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KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno Šančių lopšelis-darželis – juridinis asmuo, nesiekianti 

pelno Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Grupė ir tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla  

Adresas: Miglovaros g.14, 45293 Kaunas 

Tel.: 8 (37) 341506, el. paštas sanciudarzelis@gmail.com  

Interneto svetainė  https://www.sanciudarzelis.lt 

Lopšelio-darželio darbo forma – dieninė 

Pagrindinė lopšelio-darželio veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.   

Lopšelį-darželį lanko 1,5–6 (7) metų amžiaus ugdytiniai 

Lopšelyje-darželyje veikia 11 bendrosios paskirties grupių 

Grupių komplektacija – vieno amžiaus (lopšelio, darželio, priešmokyklinė) 

Ugdymo kalba – lietuvių 

 

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams, teikti saugų, kokybišką, vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Lop-

šelis-darželis vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei laikantis Seimo 

mailto:sanciudarzelis@gmail.com
https://www.sanciudarzelis.lt/
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patvirtinta ilgalaike švietimo strategija  Valstybės švietimo 2013-2022 strategija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745. Įstaigoje sukurta šeimų bendradarbiavimo, 

pedagoginio ir psichologinio konsultavimo sistema, kuri padeda ugdytiniams tenkinti socialinius po-

reikius, įstaigos veikloje aktyviau dalyvauti tėvams (Vaiko gerovės politikos koncepcija, 2003 m. 

rugpjūčio 20 d. LR nutarimas Nr.IX-1569). Sudaromos visos sąlygos ugdytiniui atsiskleisti, atsižvel-

giant į jo amžių, gebėjimus, norus, nuomonę. Vaikas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus, turin-

čius įtakos juos supančiai aplinkai, gebėjimų ugdymui(si). Tai teigiama Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijoje (1995 m. liepos 3 d. LR įstatymu Nr.I-983 12 straipsniu). Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-

1308. 

 

Vaikai ir jų poreikiai 

Lopšelyje-darželyje veikia lopšelio (1–3 m. amžiaus vaikams) ir darželio (3–5 m. vaikams) ir prieš-

mokyklinės (6-7 m. vaikams) grupės. Įstaigą vidutiniškai lanko 210 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Į 

bendrosios paskirties grupes integruoti kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintys vaikai, sulėtėjusią 

raidą, vaikystės autizmo bei kitų įvairiapusių raidos sutrikimų turintys vaikai. Vaikams, turintiems 

sutrikimų, teikiamos kompleksinės logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo 

paslaugos. Įstaigos paskirtis – bendradarbiaujant su šeima ugdyti vaiką, atsižvelgiant į vaiko poreikius 

ir tėvų lūkesčius.  

Svarbiausi vaiko poreikiai:   

• būti mylimu, jam reikia kasdieninės paramos, pritarimo; 

• būti savarankišku, pažinti jį supančią aplinką tiek patalpose, tiek lauke;  

• naudotis šiuolaikiniais technologiniais žaislais, kompiuteriais; 

• būti sveiku, daug judėti. Judėjimas- natūraliausia organizmo būsena vaikystėje; 

• daug žaisti, tyrinėti, bandyti, patenkinti savo smalsumą ir tuo pačiu kurti save; 

• noras būti dideliu ir reikalingu, nuolat jausti, kad pastangas vainikuos sėkmė.             

Lopšelyje-darželyje yra sudaryta VGK darbo grupė, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinių ir 

intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos vai-

kui kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes ati-

tinkančius ugdymosi pasiekimus bei pažangą. Svarbiausias ugdymo dalyvis inicijuojantis pačią ug-

dymosi sąveiką – sveikas, saugus, savimi pasitikintis, orus, kūrybingas, bendraujantis, tyrinėjantis ir 

smalsus vaikas, siekiantis veikimo įvairovės bei reflektuojantis kartu su bendraamžiais ir suaugusiais. 
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Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai 

Lopšelį-darželį lanko įvairių socialinių sluoksnių vaikai. Daugumos šeimų pajamos vidutinės. Atsiž-

velgiant į tėvų pageidavimus bei lūkesčius, padedame šeimai ugdyti vaiką, teikiant kvalifikuotą pe-

dagoginę pagalbą, papildant ugdymą šeimoje: 

• Ugdant vaiką, atsižvelgiama į jo auklėjimo šeimoje tradicijas; 

• Bendradarbiaujant su šeima, kuriama palankiausia aplinka vaiko ugdymui s(i) 

• Tėvai skatinami aktyviai dalyvauti ugdymo procese, priimant su vaiko ugdymu bei ugdymusi 

susijusius sprendimus, ir tokiu būdu dalinantis atsakomybe už vaiko ugdymo kokybę; 

• Esant poreikiui, ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams) gali būti kompleksiškai teikiama pa-

galba logopedo, psichologo, spec. pedagogo, socialinio pedagogo, Kauno PPT, Vaiko teisiu 

tarnybos.  

• VGK konsultuoja šeimas dėl vaikų ugdymo organizavimo, elgesio ir emocijų sunkumų, vykdo 

krizinių atvejų valdymą. Esant poreikiui tėvai yra nukreipiami į kitas institucijas. VGK siekia, 

kad visa darželio bendruomenė aktyviai įsitrauktu į prevencines veiklas. 

Bendradarbiavimo su šeima formos: skelbimai tėvų lentoje, grupės/įstaigos susirinkimai, diskusijos 

prie apskrito stalo, pokalbiai su tėvais, tradicinės šventės, bendri projektai, išvykos, el. dienynas 

„Mūsų darželis“, darželio bei grupių Facebook, Youtube paskyros, tėvų apklausos Apklausa.lt, spe-

cialistų konsultacijos,  dalyvavimas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime, padėkos raštu. Ugdymo 

turinys įgyvendinamas per sąveika su šeima. Dalis vaikų veiklos iš darželio aplinkos perkeliama į 

namų aplinką. 

 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

Pedagogų profesionalumas – pagrindinė kokybiško ikimokyklinio ugdymo sąlyga. Lopšelyje darže-

lyje su ikimokyklinio amžiaus vaikais dirbantys kvalifikuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ug-

dymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai bei pagalbos vaikui specialistai (logopedas, psicholo-

gas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas) turi aukštąjį išsilavinimą, integruoto ugdymo bei 

komandinio darbo praktiką, nuolat besimokantys, atviri naujovėms ir atradimams, pozityviai žiūrin-

tys į kiekvieną vaiką ir gebantys ugdyti šiuolaikinio vaiko kompetencijas.  

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas ugdo vaikus vadovaudamasis ikimo-

kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, bendradarbiauja su tėvais, kitais pedago-

gais priimdamas sprendimus dėl vaikų ugdymosi rezultatų, turinio ir jo organizavimo. 

• Meninio ugdymo (muzikos, dailės, šokio) mokytojas padeda plėtoti meninės kūrybos galias, 
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patirti kūrybos džiaugsmą. 

• Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sut-

rikimų, vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikia 

siūlymus VGK dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui, planuoja ir organizuoja grupines bei 

individualias pratybas, vertina vaikų kalbos pasiekimus, bendradarbiauja su pedagogais, tė-

vais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo grupėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje, 

sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai. 

• Socialinė pedagogė vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylan-

čiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), tiria socialinės 

pedagoginės pagalbos poreikį, teikia siūlymus VGK dėl socialinio pedagogo pagalbos sky-

rimo vaikui, padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo so-

cialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, atstovauja ir gina vaikų teises įstai-

goje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

• Darželio psichologė rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo są-

lygų sudarymu, teikia siūlymus VGK dėl psichologo pagalbos skyrimo vaikui, teikia meto-

dinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir ki-

tiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo klausimais. 

      

Pedagogai bei specialistai reflektuoja vaikų ugdymo kokybę bei veiksmingumą, vertina vaikų ugdy-

mosi pasiekimus bei numato tolesnio ugdymo uždavinius. Palanki ikimokyklinio ugdymo mokytojo, 

meninio ugdymo muzikos, šokio, dailės) mokytojų ir kitų pedagogų bei specialistų sąveika su vaiku 

turi lemiamą įtaką gerai vaiko savijautai ir jo įgyjamai patirčiai. Darželyje veikia Vaiko gerovės ko-

misija, kuri atlieka pradinį vaiko specialiųjų poreikių vertinimą, bendradarbiaudama su specialistų 

komanda ir tėvais aptaria ir sudaro individualius pagalbos vaikui planus, programas, teikia konsulta-

cijas, rekomendacijas ugdytinių tėvams, dirbantiems pedagogams.   

 

Įstaigos savitumas 

Lopšelyje-darželyje ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų meninės raiškos skatinimui. Pedagogės 

tobulindamos savo kompetencijas, rengia projektus, akcijas, dalyvauja kitų įstaigų rengiamuose pro-

jektuose. Taikomi Emilia Redžio metodikos elementai - visose grupėse įrengtos kūrybinių tyrinėjimų 

erdvės su šviesos stalu/ šviesos dėže/ šviesos lenta eksperimentinei, tiriamajai veiklai. Skiriamas dė-

mesys mūsų krašto tradicijų, papročių, etninės kultūros pradų puoselėjimui ir grąžinimui į šeimą. 
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Įstaiga dalyvauja tarptautinio projekto „Jaunoji Europa“ programoje „Zipio draugai“, prevencinėje 

programoje „Kimochi“, SEU olimpiadoje „Dramblys“. Dalyvaujame tradiciniuose renginiuose: VDU 

botanikos sode, Šančių bibliotekoje, Šančių gaisrinėje. Lankomės senelių namuose ir bažnyčioje. 

Šiandien ekologinis ugdymas yra gana populiarus, jis glaudžiai siejasi su estetiniu ugdymu. Kiekvie-

name gamtos reiškinyje galima įžvelgti grožį. Ekologinėje veikloje dalyvaujantys vaikai yra aktyvūs. 

Praktinė veikla yra svarbi ekologiniame ugdyme. Jos metu formuojasi esminė vaiko ir gamtos vie-

novė, atsakomybė, ekologinės, dorovinės normos. Dalyvaujame Lietuvos žaliųjų judėjimo organi-

zuojamuose renginiuose ir esame apdovanoti žaliąja vėliava bei tarptautinių gamtosauginių mokyklų 

programų sertifikatu. Pedagogai su vaikais yra aktyvūs „SVEIKATIADA“ renginių dalyviai. Darželis 

tampa vietos bendruomenės kultūros centru: rengiamos kūrybinės popietės su tėvais ir vaikais, 

rodomi vaikų spektakliai tėvams ir artimiesiems. Atsisveikinant su darželiu, tradicija tapo medelio 

pasodinimas darželio kieme. Pilnavertis ir įvairiapusis fizinis aktyvumas greta subalansuotos mity-

bos, tinkamo režimo ir palankių buitinių sąlygų – puikus pagrindas auginti sveiką vaiką. Vaikams, 

turintiems spec. poreikių, pagalbą teikia  logopedė, spec. pedagogė,  psichologė, socialinė pedagogė. 

Specialistai, siekdami užtikrinti kokybišką pagalbą vaikui, bendradarbiauja tarpusavyje ir teikia kon-

sultacijas tėvams. Mūsų įstaigą lanko ir vaikai turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Tai turi 

įtakos jų sėkmingai raidai, brandumui mokyklai bei lemia mokymosi motyvaciją, todėl čia dirbančios 

logopedės padeda „ištaisyti“ vaiko kalbą, suteikia jam pasitikėjimo savo jėgomis. Vaikai kuria kalbinį 

pasaulį pagal juos supančią aplinką. Be minėtų specialistų, taip pat yra teikiamos socialinio pedagogo 

ir specialiojo pedagogo paslaugos. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ug-

dytiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir sociali-

nės raidos sutrikimų.  Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas – vaiko gerovės sie-

kis, ankstyvoji prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas, vaikui reikalingų socialinių paslaugų suteiki-

mas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai. Vaikai mo-

komi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus, susivokti juose, apie juos kalbėti, reikšti 

juos sau ir kitiems priimtinais būdais. Vaikai skatinami padėti kitiems turintiems sunkumų. Šioms 

veikloms vykdyti įstaigoje yra sudarytos palankios sąlygos – puikiai įrengtos muzikos ir sporto salės, 

logopedo, psichologo bei socialinio pedagogo kabinetai, dailės erdvės. 

 

Ugdomoji aplinka 

• Saugi, jauki, žaisminga, estetiška, kūrybiška ir funkcionali, skatinanti vaikų norą veikti, pa-

žinti; 

• Skatina vaiko savarankiškumą – vaikas joje jaučiasi šeimininku – gali laisvai ją keisti, pritai-

kyti žaidimams ir savo veiklai, netrukdydamas kitiems; 
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• Laiduoja gerą vaiko savijautą; 

• Aplinka formuojama taip, kad pakaktų erdvės judėjimui, aktyviam bendravimui; 

• Lengvai tvarkoma, keičiama, atnaujinama; 

• Skatina aktyviai veikti, padeda atsipalaiduoti; 

• Patalpos, įranga bei ugdymo priemonės pritaikytos vaikų ugdymosi netolygumams šalinti, 

specialiesiems bei ypatingų gabumų vaikų ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

Mūsų įstaigoje ugdymo aplinka kuriama tokia, kuri padėtų skleistis kiekvieno vaiko žinioms,                gebėji-

mams ir nuostatoms, skatintų atradimus, klausinėjimą, kūrybą, žaidimus, individualius ar                 veikiant 

keliems, susiburiant visai grupei. Didelis dėmesys skiriamas edukacinių erdvių kūrimui bei moderni-

zavimui: turime atskiras sporto ir muzikos sales, bibliotekėlę, erdvę dailei. Prasminga ikimokyklinio 

amžiaus vaikų veikla lauke yra tąsa to, kas vyksta  grupėje. Lopšelio-darželio kieme yra įrengtos 

vaikų spalvingos lauko žaidimų ir muzikos aikštelės. Darželio lauko aplinkos apželdintos įvairiais 

augalais, gėlėmis, medžiais, skatinančios tyrinėti, eksperimentuoti. Tyrinėdami aplinką, vaikai sėk-

mingai ugdosi, lavėja jų mąstymas, pažinimas, mokėjimas mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Sie-

kiant, kad ugdomoji veikla būtų efektyvesnė, patrauklesnė, organizuojamos veiklos netradicinėse ap-

linkose. 

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

Darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikas pripažįstamas kaip bręstanti asmenybė, turinti individualius 

poreikius. Pedagogas privalo pažinti kiekvieną vaiką, jo temperamentą bei charakterį, žinoti amžiaus 

tarpsnio ypatumus. Kiekvienas vaikas mylimas, jaučia suaugusiųjų dėmesį ir paramą ( yra išklauso-

mas, paguodžiamas, jam padedama). Pedagogo bendravimas su vaiku grindžiamas šiomis nuostato-

mis: 

- Abipuse pagarba ir pasitikėjimu; 

- Galimybe pačiam rinktis veiklą; 

- Maksimalia laisve kiekvienam ugdytis ir tobulėti; 

-  Atsakomybe už savo poelgius. 

Suaugusieji skatina vaikus ugdytis pagarbą ir užuojautą vienas kitam, palaiko norą ir mėginimus pa-

gal galimybes vienas kitam padėti. Vaikai skatinami bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis vienas iš 

kito. 

Pedagogas lanksčiai prisitaiko prie netikėtai atsiradusių vaiko norų, spontaniškai kilusių žaidimų ar 

kitokios veiklos situacijų, įsiklauso į vaikų siūlymus, nebijodamas keisti išankstinių sumanymų ar 

planų. Įgyvendinant ugdymo(si) turinį pedagogas yra įpareigotas ugdymo procesą organizuoti taip, 
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kad jis būtų vaikams patrauklus, džiaugsmingas, skatinantis pažinimo bei mokėjimo mokytis moty-

vaciją, kūrybiškumą. 

Regiono savitumas 

„Pagrindinė šiandieninio Šančių rajono šerdis, caro laikų tvirtovės magistralė, nutiesta iš rytų į vaka-

rus – A. Juozapavičiaus prospektas. Jis skiria Šančius į dvi dalis. Pietinė, atgręžta į Nemuną dalis nuo 

seno buvo vadinama Žemaisiais Šančiais. Jų teritorija, ypač nuo prospekto link Nemuno, išraižyta 

siaurų, tankių gatvelių tinklu ir užstatyta nedideliais mediniais, daugiausia neaukštais namais su sodų 

ir daržų sklypeliais. Per pietinę rajono dalį, jo viduriu driekiasi ilga Vokiečių gatvė. Į Nemuno pusę, 

atsuktos vėduoklės gatvelės, veikiau akligatviai, neturi pavadinimų – jie sunumeruoti  tartum Niujorko 

„strytai“. Taip tada jie ir buvo vadinami, pradedant iš šiaurės į pietus: I kranto, II kranto - taip iki pat 

XX kranto gatvelės.“ Ištrauka iš knygos J. Vanago „Šančių praeities takais“. 

Gatvelė už XX kranto yra Miglovaros gatvė. Mūsų darželio adresas – Miglovaros g.14, nors gatvelėje 

tik šeši namai. Lopšelis-darželis įsikūręs gražioje, jaukioje, įvairia augmenija turtingoje vietovėje. 

Kitoje pusėje Nemuno matome Napoleono kalną. Unikali darželio aplinka panaudojama ne tik kas-

dieniniam ekologiniam ugdymui, bet ir per šventes, sportines pramogas, bendruomenės renginius. 

Darželio ugdytiniai periodiškai lankosi Nemuno pakrantėje ir dviračių take. Jie stebi pokyčius gam-

toje, nustato jų priežastinius ryšius. Organizuojamos ugdytinių edukacinės-pažintinės ekskursijos 

dviračių taku (prie Nemuno), tuo siekiant gilesnio gamtos grožio suvokimo ir pajautimo. 

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

2.1. Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo principas. Ugdymo procesas pla-

nuojamas lanksčiai ir koreguojamas pagal aplinkybes. Remiamasi samprata, kad vaikai yra skirtingi: 

skiriasi pažinimo procesų tempas, gebėjimai, poreikiai, patirtis ir asmeninės savybės. Kiekvienas vai-

kas auga ir tobulėja savo tempu. Atliekant tikslingus stebėjimus ir taikant kitus vaiko pažinimo me-

todus, numatomi realūs tikslai, kuriama edukacinė aplinka. Fiksuojant vaiko daromą pažangą ir jo 

asmenine patirtimi, numatoma tolimesnė ugdymo(si) perspektyva. 

2.2. Mokymosi žaidžiant ir kitaip aktyviai veikiant principas. Žaidimų metu bei aktyviai veikiant 

vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, vertybių, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai 

sugebėjimai, įgyja naujos patirties, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės. 

2.3. Socialinio ir emocinio kryptingumo principas. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė, siekiant iš-

saugoti savitą jo pasaulėjautą ir mąstymą. Sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimuisi, puose-

lėjama vaiko kultūra. Garantuojama teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį. 

2.4. Įtraukiojo ugdymo principas. Lopšelyje-darželyje pripažįstama ir gerbiama visų vaikų įvairovė 
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ir skirtybės, nepaisant negalių, gebėjimų, šeimos kultūros. Skatinama visų vaikų, tėvų (globėjų), pe-

dagogų dalyvavimas ugdymo(si) veikloje.  

2.5. Atvirumo, integralumo principas. Ikimokykliniame amžiuje sudaromos sąlygos skleistis vi-

soms vaiko prigimtinėms galioms, neteikiant pirmenybės kuriai nors vienai iš jų. Ugdymo turinys yra 

vientisas vienodai integruojant visas ugdymo sritis. Ugdymas vyksta ne tik įstaigos patalpose, bet ir 

už jos ribų išnaudojant visas galimybes. 

2.6. Ekologinio supratingumo principas. Ekologinis ugdymas yra grindžiamas vaiko santykiais su 

gamta ir natūralia vaiko aplinka. Siekiama, kad vaikas jaustų gamtos vientisumą ir harmoniją, numa-

tytų savo veiksmų padarinius gamtai. Skatinamas nevartotojiškas požiūris į gamtą. 

2.7. Tautiškumo ir pilietiškumo skatinimo principas. Lopšelyje-darželyje puoselėjamos lietuvių 

tautos tradicinės kultūros vertybės. Etninės kultūros ugdymas grindžiamas šiuolaikiškai interpretuo-

jamu turiniu, teigiamomis vaikų emocijomis, žaismingumu ir maloniais išgyvenimais. Vaikas nuo 

mažens ugdomas turėti savo nuomonę, būti besididžiuojančiu savo gimtine, tautos kultūros saugotoju 

bei kūrėju. 

2.8. Demokratiškumo principas. Skatinama lygiavertė vaiko ir suaugusiojo partnerystė ir sąveika. 

Šeimos ir darželio sąveika grindžiama tėvų ir mokytojų iniciatyvų derinimu, tėvų pedagoginiu švie-

timu. Skatinama vaiko aktyvus dalyvavimas įstaigos veikloje: palaikoma iniciatyva, išklausoma nuo-

monė, stengiamasi įgyvendinti siūlomas idėjas, suteikiama erdvė jo saviraiškai. 

2.9. Tęstinumo principas. Atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus įgytus šeimoje, pedagogas atrenka ug-

dymo turinį. Ugdymo turinys derinamas lopšelio, darželio grupėse siekiant, kad vaikas darniai pereitu 

nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymosi pagal ikimokyklinę ugdymo programą. Ugdymo turinys su-

derintas su priešmokyklinio ugdymo turiniu, leidžia vaikui sėkmingai pereiti prie ugdymosi pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. Derinami šeimos ir įstaigos interesai, lūkesčiai dėl vaiko pasie-

kimų. 

2.10. Visuminis ugdymo principas. Atsižvelgiant į vaiko raidos bei kultūros dėsningumus, siekiama 

visų vaiko galių plėtotės, tikslingai ugdant vaiko vertybines nuostatas, jausmus, mąstymą ir elgseną. 

 

3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas ,                   

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. 

Uždaviniai 

3.1.Palaikyti ir skatinti smalsumą, pažintinius interesus, natūralų domėjimąsi savimi, bendraam-

žiais,          suaugusiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. 
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3.2. Palaikyti, puoselėti vaiko orumą, pasitikėjimą savimi bei savo gebėjimais. Padėti išsiugdyti 

gebėjimus ir įgūdžius, vertybines nuostatas, kurie būtini asmens kompetencijų  įsigijimui. 

3.3. Ugdyti atsakomybę už savo elgseną ir jos pasekmes. 

3.4. Organizuoti ir dalyvauti edukacinėse išvykose. 

3.5. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėveliais ir Šančių vietos bendruomene. 

3.6. Sudaryti sąlygas perimti savo tautos tradicinę kultūrą. 

3.7. Skatinti saviraiškos poreikį, žadinti estetinį jausmą, padedant vaikui susivokti subtiliame 

meno                                pasaulyje. 

3.8. Ugdyti vaikus su kompleksiniais ir kitais raidos sutrikimais, pripažįstant jų gebėjimus ir                               

potencines galias. 

 

4. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

Vaikui žaidimas reiškia gyvenimą, o žaisti reiškia gyventi... 

Programoje numatytas ugdymo turinys – tai orientyras, nevaržantis pedagogo, leidžiantis jam kūry-

bingai organizuoti ugdomąją veiklą, ją vertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, 

patirtį, vaiko bei grupės individualumą. Ugdymo rezultatų pedagogai gali siekti lanksčiai, kūrybiškai, 

taikydami į vaikus orientuotą ugdomąją medžiagą, ugdymo(si) būdus, metodus: 

Žaidimas - vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla, teikianti malonumą, džiaugsmą, nereikalau-

janti ypatingų pastangų ir nesiekianti rezultatų. Žaisdamas vaikas realizuoja visus svarbiausius savo 

poreikius - praktinio veikimo, bendravimo, pažinimo, judėjimo, atskleidžia savo galimybes ir gebėji-

mus. Žaidimas atsiranda ten, kur suteikiama laisvė rinktis, spręsti, laisvai eksperimentuoti, tyrinėti, 

fantazuoti. Žaidimų turinys gali būti įvairus: tradiciniai kūrybiniai, kūrybiniai-siužetiniai, judrieji, 

didaktiniai, žaidimai su taisyklėmis, statybiniai, vaidybiniai ir kt. 

Žaidybinis – skatinantis vaikų teigiamas emocijas, padedantis formuotis socialiniams įgūdžiams, na-

tūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą. 

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

Vaizdinis mąstymas turi savo vertę – jo reikia ne tik mokantis mokykloje, bet ir brandžiame amžiuje 

atliekant daugelį ypač kūrybinio pobūdžio darbų. 

Praktinis-patirtinis – kurio pagalba vaikams padedama per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią 

aplinką, pritaikyti įgytas žinias, „tvarkyti“ turimą informaciją. 

Žodinis – (pasakojimas, pokalbis, diskusija, aiškinimas) suteikiantys galimybę perduoti informaciją. 

Kūrybinis – skatinantis vaikus dalintis idėjomis, sudarantis sąlygas jų įgyvendinimui, padedantis 

ieškoti problemų sprendimo būdų. 
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Stebėjimas, eksperimentas – pagilina vaikų žinias, ugdo gebėjimą jas pritaikyti aiškinant reiškinius 

ar natūralius procesus. 

Turizmo renginiai – organizuojamos ekskursijos, išvykos po gimtąjį miestą Kauną, muziejus, įžy-

mias bei lankytinas vietas. 

STEAM metodas – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir prob-

lemų sprendimą orientuotas ugdymo metodas, kur vaikų žinios įsisavinamos per praktinį patyrimą. 

IT taikymas ugdymo procese – išmaniosios lentos naudojimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir a-

nalizavimas, išmaniųjų grindų naudojimas,  kompiuterinių programų ir žaidimų naudojimas, infor-

macijos ieškojimas ir ugdomųjų filmukų žiūrėjimas. 

Vaiko įsivertinimas – vaikas žodžiu vertina savo veiklos rezultatus, lygina su ankstesniais pasieki-

mais. 

Projektinis – vaikų veiklos, sumanymų įgyvendinimas atsižvelgiant į šiandieninius vaikų interesus, 

susidariusią situaciją, kuris skatina vaiko gyvenimui ir ugdymui reikalingu kompetencijų plėtojimą. 

Įstaigos visa ugdomoji veikla organizuojama kryptingai, nuosekliai ir  pagal lopšelio-darželio 

bendruomenės sukurtas mėnesio temas: 

 Sausis –  „ŽIEMA DŽIAUGIUOSI – GERAI JAUČIUOSI“ 

 Vasaris – „ SU MEILE LIETUVAI“ 

 Kovas – „PAVASARIU ŽEMĖ PAKVIPS“ 

 Balandis – „AŠ ŽEMĖS VAIKAS“ 

 Gegužė –  „ŠEIMA – TAI LAIMĖ“ 

 Birželis – „ŽALIUOJANTI IR ŽYDINTI PIEVA“ 

 Liepa –  „STEAM DARŽELY IR LAUKO APLINKOJE“ 

 Rugpjūtis – „KELIAUK, ATRASK, PAŽINK“ 

 Rugsėjis – „LABAS, RUGSĖJI, SVEIKAS DARŽELI! “ 

 Spalis –  „GAMTOS DAILININKAS – RUDUO“ 

 Lapkritis – „ŠVIESOS NEŠĖJAI“ 

   *    Gruodis - „ĮŽIEBKIME GERUMO ŽVAIGŽDELĘ SAVO ŠIRDYSE“ 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Sveikatos saugojimo kompetencija sietina su šiomis pasiekimų sritimis: 

* Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

* Fizinis aktyvumas 

* Savireguliacija ir savikontrolė 
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Lūkesčiai: Sveikas ir saugus vaikas 

KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Esminė nuostata - noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas - tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir 

nusirengia, naudojasi tualetu. Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir sau-

giai elgiasi aplinkoje. 

Veiklos būdai: spontaniška veikla; pavyzdys; stebėjimas; analizavimas; tyrinėjimas; bandymas; 

žaidimai, ekskursijos, išvykos stebėti eismą gatvėje; saugos liemenių, atšvaitų asmens apsau-

gai aptarimas ir praktinis naudojimas; filmuota medžiaga. 

Priemonės: rankšluostis, muilas, šukos, dantų šepetėlis, vienkartinės nosinaitės, vaikiški in-

dai, servetėlės, gydytojo rinkinys, lėlės ir jų rūbai, metodinės priemonės „Užrišti“, „Už-

segti“, „Užtraukti, mokomieji plakatai „Vonios kambarys“, „Virtuvė“, „Staliaus dirbtuvės“; 

plakatas ir padalinamoji medžiaga“ Sveiko maisto piramidė“, kortelių rinkinys „Sveika diena“, 

„Maisto kelias“, stalo loto „Auk sveikas“, „Sveikas maistas“, „Pavojingi daiktai“, domino „Ke-

lio ženklai“, plakatai „Saugus eismas“, „Aukime sveiki ir saugūs“, stalo žaidimas „Gero elge-

sio abėcėlė“ stalo žaidimas „Gero elgesio taisyklės“ saugaus eismo žaidimas „Gatvė“, minkštos 

dėlionės „Kelio ženklai“, pastatomi kelio ženklai ir šviesoforas, žirklės, didelės adatos. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 
* susipažįsta su grupės patalpa: žaislai ir jų                          

vieta, miegamuoju, tualeto kambariu; 

* atlieka veiksmus, padedamas suaugusiojo; 

* pažaidęs su žaislais, pratinasi juos padėti 

į vietą; 

* žaidžia: surask savo vietą prie stalo, savo           

lovą, savo spintelę; 

* pratinasi savarankiškai praustis; 

* valgo šaukštu, geria iš puoduko; 

* dengia stalą lėlytėms; 

* mokosi naudotis higienos reikmeni-

mis: nosinę, šukomis; 

* žaidžia saugaus eismo aikštelėje lauke; 

* imituoja transporto priemones; 

* pasakoja savo įspūdžius kur va-

žiavo automobiliu; 

* spalvina šviesoforo spalvas; 

* žaidžia žaidimus „Šviesoforas“, „Važiuojame  

į svečius“. 

* plauna rankas ir prausia veidą muilu, ne-

taško vandens; 

* šluosto rankas ir veidą rankšluosčiu; 

* rankšluostį pakabina prie savo ženkliuko; 

* pasiprašo į tualetą; 

* nusišluosto nosį servetėle ir ją išmeta į 

šiukšlių dėžę; 

* pratinasi valgyti tvarkingai, teisingai nau-

doja stalo įrankius; mandagiai bendrauja prie 

stalo; 

* keliasi nuo stalo tik baigęs valgyti; 

* tyliai pastumia kėdutę prie stalo; 

* naudojasi servetėle; 

* mokosi stalo serviravimo; 

* pasirinktoje veikloje atlieka veiksmus nuo 

pradžios iki galo; 

* tvarko žaislus, savo individualias priemones; 

* savarankiškai apsirengia, nusirengia; 

*savarankiškai apsiauna ir užsiriša batus; 

* tvarko žaidimų vietą, priemones sudeda į 

joms  skirtą vietą; 

* atlieka mokytojos pavestus darbus (pvz.   

gėlių laistymas ir pan.); 

* pasakoja patirtus įspūdžius

 keliuose ar kelionėse; 

* aptaria situacijas matomas paveikslėliuose; 
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* piešia ir aplikuoja gatvę; 

* piešia gatvių planą ir panaudoja žaidi-

mams su smulkiomis mašinėlėmis; 

* ekskursijos į gatvę ir saugaus eismo mo-

kyklėlę; 

* žaidžia stalo žaidimus tinkamo ir saugaus 

elgesio tema. 

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- vaiko asmeniniai valgymo ir mitybos įgūdžiai, 

- kūno švaros ir aplinkos tvarkos palaikymo įgūdžiai, 

- saugaus elgesio įgūdžiai. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM projektas „Sveikas augu kai žinau“ 

STEAM projektas „Sveikas maistas – sveikas vaikas“  

STEAM projektas „Skubios pagalbos tarnybos numeris 112“ 

FIZINIS AKTYVUMAS 

Esminė nuostata - noriai, džiaugsmingai juda. 

Esminis gebėjimas - eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pu-

siausvyrą, spontaniškai ir tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija 

bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

Veiklos būdai: kūno kultūros veikla, sveikatos valandėlės, grūdinimosi procedūros, sporto pra-

mogos, šventės, išvykos į gamtą, individualus darbas, aplinkos pritaikymas tikslingam judėji-

mui, savaiminė judri veikla gryname ore; konsultacijos tėvams; fiziniai pratimai, judrieji žaidi-

mai. 

Priemonės: masažiniai kamuoliukai ir žiedai, raketės, „Parašiutas“, pusiausvyros tiltelis, gim-

nastikos suoleliai, švediška sienelė, minkštos „Wesco“ priemonės, „Gymnic“ kamuoliai, virvė, 

tuneliai, gimnastikos lankai, bokšteliai, kilimėliai, batutas, žymekliai, gimnastikos lazdos, įvai-

raus dydžio kamuoliai, trikrepšis, kėgliai, taikinys su guminiais žiedais, „Hop“ kamuoliai, kėg-

liai, kopetėlės, įvairios dėžės, čiužiniai, šokdynės, vėliavėlės, maišai šokinėjimui sekundomet-

ras, smėlio maišeliai, badmintonas, balionai. Lauko sporto įrenginiai, interaktyvios grindys. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* parodo pagrindines kūno dalis; 

* judėdamas tyrinėja savo kūno galimybes; 

* aktyviai juda ir gauna džiugių emocijų; 

* atlieka įvairius judesius su

 „Wesco“ priemonėmis; 

* atlieka fizinės užduotis, naudojant minkštas 

„Wesco“ priemones; 

* žaidžia žaidimus ir atlieka užduotis   

su 

„Parašiutu“. Fizinės užduotys spalvų įtvirtini-

mui; 

* žaidžia judriuosius žaidimus ir estafetes, i-

* išbando judėjimą bendroje erdvėje nesusidu-

riant         su kitais; 

* derina rankų ir kojų judesius; 

* juda skirtingu tempu ir skirtingomis krypti-

mis; 

* žaidžia įvairius judriuosius žaidimus; 

* eina, bėga, šliaužia, lipa, šokinėja, lenda; 

* atlieka įvairius judesius su

 „Wesco“ priemonėmis; 

* juda vienas šalia kito, poroje, ratu, laisvai; 

* laikosi elgesio sporto salėje, taisyklių; 

* atranda naujus judėjimo būdus; 

* atlieka fizinės užduotis, naudojant 
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mituojančius žiemos lauko žaidimus bei pra-

mogas; 

* atlieka pratimus taisyklingos laikysenos 

formavimui; 

* atlieka pratimus, fizinės užduotis ir žaidi-

mus su kamuoliais; 

* atlieka pratimus, žaidimus ir estafetes, nau- 

dojant spalvotus guminius žiedelius; 

* dalyvauja sportinėse pramogose lauke, nau- 

dojant įvairias priemones, atlieka pratimus ir 

žaidimai su balionais. Estafetės lauke. 

 

 

 

 

 

 

 

minkštas „Wesco“ priemones; 

* atlieka pratimus plokščiapėdystės korekci-

jai, taisyklingos laikysenos formavimui; 

* žaidžia judriuosius žaidimus ir esta-

fetes         draugiškumui ugdyti; 

* atlieka pratimus plokščiapėdystės korekcijai 

bei profilaktikai, naudojant masažinius ka-

muoliukus ir žiedus; 

* žaidžia judriuosius žaidimus ir estafetes, i-

mituojančius žiemos lauko žaidimus bei pra-

mogas; 

* atlieka pratimus taisyklingos laikysenos 

formavimui, naudojant „Gymnic“ kamuolius; 

* atlieka pratimus taisyklingos laikysenos 

formavimui. Jogos pratimų mokymas. 

* žaidžia sportinius žaidimus – krepšinis ir 

futbolas; 

* atlieka fizinius pratimus, žaidimus ir esta-

fetes su lankais; 

* atlieka pratimus taisyklingos laikysenos for-

mavimui ir plokščiapėdystės korekcijai, 

naudo-jant gimnastikos lazdas ir suolelius; 

* atlieka pratimus, žaidimus ir estafetes, nau-

dojant spalvotus guminius žiedelius; 

* dalyvauja sportinėse pramogose lauke, nau-

dojant įvairias priemones; 

* atlieka pratimus ir žaidimai su balionais.  Es-

tafetės lauke. 

Fizinio aktyvumo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- stambiosios motorikos įgūdžiai ir fizinės vaiko savybės, 

- smulkiosios motorikos įgūdžiai, rankų-akių koordinacija, 

- taisyklinga kūno laikysena. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

Organizuoti sporto šventes, sveikatingumo dienas įtraukiant visą bendruomenę. 

Organizuoti aktyvias veiklas Nemuno pakrantėje. 

Aktyvios veiklos naudojant interaktyvias grindis. 

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Esminė nuostata - nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas - ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs 

geba nusiraminti, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus. 

Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas; palaikymas ir skatinimas tinkamų vaiko jausmų raiškos 

būdų; grupės taisyklių kūrimas; žaidimo taisyklių kūrimas; vertybinių nuostatų vaikų veikloje ak-

centavimas; „Ryto ratas“; situacijos modeliavimas. 
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Priemonės: plakatai su žmonių veiksmais; grupės taisyklės, įvairūs siužetiniai paveikslėliai su gy-

venimiškomis buitinėmis situacijomis, plakatai „Aš saugus“, stalo žaidimas „Gero elgesio tai-

syklės“, loto „Mano diena“, metodinė priemonė „Tvarkau savo kambarį“. Multisensoriniai kam-

peliai, emocijų šviesoforai. 

1,5–3 m. vaiko  veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* pažįsta savo artimuosius ir jaučiasi mylimas; 
* stengiasi neverkti išsiskirdamas su artimai-

siais 

* pratinasi atsipalaiduoti; 

* bando atsakyti į klausimus: kaip jautiesi, 

ar patinka, ar tu linksmas? 

* santykį su pasauliu išreiškia emocijomis: 

šokinėja, bėgioja, sukasi; 

* intuityviai eina ten kur nori, jaučia kai iš-

vengti kliūčių. 

* stengiasi kontroliuoti  savo veiksmus ir emo-

cijas; 

* supranta kada yra pavargęs ir blogai jaučiasi; 

* pojūčius išreiškia neilgais sakiniais; 

* stengiasi nekonfliktuoti neįžeidinėti kitų; 

* stengiasi kontroliuoti savo veiksmus: nesi-

mušti,  nesistumdyti; 

* kreipiasi pagalbos ir užuojautos pas suau-

gusį. 

* perima atitinkamai situacijai tinkančius elge-

sio  būdus, juos atspindi žaidimuose. 

Savireguliacijos ir savikontrolės srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- gebėjimas nusiraminti, atsipalaiduoti, 

- jausmų raiška tinkamais būdais, jausmų raiškos kontrolė, 

- gebėjimas laikytis susitarimų, taisyklių. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

Terapinių pasakų skaitymas   

Edukacinių filmukų, kurių veikėjai pozityviai sprendžia problemas, konfliktus žiūrėjimas ir apta-

rimas.   

 

Socialinė kompetencija 
 

                  Socialinė kompetencija sietina su šiomis pasiekimų sritimis: 

                 *  Emocijų suvokimas ir raiška  

                 * Savivoka ir savigarba 

                 * Santykiai su suaugusiais 

                 * Santykiai su bendraamžiais 

                 * Iniciatyvumas ir atkaklumas 

                 * Problemų sprendimas  

Lūkesčiai: pasitikintis savimi ir orus vaikas                       

 

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Esminė nuostata - domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas - atpažįsta ir įvardina savo emocijas ar jausmus bei jų priežastis,  įprastose 

situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, atpažįsta ir įvar-

dina kitų emocijas ar jausmus, bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti savo elgesį (susi-

laikyti, neskaudinti, atsižvelgti į kito norus). 

Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas; vaikų elgesio modeliavimas; tinkamų vaiko jausmų pa-

laikymas ir skatinimas; siužetiniai žaidimai; gimtadienių šventimo tradicijos; pramogos. 
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Priemonės: Loto „Jausmų ABC“; stalo žaidimai „Kas gerai ir kas blogai“, „Gero elgesio tai-

syklės“; kortelių žaidimas „Mano jausmai“; dėlionė „Linksmas ir liūdnas“; nuotaikų kortelės; 

siužetiniai paveikslėliai; priežasties-pasekmės paveikslėliai; vaizdajuostės; multimedia. 

1,5–3 m. vaiko  veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* tyrinėja savo veido išraišką dideliame 

veidrodyje; 

*supranta, kad šypsena kviečia draugauti, 

bendrauti; 

* rodo prieraišumą artimiesiems; 

* mimika, gestais reiškia meilę, gerą nuo-

tai- ką, nerimą, pyktį; 

* reiškia palankumą, pasitenkinimą šypsoda-

miesi, nepalankumą – pykdami, verkdami 

* stebi aiškinasi savo ir draugų emocijas: 

džiaugsmas, pyktis, liūdesys, laimingas, nelai-

mingas; 

* pastebi kada kitam liūdna, skauda, gera ar 

linksma; 

* supranta mimikos komunikacinę reikšmę: 

šypsena – kviečia bendrauti; susiraukęs, piktas 

veidas – nelįsk prie manęs; 

* aiškinasi, bando suprasti, kad žmonės pati-

ria jausmus, emocijas: 

-gali džiaugtis ir pykti, 

-būti laimingi ir nelaimingi. 

* nusako savo nuotaiką, emocijas naudoda-

mas mimiką, gestus; 

*supranta kito vaiko emocines nuotaikas, reiš-

kia savąsias, bando jas derinti bendraujant. 

Emocijų suvokimo ir raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- savo jausmų raiška, suvokimas ir jų pavadinimas, 

- kitų žmonių jausmų atpažinimas ir tinkamas reagavimas į juos, 

- savo bei kitų nuotaikų ir jausmų apmąstymas. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM projektas „Mano jausmai, mano draugai“ 

STEAM veikla „Atrask ir atpažink kuo daugiau įvairių emocijų“ 

SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Esminė nuostata - Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas - Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra                        ber-

niukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebė-

jimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti                 

ir žaisti kartu su kitais. 

Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas, stebėjimas, ugdymo situacijos modeliavimas; pavyzdys 

ir komentavimas žodžiais; nuotraukų stebėjimas; analizavimas, siužetiniai žaidimai; 

„Ryto ratas“, „Minčių lietus“, edukacinės išvykos. 

Priemonės: segtuvas su grupės vaikų nuotraukomis; šeimos albumai; ūgio matuoklė; kortelės 

augimo linijai dėlioti; veidrodis; popierinės kortelės su vardais; tautinė atributika; pasaulio že-

mėlapis, įvairūs vietovių, kelionių ir kt. žemėlapiai; Lietuvos Respublikos herbas, gimtojo 

miesto herbas; stalo žaidimas „Aplink Lietuvą“ ir kiti. 

1,5–3 m. vaiko  veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* žaidžia vienas šalia kito; 

* pratinasi dalintis žaislais; 

* tyrinėja save veidrodyje; 

* pasako ir parodo kur yra nosytė, akytė, 

* tyrinėja save veidrodyje, vandenyje; 

* tyrinėja draugus, aprangą, šukuoseną; 

* tyrinėja savo ir draugų nuotraukų albumus; 

* matuojamas ūgis, svoris; 
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burnytė, ausytė, rankytė, kojytė; 

* pokalbis apie jutimo organus „Akytės- 

mato, ausytės-girdi, nosytė-uodžia, liežuvis 

jaučia skonį“; 

* žiūri mamytės, tėvelio nuotraukas ir juos į-

vardina; 

* pakartoja ar pasako mamos ir tėčio vardą; 

žiūri nuotraukas su pažįstamais žmonėmis  

ir juos atpažįsta 

* skaičiuoja ir įvardina savo kūno dalis; 

* erdvės krypčių pagal savo kūno dalis nusta-

tymas; 

* pasakoja apie save; 

* suvokia, kad diena kai gimsta yra jo gim-

tadienis, švenčiama kiekvienais metais; 

* žaidžia „vardo“ žaidimus; 

* žino, kad tą patį vardą gali turėti keletas 

žmonių; 

* pasako savo mamos ir tėčio vardus, pa-

vardes ir  juos apibūdina; 

* kopijuoja savo šeimos narių vardus; 

* piešia šeimos portretą; 

* sudaro „šeimos medį“; 

* lygina savo ir šeimos narių plaštakos trafare-

tus; 

* apibūdina savo senelius, močiutes, tetas, 

dėdes,  pasako jų vardus; 

* diskutuoja, aiškinasi, kad šeimos yra skir-

tingos savo sudėtimi, savo tradicijomis, kalba 

skirtingomis kalbomis; 

* klauso pasakojimų ir aiškinasi, kad yra 

vaikų, kurie  neturi šeimos ir yra našlaičiai; 

* įvardija kuo žmonės skiriasi: amžiumi, fi-

gūra, apranga, šukuosena; 

* apžiūri ir išdėlioja nuotraukas eilės tvarka 

nuo jauniausio iki seniausio žmogaus; 

 atsineša ir paruošia nuotraukų parodą „Aš ir 

mano šeima“; 

* pasakoja apie šeimos pramogas, laisvalaikį; 

* kartu su šeimos nariais dalyvauja „Šeimos 

šventėje“; 

* dalyvauja organizuotose šeimų išvykose, 

sporto         šventėse, pramogose. 

Savivokos ir savigarbos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- vaiko asmeninio tapatumo jausmas, 

- bendrumo su šeima, grupe, tautinio tapatumo jausmas, 

- pozityvus savęs vertinimas. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM projektas „Aš – lietuvis ir noriu juo būti“ 

STEAM veikla „Mano kūnas“ 

STEAM veikla „Žmonių panašumai ir skirtumai“ 

STEAM veikla „Šeimos medis“ 

Vaikų socializacijos dienų organizavimas (pažintis su Kauno miesto erdvėmis)  
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SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

Esminė nuostata - nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas - pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįp-

rastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip rei-

kia elgtis su nepažįstamais suaugusiais. 

Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas; auklėtojos ir vaiko bendradarbiavimas, individualių pa-

žinimo interesų patenkinimas; probleminių situacijų kūrimas, jų sprendimas ir aptarimas; pavyz-

džio technologija; pokalbiai; susitikimai su įstaigos personalu; susitikimai su žinomais žmonė-

mis. 

Priemonės: siužetiniai paveikslėliai; filmuota medžiaga; grupės taisyklės, loto „Profesijos“, kor-

telių            rinkinys „ne tas įrankis“, metodinė priemonė „Aš ir kiti žmonės“, plakatai „Augame sveiki 

ir saugūs“, „Gyvename draugėje“, šaškės, įvairūs žaidimai su taisyklėmis, gaublys, žemėlapis, 

laikrodis, kalendorius, adatos, siūlai, skiautės karoliukai, knygos ir enciklopedijos. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* sveikinasi su pažįstamais žmonėmis; 

* pagalbos kreipiasi į suaugusį žmogų; 

* rodo norą bendrauti, pastebi suaugusio 

kvietimą; 

* kartu su suaugusiuoju stebi, apžiūrinėja 

knygeles su artimiausios aplinkos ir žmonių 

gyvenimo vaizdais; 

* taisyklių saugu-nesaugu kūrimas ir jų lai-

kymasis 

*žaidžia manipuliavimo žaidimus su kitu 

žmogumi. 

* pratinasi bendrauti su įvairias žmonėmis; 

* kartu su suaugusiu tvarko žaisliukus; 

* stebi suaugusįjį: kaip stato, dėlioja forme-

les, mozaikas, rengia lėles, konstruoja ir 

bando pakartoti suaugusiojo veiksmus; 

* drauge su suaugusiuoju žaidžia kaladėlė-

mis, statybine medžiaga, dėlioja dėliones, 

kalbasi žaisliniu ar tikru telefonu; 

* atsako į suaugusiojo klausimus „Kas 

čia?“, ,,Ką matai?“, ,,Kas atsitiko?“ 

* kalbasi, dalinasi išgyvenimais su grupės 

auklėtojomis ir auklėtojos padėjėja; 

* ištikus nelaimei, kreipiasi į auklėtoją ar pe-

dagogą pagalbos; 

* bendrauja su darželio pedagogais, valy-

toja, staliumi, kiemsargiu; 

* atsakinėja į klausimus kalbinami į grupę a-

tėjusio suaugusiojo; 

* kartu su suaugusiuoju dalyvauja namų (gru-

pės) ruošoje: padengia stalą, šluosto dulkes 

nuo lentynų, žaisliukų, plauna lėlių rūbus, su-

renka šiukšles, laisto gėles; 

* žaisdamas siužetinius žaidimus, mėgdžioja 

suaugusiųjų veiksmus; 

* suvokia žmonių darbo įvairovę, įvardina 

daugelį                      profesijų; 

* sužino, kad ištikus nelaimei gali padėti ne 

tik artimi ar pažįstami, bet ir nepažįstami su-

augę žmonės (policininkai, gaisrininkai, gydy-

tojai); 

* išvyka į gaisrinę, polikliniką, policiją; 

* aptaria vaiko pareigas namuose, grupėje; 

* parengia elgesio grupėje taisykles; 

* žaidžia ar improvizuoja įvairias situacijas, 

kuriose atsispindi teisės ar pareigos; 

* pokalbiai „Kaip elgtis sutikus nepažįs-

tamą žmogų?“, „Kaip elgtis namuose likus vie-

nam?“ 

* išvykose bendrauja su kitų vaikų artimai-

siais; 
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* žaisdami mėgdžioja suaugusiųjų bendra-

vimą, elgesį, kalbėjimą; 

tariasi dėl bendros veiklos, diskutuoja apie 

galimus problemos sprendimo būdus. 

Santykių su suaugusiais srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir pasitikėjimas pedagogais, abipusė pagarba, 

- gebėjimas mokytis palaikyti partneriškus santykius su pedagogais, 

- žinojimas kaip saugiai elgtis su nepažįstamais suaugusiais. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

Susikurti  grupės pasisveikinimo ritualus ir grupės taisykles. 

STEAM veikla „Aš galiu padėti“ 

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

Esminė nuostata - nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas - supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas 

supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas; minčių lietus; idėjų kraitelė; situacijos kūrimas; vaikų 

elgesio modeliavimas; veiklos būdai, skatinantys tarimąsi dėl bendrų veiksmų; elgesio taisyklių 

kūrimas, aiškinimasis ir laikymasis. 

Priemonės: LOGICO kortelės, loto „Augu ir keičiuosi“, lego kaladėlės, pagalvėlės, didelės 

minkštos kempinės, įvairios siužetinės lėlės, žaidimų namelis, palapinė, stalo žaidimai, domino, 

loto, virtuvės įrankiai, indeliai, mozaikos.   

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* mokosi dalintis su draugu atsineštu žais-

liuku; 

* stebi ką daro kitas, ima tą patį žaislą, tie-

sia žaislą kitam; 

* žaidžia su kitu vaiku, bet savo žaidimą; 

* kartu gamina bendrus darbelius; 

* užgavęs draugą, jį apsikabina ir glosto; 

* mėgina padėti kitam žaidimų metu; 

* žaidžia su kito paliktu žaislu; 

 * paprašytas pasidalina su draugu savo žaislu. 

* užmezga draugyste, reiškia pasitenki-

nimą, šypsosi, glosto, guodžia; 

* plečia supratimą apie draugus ir draugyste; 

* kviečia vaikus susidraugauti ir žaisti kartu; 

* žaisdamas derina savo veiksmus su vienme-

čiais, pasiskirsto vaidmenimis; 

* išvardina savo draugų vardus; 

* žaidžia, juda kartu su kitais vaikais suvokia 

bendravimą kartu; 

* tariasi dėl žaidimo taisyklių ir stengiasi jų 

laikytis; 

* pratinasi: išklausyti draugą ir prireikus pa-

dėti, pajusti atsakomybę už savo žodžius ar 

veiksmus; 

* skiria savo asmeninius daiktus; 

* atpažįsta draugų drabužėlius, žaislus; 

* perima tinkamo elgesio būdus iš bendraam-

žių ir                                       suaugusiųjų. 
 

Santykių su bendraamžiais srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- gebėjimas užmegzti geranoriškus santykius su kitais vaikais, 

- gebėjimas mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesutarimus, 
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- gebėjimas užmegzti ir palaikyti artimesnius santykius su vienu ar keliais vaikais. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

Bendrų grupės kūrybinių darbų atlikimas. 

Atviruko gimtadienio progai gaminimas. 

Dalyvauti „Veiksmo savaitė be patyčių“ 

Dalyvauti tolerancijos dienos paminėjime. 

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Esminė nuostata - didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis gebėjimas - savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro 

laiko tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilu-

siais sunkumais. 

Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas; spontaniška veikla; veikla grupelėmis; grupės veikla. 

Priemonės: informaciniai leidiniai (knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt.); 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* mėgdžioja  suaugusio veiksmus; 

* siekia mėgstamą daiktą; 

* rodo norą bendrauti. 

* užbaigia pradėtą veiklą; 

* siūlo draugams naujus žaidimus; 

* įtraukia į savo žaidimą kitaip žaidžiantį vaiką; 

* pats pasirenka mėgstamą veiklą; 

* pasiūlo išbandyti paties patirtus įspūdžius ir 

atradimus; 

Iniciatyvumo ir atkaklumo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

- gebėjimas pačiam susirasti veiklą ir ją turiningai plėtoti, 

- gebėjimas įsitraukti į suaugusiojo pasiūlytą ugdymąsi skatinančią veiklą, susikoncentruoti ir 

ją išradingai plėtoji, 

- gebėjimas susidoroti su kliūtimis siekiant sumanymų realizavimo. 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Esminė nuostata - nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas - atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai sup-

ranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors iš-

bandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų spren-

dimų pasekmes. 

Veiklos būdai: žaidimai; stebėjimas; individualus darbas; užduotys; grupinis darbas; bendrų 

sprendimų priėmimas; „minčių „lietus“, kuriamos grupės taisyklės. 

Priemonės: „Zipio valandėlės“; kortelės su situacijų paveikslėliais; įvairios dėlionės; lego kala-

dėlės; konstruktoriai; siužetinių kortelių rinkiniai; loto „Jausmų ABC“; metodinė priemonė 

„Jausmų kubas“; veidrodėliai. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* žaidžia su nauju žaislu, kol pasie-

kia   laukiamo rezultato; 

* atkakliai bando atlikti veiksmus su patikusiu 

žaislu 

* drąsiai imasi naujos veiklos ir ieško 

būdų  ją                            atlikti; 

* pratintina (si) reikšti savo požiūrį į svarsto-

mus                             dalykus, juos bando vertinti; 

* pratinasi atsakyti už savo veiksmus; 

* mokosi padėti vienas kitam; 

džiaugiasi procesu ir rezultatu. 

Problemų sprendimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 
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- problemų atpažinimas, įžvelgimas, 

- sprendimų, išeičių paieška ir tinkamiausio sprendimo pasirinkimas bei įgyvendinimas, pasek-

mių , panaudojus sprendimą, stebėjimas ir apmąstymas, 

- mokymasis įveikti nesėkmes. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

Modeliuoti  problemines situacijas žaidžiant žaidimus, kuriose vaikai ieškotu sprendimo būdų. 

 

 
 

Komunikavimo kompetencija 

         Komunikavimo kompetencija sietina su šiomis sritimis: 

         * Sakytinė raiška 

         * Rašytinė raiška 

         Lūkesčiai: bendraujantis vaikas 
            

 

SAKYTINĖ KALBA 

Esminė nuostata - nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

Esminis gebėjimas - klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, na-

tūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

Veiklos būdai: situacijų vaikų bendravimui sudarymas; kalbiniai žaidimai; taisyklinga auklė-

tojos kalba; pokalbis; pasakojimas; atpasakojimas; smulkiosios tautosakos įsiminimas; deklama-

vimas; interviu; grožinių kūrinių skaitymas; stebėjimas; analizavimas; „minčių lietus“, žaidimas. 

Priemonės: stalo loto, didaktiniai žaidimai, grožinės knygos, žurnalai, įvairūs žaislai, paveikslai, 

įgarsintos pasakos ir dainos, albumai, enciklopedijos, raidžių maketai, žodžių kortelės, flanelog-

rafas, kortelių pasakos; žaislinės knygelės vaikams (su iškirptais langeliais, perspektyviniu 

vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų); pasakų veikėjų siluetai, figūrėlės; skirtukai, žy-

mekliai knygoms; simboliniai lipdukai; receptų knygos, telefonų knygos vaikų žaidimams. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* klausosi skaitomų pasakų, eilėraščių; 

* prašo pasekti patikusią pasaką; 

* žaidžia su kalbančiais žaislais; 

* vardija aplinkoje esančius daiktus, žaislus; 

* atsako į klausimą; 

* mokosi naujų žodžių; 

* rodo daiktus ir juos pavadina; 

* mėgdžioja  garsus, balso intonaciją. 

*supranta paprastų sakinių prasmę; 

* taria garsus; 

* pradeda sakyti 2 žodžius iš eilės; 

* žaidžia, bando kalbėti su savimi. 

* sveikinasi, klausinėja, vartoja žodelius: duok, 

noriu, ačiū, prašau; 

* bando atkartoti tai kąs išgirsta.  

* seka pasakojimo turinį, veiksmų eigą, 

pastebi veikėjų veiksmus; 

* kalba apie įvykusius įvykius; 

* deklamuoja eilėraščius, mina mįsles; 

* pratęsia ir užbaigia pradėtą pasaką; 

* naudoja mažybinius, maloninius žodžius; 

* moka paklausti, atsakyti į klausimą; 

 * trumpais sakiniais pasakoja ką mato pa-

veikslėlyje; 

* klausosi garso įrašų (tautosakos kūrinė-

lių, mįslių); 

* kalbasi su draugais, pasakoja patirtus įs-

pūdžius, nutikimus; 

* klauso ir išklauso savo draugų ir su-

augusiųjų kalbą; 

* atsako į pateiktus klausimus, atsakinėja 

po vieną; 



21 
 

* kuria išgalvotas istorijas; 

* raiškiai seka pasakas, atpasakoja padavi-

mus; 

* komentuoja matytas televizijos

 laidas vaikams; 

* papasakoja ką nupiešė ar sukonstravo; 

* taisyklingai taria garsus. 

 * supranta kalbėjimo toną: malonus, drau-

giškas,  atšiaurus. 

Sakytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - aplinkinių kalbėjimo, skaitymo klausymasis, 

 - kalbėjimo atpažinimas ir supratimas, 

 - natūralus vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie savo patirtį ir išgyvenimus, 

 - vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie supančią aplinką, jos objektus, įvykius, 

 - kalbėjimas laikantis perprastų kalbos taisyklių, 

 - tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlių deklamavimas, sekimas, pasakojimas. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM veikla „Smėlio pasakos (vidaus ir lauko erdvėse) 

STEAM veikla „Pasakų iššūkis“ 

STEAM veikla „Menu, menu mįslę...“ 

STEAM veikla „ Istorijų namelis“ 

RAŠYTINĖ KALBA 

Esminė nuostata - domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas - atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaiti-

nėti. 

Veiklos būdai: stebėjimai; pavyzdžio technologija; kūrybiniai projektai; grupės laikraščio lei-

dyba; vaikų knygelių kūrimas; lankymasis bibliotekoje; žodžių kopijavimas; laiškų rašymas. 

Priemonės: Mokomasis žaidimas „Lietuviška abėcėlė“, „Mokausi skaityti“; kortelės su žo-

džiais kopijavimui; mediniai segtukai su raidėmis; žaidimas „Sudėk ir papasakok“, „Žaidžiu ir 

skaitau“; stalo žaidimai: „Raidės“, „Raidynas“, „Mokykimės skaityti ir rašyti“; magnetinė lenta 

su raidėmis; kaladėlės su raidėmis; karpomasis raidynas; kortelės su raidėmis ir paveikslė-

liais; kryžiažodžiai; rankos lavinimo užduotėlės; kortelės su spausdintinėmis ir rašytinėmis 

raidėmis; raidžių karūnos; reklaminiai žurnalai paveikslėlių ir raidžių karpymui; popierius, spal-

voti pieštukai, kreida, spalvotos kreidelės; spausdinimo mašinėlė, kompiuteris, kompiuterinės 

programos (pvz., programos, pa dedančios ir skatinančios vaiką bandyti rašyti ir kt.) kompiute-

ris, spausdintuvas. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* skaito knygelių paveikslėlius; 

* domisi knygomis, mėgsta jas vartyti; 

popieriaus lape keverzoja, imituoja rašymą. 

* kopijuoja raides, jas atpažįsta ir parodo; 

* pasako pirmą žodžio garsą; 

* derina daiktų ir pavadinimų korteles; 

* ieško knygose, žurnaluose duotos raidės; 

* skiria įvairaus pobūdžio knygas; 

* varto mėgstamus žurnaliukus; 

* užrašo savo vardą ant piešinio; 

* karpo, klijuoja, spalvina raides, skaičius; 
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lavina ranką atliekant parinktas papildo-

mas užduotis. 

Rašytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - domėjimasis skaitymu, raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis, 

 - domėjimasis rašymu, raidžių bei žodžių rašinėjimas, įvairių simbolių braižymas ar piešimas, 

 - trumpų žodelių skaitymas. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM veikla „Raidžių karalystė lauke“ 

STEAM veikla „Nupiešiu savo vardą“ 

STEAM veikla „Mano grupės knyga“ 

 

Pažinimo kompetencija 
 

       Pažinimo kompetencija sietina su šiomis sritimis 

       * Aplinkos pažinimas 

       * Skaičiavimas ir matavimas 

       * Tyrinėjimas 

       * Mokėjimas mokytis 

       Lūkesčiai: Smalsus, tyrinėjantis vaikas 

 

APLINKOS PAŽINIMAS 

Esminė nuostata - nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors 

nauja. 

Esminis gebėjimas - įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti 

save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi 

technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

Veiklos būdai: tinkamos ugdomosios aplinkos grupėje sudarymas; aplinkos stebėjimas; informa-

cijos ieškojimas knygose ir enciklopedijose; augalų kalendorius; tyrinėjimai gamtoje; darbas 

grupelėse; analizavimas; mėgdžiojimas; įvairūs bandymai ir jų aptarimas; išvykos į gamtą; eks-

perimentavimas ir atradimai; tradicinės šventės. 

Priemonės: plakatai: daržovės, vaisiai, grybai, medžiai, augalai, gyvūnai, vandens gyventojai; 

loto „Augalai ir jų augavietės“, „Gyvūnai ir jų namai“; kortelių rinkinys „Miško gyvūnai“; mu-

liažai: vaisių ir daržovių, grybų, naminių ir laukinių gyvūnų, vabzdžių, jūros gyvūnų, paukščių; 

enciklopedijos; informaciniai leidiniai; gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir gamtos paminklų 

nuotraukos; žmonių buities, profesijų atributai: įrankiai, rakandai (sodo įrankiai, namų tvar-

kymo priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės); senoviniai rakandai ir tikra buitinė tech-

nika: radijo aparatai, fotoaparatai, telefonai, žibintuvėliai; plakatai ir žaidimas „Rūšiuok“ kom-

pasas; oro ir                             vandens termometrai; vėjo ir vandens malūnai; įrašai su gamtos reiškinių garsais; 

gamtos reiškinių nuotraukos, filmuota medžiaga. Mobilūs šiltnamiai, vandens-smėlio stalai. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* orientuojasi jam įprastoje, žinomoje 

aplinkoje; 

* įvardija jam žinomus daiktus, reiškinius; 

* įvardina pagrindinius gamtos reiškinius: lyja, 

sninga, šviečia saulė 

* spalvina trispalvę vėliavėlę; 

* domisi vietove, kurioje gyvena; 

* pasako kokiame mieste gyvena; 

* pasako gatvės pavadinimą; 

* pasako savo grupės pavadinimą; 

* tyrinėja Lietuvos žemėlapį; 

* susipažįsta su tautiniais simboliais; 
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* žiūri nuotraukas ir albumus su gimtojo     

miesto bei Lietuvos vaizdais; 

* stato bokštą iš šešių kaladėlių; 

* mėgdžioja paukščių ir gyvūnų balsus; 

* ką nors trumpai stebi kasdien; 

* žaidžia su smėliu ir vandeniu; 

žino daiktus, kurie rieda ir nerieda. 

 

 

 

* klauso įvairių sakmių, padavimų, le-

gendų apie Lietuvos miestus; 

* varto albumus, knygas apie Lietuvą; 

* aplanko artimiausius kultūros,

 istorijos paminklus; 

* varto knygas ir enciklopedijas ieško-

dami informacijos apie gyvosios ir negyvo-

sios gamtos objektus; 

* įvardina keleto medžių, krūmų pavadini-

mus; 

* įvardina žinomas gėles, daržoves, vaisius; 

* supranta ir nusako augalo auginimą, iš 

sėklos, jo priežiūros būdus; 

* domisi pagrindiniais augalų priežiūros 

būdais (sodinimu, laistymu, purenimu). 

* jaučiai atsakomybę už šalia augančius 

augalus (padeda sodinti, laistyti, ravėti). 

Supranta, kad negalima laužyti medžių ir 

krūmų, be reikalo skinti gėles; 

* pasako ką valgyti sveika, o ką – ne; 

* įvardina keleto paukščių, vabz-

džių pavadinimus; 

* stebi žmonių, gyvūnų, paukščių pėdsa-

kus gamtoje; 

* stebi, tyrinėja, apibūdina, orus, jų poky-

čius; 

* žino kokia oro naudą žmonėms, gyvū-

nams, augalams; 

* įvardina gamtos reiškinius: lietus, snie-

gas,  griaustinis, žaibas ir t.t.; 

* įvardina naminius gyvūnus ir jų jaunik-

lius; 

* įvardina žinomus laukinius gyvūnus ir 

jų jauniklius; 

* pasako kalendorinių švenčių pavadini-

mus; 

* domisi paslaugų tarnybomis ir profesijo-

mis; 

* įvardina buities prietaisus, kurie nau-

dojami namuose; 

žaidžia kompiuterinius žaidimus. 

Aplinkos pažinimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - socialinės aplinkos pažinimas, 

 - gamtinės aplinkos pažinimas, 

 - pagarba gyvybei ir aplinkai. 
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SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM projektas „Tyrinėju, sodinu, daigelius aš auginu“ 

STEAM projektas „ Bandymų savaitė“ 

STEAM veikla VDU Botanikos sode 

STEAM veikla „Gamtos dailininkas ruduo“ 

STEAM veikla „Pavasaris eina gėlių takais“ 

STEAM projektas „Išmest neleidau ir gėlių pieva pražydo“ 

 SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Esminė nuostata - nusiteikęs pasaulio pažinimui naudoti skaičius ir skaičiavimus. 

Esminis gebėjimas - daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį apibūdina skaičiumi, susieja skaičių su 

atitinkamu jo simboliu. Sudaro, palygina daiktų grupes pagal kiekį. Apibūdina daikto vietą tam 

tikroje daiktų eilėje. Sudaro, pratęsia įvairias sekas, randa praleistus jų narius. 

Veiklos būdai skaičiavimui: stebėjimas; analizavimas; pokalbis; kartojimas;  

Priemonės: kaladėlės, pagaliukai skaičiavimui, daiktų muliažai, sagos (didelės ir mažos), juos-

telės ir kaspinai ilgiui ir pločiui matuoti, gamtinė medžiaga (kankorėžiai, giliukai), skaičių trafa-

retai, kortelės su skaičiais ir veiksmų ženklais, skaičių dėlionės, magnetinė lenta, rašymo lenta, 

metodinė priemonė iš spalvotų kamštelių, geometrinių figūrų domino, metodinės priemonės: 

„Sudėk ramunės žiedą“, „Surask tinkamą skaičių“, skaičių domino, ridenimo kauliukai, liniuotė, 

priemonė „Skaičiai ir formos“, mediniai skaitytuvai, skaičiavimo mašinėlė, skaičių porų korte-

lės, popieriniai pinigai. 

Esminė nuostata - nusiteikęs tyrinėti aplinkos daiktus, jų ryšius ir santykius. 

Esminis gebėjimas - skiria daiktų spalvą ir formą, dydį, dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį 

erdvėje, sieja daiktus su jų vaizdais nuotraukose, piešiniuose. Pastebi laiko tėkmės požymius. 

Tapatina, grupuoja, klasifikuoja daiktus. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas ats-

tumas, ilgis, masė, talpa, tūris, laikas, daiktų panašumai ir skirtumai, daiktų tarpusavio ryšiai, 

santykiai. 

 Veiklos būdai matavimui: stebėjimas; analizavimas; pokalbis; kartojimas.  

Priemonės: vaizdinė priemonė „Geometrinės figūros“; mokomieji kompiuteriniai žaidimai 

spalvų pažinimui; šviesos dėžė ir geometrinės figūros iš vitražinio popieriaus; liniuotė, metras, 

kortelių rin kinys  „Didelis-mažas“, „Ilgas-trumpas“, „Sunkus-lengvas“, „Storas-plonas“, vaikiš-

kos svarstyklės; priemonė orientavimuisi erdvėje „Kairėj, dešinėj, ant, po, virš“; plakatas „Metų 

laikai“, kortelių žaidimas“, „Laikas“, „Dydis“, „Spalva ir forma“, „Daiktų padėtis“, „Metų 

juosta“; medinės kaladėlės; stalo kortelės „Mano diena“ „Kalendorius“ erdvinė dėlionė pira-

midė; dalijamoji medžiaga tangraminių figūrų rinkinys; skaičių varstymo lentelės; geometrinių 

figūrų baldeliai; varstymo rinkiniai; stalo kortelės „Surask tokį patį“; geometrinių formų dė-

lionė; erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros; žaislai tapatinimui, grupavimui, rūšiavi-

mui, serijų dėliojimui; užduočių knygelė „Galvočius“ indai ir priemonės eksperimentavimui 

(mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, pipetės); akmenėliai ir plunksnos; plakatai su 

metų laikais, paros dalimis; lego kaladėlės; įvairių dydžių ir formų konstruktoriai; kaladėlės. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* vertina daiktų dydį mažas-didelis; 

* atrenka vienos formos žaisliukus; 

* ieško rodomos spalvos grupės aplinkoje; 

ima daiktus nuo žemos lentynėlės. 

* juda į priekį ir atgal; 

* skaičiuoja nuo 1 iki 5 (1–20); 

* skaičiuoja, matuoja, lygina, įvairių 

daiktų grupes; 

* sužino, pasako iš eilės didėjančia ir 

mažėjančia tvarka skaičius, atranda 
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 padeda daiktą ant stalo, po stalu (skiria viršų 

ir apačią) ; 

   įsidėmi  pagrindines spalvas: raudona,                                   

geltona, žalia, mėlyna; 

 *dėlioja daiktus į eilę. 

 parodo didelį ir mažą daiktą; 

 parodo trumpą ir ilgą daiktą. 

 grupuoja daiktus didėjimo ar mažėjimo 

tvarka; 

 atsistoja ant tokios pat spalvos skritulio, kurį 

pavadina; 

 atrenka ir skiria pagal vieną požymį                                  skirtin-

gus daiktus. 

skaičiaus „kaimynus”; 

* atpažįsta skaitmenis; 

* vartoja kelintinius skaitvardžius; 

* skaičiuoja ir pasako kelintas eilėje; 

* skaičiuoja kaladėles, pagaliukus juos 

pridėdami ir atimdami; 

* skaičiuoja ir atskaičiuoja iki 10; 

* skaičiuoja įvairią gamtinę medžiagą 

(kaštonus, akmenėlius ir t. t.); 

* žaidžia su kauliukais domino, skai-

čiuodami                           taškus; 

*  dalina korteles į dvi, tris dalis. 

* dėlioja iš geometrinių figūrų įvairius 

paveikslus; 

* pastebi spalvą, dydį, formą visoje ap-

linkoje; 

* pasako požymiais kuo daiktai skiriasi 

vienas  nuo  kito; 

* parodo popieriaus lapo viršų ir apa-

čią; 

* parodo dešinę ir kairę puses; 

* nusako daikto padėtį savo atžvilgiu; 

* įvardina pagrindines spalvas; 

* įvardina geometrines figūras; 

* sugrupuoja geometrines figūras pagal 

formą; 

* žaisdamas vartoja sąvokas: ant, už, 

toli, arti,                                     prieš; 

* keičia judėjimo kryptį; 

* atranda didelius-mažus daiktus; 

* atrenka trumpus - ilgus daiktus; 

* žaidžia stalo žaidimus, skatinančius 

skaičiuoti, matuoti.  

* eilės tvarka sudėlioja didėjančius ir 

mažėjančius                               daiktus; 

* lygina daiktus žaisdami „Surask tokį 

patį“; 

* skaičiuoja, matuoja, klasifikuoja, 

skirsto daiktus į daiktų grupes; 

* įvardina metų laikus, mėnesius, savai-

tės dienas; 

* teisingai vartoja sąvokas: vakar, šian-

dien, rytoj. 

* dėlioja daiktus didėjimo arba mažė-

jimo tvarka                          pagal ilgį, plotį, aukštį, 
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storį; 

* žaidžia su konstruktoriais, lego kala-

dėlėmis; 

* konstruodamas panaudoja detales at-

sižvelgiant į                           konstravimo savybes: 

formą, dydį, patvarumą; 

* matuoja skysčius, birias medžiagas; 

* žaidžia su smėliu, vandeniu, keičia 

indų formą. 

tyrinėja grupės, darželio kiemo aplinką. 

Skaičiavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - gebėjimas vartoti skaičius ir matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti, daiktų grupėms 

palyginti pagal kiekį, 

 - gebėjimas suprasti daikto vietą eilėje, pastebėti dėsningumus, sudaryti įvairias sekas. 

Matavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - gebėjimas tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą, 

 - gebėjimas matuoti; 

 - daikto vietos ir padėties erdvėje suvokimas; 

 - laiko tėkmės suvokimas. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM veikla „Matematika kitaip“ 

STEAM veikla „Geometrijos pasaulis“ 

STEAM veikla „Rask tokį patį, atkartok“ 

STEAM veikla „Mano svajonių namas“ 

STEAM veikla naudojant KORBO, magnetinius, šiaudelių konstruktorius „Sukūriau, pastačiau“ 

TYRINĖJIMAS 

Esminė nuostata - smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Esminis gebėjimas - aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinė-

jimo būdus (stebėjimą ir bandymą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, 

patyrė 

Veiklos būda: sudarymas palankios aplinkos: stebėjimams, bandymams, aplinkos daiktų savybių 

tyrinėjimui, analizavimui; skatinimas ieškoti informacijos; pagalba vaikams jų sumanymų įgy-

vendinimui; idėjų ir įdomių temų pasiūlymas. 

Priemonės: šviesos dėžė, mikroskopas, didinimo stiklas, veidrodėliai, kortelės „Ketvirtas nerei-

kalingas“, paveikslėliai „Surask skirtumus“, stalo žaidimas „Augu ir keičiuosi“, plastikiniai įvai-

raus didžio indeliai (tyrinėjimams ar bandymams su vandeniu); molis, smėlis, druska, dažai, vaš-

kas, guminiai ar plastikiniai kamuoliukai, enciklopedijos, knyga „Istorija vaikams“, tamografi-

nės nuotraukos, gaublys, šviesos projektoriai, šviečiantys kubai, piramidės, sferiniai veidrodžiai. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* tyrinėja naują aplinką 

* tyrinėja įvairius paviršius: švelnus, šiurkštus, kie-

tas, minkštas; 

* tyrinėja žaislų išvaizdą ir paskirtį; 

* tyrinėja vandens ir smėlio savybes. 

* tyrinėja daiktus, išskirdami juose ats-

kiras dalis; 

* stebi, tyrinėja gyvosios gamtos gyve-

nimą; 

* tyrinėja ir eksperimentuoja su auga-

lais; 
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* išbando vandens, ledo ir sniego savy-

bes; 

* tyrinėja augalo sandarą ant šviesos 

stalo; 

* tyrinėja daiktų savybes: kas leng-

vas?, kas sunkus?, kas plaukia?, kas 

skęsta? 

* tyrinėja spalvotą vitražinį popierių 

ant šviesos stalo ir atranda naujas 

spalvas; 

* tyrinėja su lupą ir mikroskopu. 

* stebi tiriamą objektą, jį apibūdina, 

gali nurodyti kelis požymius; 

* suaugusio padedamas gaminasi vėjo 

malūnėlius,  aitvarus, lėktuvėlius; 

* stebėjimui ir tyrinėjimui naudoja

 įvairias                                                 priemones. 

Tyrinėjimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - domėjimasis supančia aplinka, 

 - tyrinėjimas pasinaudojant įvairiais pojūčiais, 

 - atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM projektas „Stebuklingas vanduo“ 

STEAM veikla „Paslaptinga Nemuno pakrantė“ 

STEAM veikla „Mano pojūčiai“ 

STEAM veikla „Tyrinėju šviesos pasaulį“ 

MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Esminė nuostata - domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms veikloms. 

Esminis gebėjimas - savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją 

plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajė-

gia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

Veiklos būdai : vaikų smalsumo, klausinėjimo, keitimosi informacija ir patirtimi skatinimas; po-

kalbis; diskusija; informacijos ieškojimas; žaidimas; stebėjimas; tyrinėjimas. 

Priemonės: įvairūs žaislai; statybinės kaladėlės; lego konstruktoriai; įvairių spalvų, didžių, 

formų kaladėlės; kelio ženklai, šviesoforas, perėjos kilimėliai; žaidimai loto „Gyvūnai ir jų na-

mai“, plakatai įvairiomis temomis; kalendorius; laikrodis, smėlio laikrodis; kortelės su skaičiais 

raidėmis; raižių ir skaičių simboliai; loto „Metų laikai“; knygelės enciklopedijos; mokomieji 

kompiuteriniai žaidimai; įrašai su garsų tarimu; vaizdinė medžiaga „Lėktuvėliai“, metodinė 

priemonė „Paveikslėliai , raidės, žodžiai“, „Raidynas“, LOGICO kortelės. Interaktyvi lenta, 

STEAM vidaus ir lauko sienelės, magnetiniai konstruktoriai, edukacinės bitutės. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* varto knygeles, parodo paprašytus pa-

veikslėlius; 

* rodo daiktus ir juos pavadina; 

* tyrinėja knygeles su garsais; 

* tyrinėja ir kalbasi apie pastebėtas 

daiktų savybes; 

* domisi knygomis, enciklopedijomis; 
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* klausinėja apie daiktus ir jų panaudojimą; 

pradeda konstruoti. 

* ieško informacijos nurodytuose šalti-

niuose; 

* klausosi bendraamžių informacijos 

apie kai kuriuos reiškinius ar daiktus; 

* aptaria matytas televizijos laidas; 

* ieško informacijos knygose apie 

gamtą, žmonių pasaulį, technikos ir 

technologijos stebuklus. 

* apibūdina, pasakoja, ką stebėjo, ką 

sužinojo, ką išsiaiškino. 

* aiškinasi, kur ir kaip gyvena žmo-

nės, augalai, gyvūnai, kaip prisitaiko 

prie gamtos sąlygų; 

* žaidžia ir konstruoja su lego kala-

dėlėmis bei                             kitokiais konstruktoriais. 

* aktyviai padeda kitam žaidimų metu, 

atliekant užduotis, menant mįsles, gal-

vosūkius. 

aktyviai gelbėja grupėje, padeda moky-

tojai, auklėtojos padėjėjai. 

Mokėjimo mokytis srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - numatymas, ko nori išmokti, 

 - aktyvus mokymasis, 

 - gebėjimas apmąstyti, ko išmoko. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

Veiklos su išmaniosiomis bitutėmis robotais “Blue-bot“ (naujų žaidimų kilimėlių kūrimas). 

STEAM projektas „Tyrinėju, atrandu, žinau ir kuriu“ 

STEAM projektas „Važiuoju, skrendu, plaukiu“ 

 

Meninė kompetencija 
 

     Meninė kompetencija sietina su šiomis sritimis: 

     * Kūrybiškumas 

     * Estetinis suvokimas 

     * Meninė raiška 

   Lūkesčiai: kuriantis vaikas 

KŪRYBIŠKUMAS 

Esminė nuostata - jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas - savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 
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Veiklos būdai: kasdieninis bendravimas; žaidimas; stebėjimas; tyrinėjimas; eksperimentavimas; pro-

jektinė veikla. 

Priemones: Skirtingu dydžių ir spalvų kaladėlės; žiedai; lėlės ir jų drabužėliai; siužetiniai paveikslė-

liai; šviesos dėžės, vitražinis popierius, karoliukai, sagos; medžiagų skiautės; žirklės;                  siūlai; mėgin-

tuvėliai, piltuvėliai, pipetės, vandenį sugeriančios medžiagos; stiklo dažai; odos atraižos; padidi-

nimo  stiklas; papiruso gamyba: laikraščiai, klijai, vanduo, džiovinti augalai. Šviesos stalai/dėžės/ 

lentos. Kinetinis smėlis, 

1,5–3 m. vaiko  veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* žaidžia siužetinius žaidimus „Namai“, „Sve-

čiuose“; 

* gyvai reaguoja į naujus aplinkos 

pasikeitimus; 

* domisi naujais daiktais, žaislais. 

* patirtus įspūdžius išreiškia  vaizdais, judesiais, 

žodžiais; 

* kuria, kelia klausimus ir ieško atsakymų; 

* kalba apie tai ką galvoja, motyvuoja savo 

veiksmus; 

* kuria naujus žodžius; 

* pasitelkia vaizduotę, fantaziją atliekant užduotį; 

* gamina sveikatos salotas; 

* piešia ant šviesos stalo; 

* aktyviai ir kūrybiškai plėtoja savo sumanymus – 

organizuojant žaidimus. 

 Kūrybiškumo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - domėjimasis naujais, nežinomais, sudėtingais dalykais; 

 - gebėjimas įžvelgti problemas, klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, fantazuoti; 

 - gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų idėjų, kurti variantus, savaip pertvarkyti, pritaikyti; 

 - drąsa veikti, daryti savaip. 

SIŪLOMOS IDĖJOS 

STEAM projektas „Mus supančios spalvos“ 

STEAM veikla „Padarysiu aš pats“ 

Kūrybinės dirbtuvėlės tradicinių, valstybinių švenčių pasirengimui. 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

 Esminė nuostata - domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas - jaučia, suvokia ir apibūdina elementarius muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus 

meno ypatumus, grožisi meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dali-

jasi išgyvenimais, įspūdžiais, pastebėjimais vertinimais. 

 Veiklos būdai: jutiminės patirties turtinimas; stebėjimas; pasakojimas; vaikų kūrybinių darbų ir                    

menininkų kūrybos įvairovės aptarimas; įvairios vaikų darbų parodos; muzikos įrašų klausymas; 

spektaklių žiūrėjimas ir aptarimas; švenčių organizavimas ir grupės aplinkos puošimas; pramogos 

su tėvais. 

Priemonės: knygos apie tautodailę; meniniai albumai; nuotraukų albumai; švenčių atributika (balio-

nai, spalvotos juostelės, karpiniai, popierinės girliandos, šventinės dekoracijos, žaislai eglutei ir kt.); 

1,5–3 m. vaiko  veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* džiaugiasi girdėdami linksmą muziką; 

* pastebi ne vietoje esančius žaisliukus ir pa-

deda juos į vietą; 

kuria darbelius ir jais puošia grupės aplinką. 

* puošia grupės aplinką šventėms; 

* aptaria matytus spektaklius; 

* vyksta į parodas ir jas aptaria; 
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* pasakoja patirtus įspūdžius po poilsio dienų, iš-

vykų, pasivaikščiojimų, švenčių; 

* klausosi įvairių muzikos kūrinių ir juos aptaria; 

* domisi ir gėrisi juos supančia aplinka; 

* moka pagirti draugo darbelį; 

* supranta meno reikšmę žmogui. 

Estetinio suvokimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - nusiteikimas grožio, meninės kūrybos potyriams bei džiaugsmui; aplinkos, žmonių santykių, meno, 

savo ir kitų kūrybos grožio pajauta; 

 - jautrumas grožiui, meno raiškos priemonėms (spalvai, linijai, formai, judesiui, muzikos garsams ir 

kt.); 

 - jutiminių ir emocinių grožio išgyvenimų prisiminimas, apmąstymas ir dalijimasis su kitais. 

MENINĖ RAIŠKA 

Esminė nuostata – jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veik-

loje. 

Esminis gebėjimas – spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

  MUZIKA 

Veiklos būdai: muzikos klausymas; dainavimas: vokalinis, solinis, ansamblinis, audijavimas; rit-

mika; kūrybinės didaktinės užduotys (aplinkos objektų ir garsų imitavimas); improvizavimas, ploji-

mas, pirštų spragsėjimas, lingavimas; grojimas muzikos instrumentais; muzikiniai didaktiniai žaidi-

mai; dalyvavimas koncertuose. 

Priemonės: tamburinai, jūros būgnai, lietaus vamzdis, marakasai, paprasti barškučiai, barškučiai- 

kiaušinukai, metalofonai, atskirų garsų metalofonai-varpai, varpeliai metaliniai, žvangučiai, taršky- 

nės, medinės kaladėlės, trikampiai, ksilofonas, medinės lazdelės, kastanjetės, medinės dūdelės, mo- 

linės švilpynės, skudučiai, smėlio maišeliai, muzikiniai vargonėliai, spalvotos šifono skarelės, ak- 

menukai. Lauko muzikos instrumentai. Metodinės priemonės: natų simbolių kortelės, į v a i r ū s  

loto, knyga, CD, žaislai), kortos su muzikiniais simboliais (žaidimas), įvairios muzikos įrašai, CD 

su lopšinių įrašais. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* klausosi muzikinių garsų ir įrašų; 

* juda su muzika; 

* dainuoja skiemenis – „bam“,“ba“; 

* dainuoja su rankų judesiais; 

* dainuoja lietuvių liaudies dainas ir 

pramoginiai žaidimai apie gamtą bei gyvūnus; 

* dainuoja garsus A, O, U su rankų judesiais; 

* įsitraukia į muzikinį vyksmą.; 

* dainuoja nesudėtingas melodijas 

improvizuojant skiemenimis; 

* vaizduoja gamtos garsus, pamėgdžioja 

gyvūnus; 

*dainuoja nesudėtingas daineles; 

* skambina ritminiais muzikos instrumentais; 

* gamtos ir aplinkos garsai muzikoje, žaidimai ir 

rateliai; 

* ritminių improvizacinių žaidimų mokymasis; 

* įsitraukia į muzikinį vyksmą: muzikos 

dinamika, tempas; 

* improvizuotai judai muzikos tempu; 

*atpažįsta mušamuosius instrumentus kortelėse 

bei muzikos įrašuose; 

* skiria trumpus ir ilgus garsus, ritmingai juda su 

muzika bei skambina instrumentu; 

* atpažįsta skirtingus styginius instrumentus 

kortelėse bei muzikos įrašuose. 

* skiria dviejų ir trijų dalių metrus; 

* įsijaučia į kūrinio nuotaiką, ją perteikia balsu, 
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* judesiu ar balsu išreiškia muzikinį judėjimą ir 

pauzes; 

* bando skirti aukštus ir žemus garsus 

muzikoje; 

*  ritmingai juda kartodami ritmines skanduotes; 

* bando skirti trumpus ir ilgus garsus; 

* ritmingai juda su muzika bei skambina 

instrumentu; 

* ritmiškai skanduoja nesudėtingą tekstą; 

* skiria liūdną ir linksmą dainelę; 

 

* žaidžia pavasarinius žaidimus su spalvota 

guma; 

* įsisavina pagrindines spalvas; 

*dainuoja dainelės šventine tematika; 

* dainuoja pritariant instrumentu; 

groja muzikos instrumentais. 

 

veido išraiška, judesiu; 

* atpažįsta muzikos instrumentus: ritminiai ir 

melodiniai mušamieji. 

* atlieka ritmo užduotis; 

* susipažįsta su ketvirtinėmis ir pusinėmis nato-

mis; 

* žaidžia įsiklausymą ir dėmesio koncentraciją                               

lavinančius žaidimus; 

* dainuoja dainelės rudens tematika; 

* susipažįsta su styginiais muzikos instrumentais; 

* kartoja ritmo užduotis; 

* klausosi ir susipažįsta su valsu, polka, maršu; 

* sužino muzika ir spalva, kontrastai; 

* kartoja intonavimo pratimus; 

* žaidžia relaksacinius žaidimus; 

* muzikuoja darželio renginiuose; 

* žaidžia vaidiname muziką. 

* žaidžia ekspresiją ir improvizaciją lavinančius 

žaidimus;  

* dainuoja improvizuoja žodžių skiemenimis; 

* kalbasi muzikiniais garsais (be žodžių); 

* susipažįsta su pučiamaisiais muzikos instru-

mentais; 

* kuria muzikinę pasaką; 

* supranta, kad muzikiniais garsais galima 

perteikti jausmus, mintis. 

* dalinasi muzikiniais išgyvenimais su draugais; 

* atpažįsta pučiamuosius instrumentus kortelėse 

bei muzikos įrašuose; 

* susipažįsta su nata ir pauze; 

* susipažįsta su lietuvių liaudies muzikos 

instrumentais; 

* dainuoja ir žaidžia lietuvių liaudies dainas ir 

ratelius; 

* atpažįsta skirtingus l. liaudies instrumentus 

kortelėse bei muzikos įrašuose; 

* dainuoja dainas apie Lietuvą; 

* įvardina klavišinius muzikos instrumentus 

kortelėse bei muzikos įrašuose; 

* atpažįsta paukščius ir pamėgdžioja jų balsus; 

* dainuoja pritariant instrumentu; 

* žaidžia šokio ir judesio žaidimus; 

* susipažįsta su kitų tautų dainomis, šokiais,  

žaidimais, papročiais; 

* dalinasi  muzikiniais išgyvenimais su šeima. 
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ŠOKIS 

Veiklos būdai: žaidybinė veikla; šokio judesių atkartojimas; koordinacijos lavinimo pratimai; imp-

rovizacija judesiu: gamtos reiškiniai ir gyvūnai; atsipalaidavimo (susikaupimo) pratimai; dalyvavi-

mas šventėse, šokio dienoje. 

Priemonės: įvairių stilių muzikos įrašai, gamtos reiškinių įrašai, gimnastikos kaspinai, spalvotos or-

ganzos skarelės. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* * atlieka įvairius ritminius pratimus (su 

barškučiais, su medinėmis  kaladėlėmis ir kt.) 

mėgdžiodami suaugusįjį, atlieka įvairius  jude-

sius; 

* * ritmiškai juda, atlieka įvairius judesius. 

* orientuojasi erdvėje, atlieka koordinuotus 

judesius; 

atlieka apšilimo bei lankstumą lavinančius prati-

mus; 

* eina, bėga ratu, sukasi į abi puses po vieną ir 

poromis; 

* eina sudarytą ratą, mažinant, didinant, einant 

tvarkingai ir išsisklaidydami; 

* eina rateliu skirtingas dalis atliekant skirtingu 

tempu, keičiant kryptį, mažinant, didinant; 

* atlieka vieno tempo ratelius bei šokius; 

* kuria šokio etiudus: banguojanti jūra, lyja lietus, 

krenta lapai ir t. t. 

* atlieka susitvardymo bei atsipalaidavimo 

pratimus; 

Šoka, žaidžia tradicinius šokius žaidimus. 

ŽAIDINIMAI / VAIDYBA 

Veiklos būdai: vaidina, kuria, sceniniai žaidimai, laisvo judesio improvizacijos, imitacijos, pantomi-

mos elementai, balso intonacijos įvairovė, siužetiniai žaidimai, aptaria ir reiškia savo nuomonę; da-

lyvavimas renginių cikle „Teatro dienelės vaikų darželiuose“. 

Priemonės: teatro kostiumai, dekoracijos, butaforija, karūnėlės, kaukės, širma, stalo teatras, pirštukų  

lėlių teatras, įvairūs drabužiai persirengimui: skaros, kepurės, sijonai ir kt., įrašai su gamtos garsais, 

įvairūs žaislai siužetiniams žaidimams. 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

* * žaidžia „vaidindami“ naminius gyvūnėlius; 

* * žaidžia “vaidindami” pasakų personažus. 

* * žaidžia su stalo teatro lėlėmis, bando vaidinti; 

* * žaidžia naudojant žaislus, kitas dekoracijų prie-

mones: širmą, drapiruotes, buitinius daiktus ir kt.; 

* * stengiasi išraiškingai deklamuoti nesudėtingus 

eilėraščius, seka (pasakoja) trumpas pasakas; 

* * vaidina trumpas sceneles pagal literatūrinius, 

muzikinius, istorinius, pačių sukurtus siužetus; 

* * žaidžia teatrą: gaminasi kaukes, renkasi patikusį 

veikėją, renkasi dekoracijas, gamina teatro                               bilie-

tus, piešia skelbimą; 

* * bando savarankiškai kurti vaidybinio žaidimo 

siužetą; 

* vaidina savarankiškai ir suaugusiųjų priskirtus 

vaidmenis. 
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* VIZUALINIS MENAS 

Esminė nuostata – jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veik-

loje. 

* Esminis gebėjimas - spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

Veiklos būdai: piešimas pirštukais ir delniukais, tapymas, aplikavimas, liejimas ant šlapio popie-

riaus, ebru technika, piešimas ant akmens ar švitrinio popieriaus, konstravimas, šviesos dėžė, kūryba 

iš gamtinės medžiagos ir buitinių atliekų, štampavimas, lankstymas, lipdymas, erdviniai darbeliai; 

dalyvavimas kūrybinių darbų parodose. 

Priemonės: popierius (baltas, spalvotas, vitražinis), spalvoti pieštukai, vaškinės kreidelės, plastili-

nas, modelinas, molis, molbertai, agro ir polietileno plėvelė, stiklinaitės piešimui, vandeniniai da-

žai, guašas, teptukai, kempinėlės piešimui, akriliniai dažai, vaškas, padėkliukai ar klijuotė stalui už-

dengti, spalvoti vilnoniai, medvilniniai ir šilkiniai siūlai, žirklės, klijai, kartonas, skylamušis, segik-

lis, popierinė lėkštė, popierius: krepo, vaškinis, vyniojamas, švitrinis, milimetrinis,      dekupažinis; 

popierinės servetėlės ir staltiesėlės, laikraštis, žurnalas karpymui, spalvotos gumelės, sagos, popie-

riaus ritinėliai, mentelė, aliuminio folija, lipni juostelė, karoliukai, popieriaus sąvaržėlės, buka a-

data vėrimui, dekoratyvinės juostelės, audeklo atraižos, plunksnos, džiovintos, gėlės ir lapai, bal-

tos ir margos pupelės, kaštonai, putplasčio lenta, oda, dirbtinis ar natūralus kailis, minkšta viela, 

špagatas, kartoninės kiaušinių dėžutės, kartoninės įvairių formų dėžutės, skalbinių segtukai, kamš-

tinė medžiaga, dantų krapštukai, pagaliukai nuo ledų, spalvoti smeigtukai, kamščiai, fanera, kvieti-

niai miltai, druska, įvairių formų makaronai, plastikinis butelis, šviesos dėžė, smėlis, kompiuteris 

1,5–3 m. vaiko veiksena 3–6 m. vaiko veiksena 

 eksperimentuoja su dailės priemonėmis; 

* išbando (maigo, volioja, spaudžia, tampo, 

gnaibo) molį, plastiliną; 

* piešia didelius ir mažus apskritimus; 

* štampuoja įvairiais štampukais; 

* žaidžia su įvairiomis spalvomis ant 

popieriaus; 

 piešia linijas, keverzones per visą  popie-

riaus lapą; 

 atpažįsta ir naudoja pagrindines spalvas iš jų 

pasirenkant dvi; 

 klijuoja, lipina iš popieriaus nesudėtingas de-

tales; 

 konstruoja įvairius daiktus; 

 plėšo popierių; 

* stato iš kaladėlių statinius. 

* pažįsta pagrindines (raudona, geltona, žalia, 

mėlyna, balta, juoda) spalvas, naudoja jų įvairovę 

plėšant, karpant, piešiant, štampuojant; 

* piešia įvairia technika ant įvairių paviršių; 

* pasinaudoja atsitiktinėmis piešimo, tapymo, 

konstravimo galimybėmis savo aplinkoje: 

„piešia“ piršteliu ant vandens, pagaliuku ant smė-

lio, žemės, sniego; 

* jungia taškus, raito vingius; 

* minko plastiliną ir gamina įvairius lipdinius; 

* štampuoja įvairiais štampukais; 

* žaidžia su įvairiomis spalvomis ant popieriaus; 

* žaidžia su linijomis, spalvomis; 

* eksperimentuoja su piešimo ir tapymo priemo-

nėmis ir medžiagomis, mėgdžiojimais – piešia flo-

masteriais, markeriais, spalvotais ir paprastais 

pieštukais, kreidelėmis, 

* pastele, anglimi, sepija; 

* tyrinėja eksperimentuoja ant įvairaus dydžio, 

spalvos popieriaus lapo; 

* dėlioja linijinius piešinius, ornamentus; 

 piešia įvairias geometrines, laisvo kontūro for-



34 
 

 
 

 

5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Ikimokyklinės grupės pedagogas, siekdamas visuminiai pažinti vaiką ir įvertinti jo pasiekimus 

stebi jį, taiko pedagogo kompetencijos rėmuose apibrėžtus pažinimo metodus, padedančius išsiaiš-

kinti vaiko turimą patirtį, savijautą, fizinę brandą, poreikius, interesus, gebėjimus, bendravimo ir 

veiklos ypatumus, namų kultūrinę aplinką, šeimos socialinę padėtį, lūkesčius bei nuostatas į ugdymą. 

Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas vaikas pažangos link juda savo tempu, pagal individualias gali-

mybes. Ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų sveikas, orus, bendraujantis, smalsus, kuriantis, sėk-

mingai besiugdantis.   

Vertinimo paskirtis 

Vertinant yra kaupiama informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus, daromą pažangą, nustatoma, 

kuriems vaikams gali prireikti individualios ar papildomos pagalbos, kiek vaikai turi žinių, įgūdžių, 

kurių pagrindu formuojami nauji gebėjimai. Kad būtų galima, planuojant ugdymo turinį, formas bei 

metodus, koreguoti ugdymo procesą, garantuojantį kiekvieno vaiko ugdymo(si) sėkmę 

Vertinimas – nuolatinis procesas, kuris vyksta pastoviai.  

Vertinimo metodai:  

Vaiko stebėjimas - grupių mokytojos vaikus stebi visą laiką. Neformalaus stebėjimo metu grupės 

mokytoja nieko neužsirašinėja. Turint aiškų tikslą pasižymi, ar vaikas įgijo tam tikrų įgūdžių, ar su-

vokė tai, ką reikėjo. Derindama formalų ir neformalų stebėjimą, grupės mokytoja susidaro tikslų kiek-

vieno vaiko įgūdžių bei gebėjimų vaizdą.  

Vertinant vaiko pasiekimus naudojama pokalbis su vaiko tėvais, kurie suteikia informaciją apie 

mas (plaštakos, pėdos), sužinant apie puošybos or-

namentus iš taškelių, brūkšnelių, linijų; 

* tapo guašu, akvarele ant įvairaus dydžio popie-

riaus lapų, medžiagos skiaučių, plastmasės, asfalto 

ir pan. 

* stato akmenėlių, smėlio, lapų, kaštonų, gėlių pi-

lis; 

* lipdo įvairias geometrines ir netaisyklingas for-

mas, panaudojant gamtinę medžiagą; 

* konstruoja iš įvairių detalių įvairius statinius. 

 

Meninės raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

 - emocijų, patirties, minčių, įspūdžių raiška meninėmis priemonėmis ir būdais, 

 - meninės raiškos priemonių tyrinėjimas ir eksperimentavimas, 

 - meninė kūryba ir improvizacija. 
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vaiką, dalyvauja anketinėse apklausose, reiškia savo nuomonę apie pasiektą vaiko pažangą, padeda 

vaikui įveikti sunkumus ten, kur prasčiau sekasi. 

Vertinant vaiko pasiekimus naudojama pokalbis su vaiku. Su vaiku aptariami jo pasiekimai pabrė-

žiant sėkmę. Vaikas pats lygina, komentuoja savo piešinius, darbelius, įvardija kas jam pavyksta, ką 

aš galiu. 

 Produktyvios ir kūrybinės vaiko veiklos analizė. 

Specialiųjų poreikių vaikų vertinimas. Vertinant kitokio vaiko pasiekimus laikomasi vertinimo etikos 

reikalavimų, konfidencialumo. Pasiekimai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

Vertinimo procesas ir dažnumas 

Vaiko pasiekimų vertinimas yra diagnostinis, formuojamasis ir apibendrinamasis. Diagnostinis ver-

tinimas darželio ir priešmokyklinėje grupėje vyksta nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d., lopšelio grupėje 

nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. Pirminių pastebėjimų duomenimis, grupės mokytojos rengia ilga-

laikius planus. Formuojamasis vertinimas yra paremtas vaiko pasiekimais ir pažanga numatant toles-

nes veiklas, padeda planuoti ugdymą, parinkti tinkamus ugdymo metodus, kurti ugdymo(si) aplinką, 

laiku teikti individualią pagalbą. Apibendrinamasis vertinimas vyksta mokslo metų pabaigoje iki bir-

želio 1 d. Šiuo vertinimu nustatoma vaiko padaryta pažanga bei pasiekimai. Apibendrinamojo verti-

nimo informacija padeda nustatyti ar vaikas yra pasirengęs pradėti mokytis pagal pradinio ar prieš-

mokyklinio ugdymo programą. Vaikų pasiekimų vertinimų rezultatus  3 kartus per mokslo metus 

mokytojų pasitarimuose aptaria grupės mokytojos, logopedės, muzikos, šokio, dailės ir socialinė pe-

dagogės. Atskirais atvejais, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, vertinimas vyksta ir dažniau. 

Tėvai su grupės pasiekimais supažindinami susirinkimo metu, o su individualia vaiko pažanga ir pa-

siekimais, tėvai supažindinami bendraujant asmeniškai, laikomasi konfidencialumo principo. 

Duomenų apie vaiko pasiekimus fiksavimas ir kaupimas 

Vaikų pasiekimų duomenys fiksuojami ir kaupiami: 

• vaiką stebint natūralioje, kasdieninėje veikloje žymint vaikų pasiekimus bei pažangą 

vaiko  ugdymosi pasiekimų aprašo lentelėse. 

• kaupiant anketas; 

• analizuojant vaikų kūrybinius darbus; 

• skiriant vaikams įvairias lavinamąsias užduotis;  

• fiksuojant vaiko veiklas fotografijose; 

• segant vaiko pasiekimų aplanką; 

• specialistų komentaruose; 

• Ugdymos(i) pasiekimų diagrama pagal pasiekimų žingsnius. 
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Vaiko pasiekimų vertinimo  fiksavimo medžiaga kaupiama “Vaiko pasiekimų aplanke“ ir  elektro-

ninėje sistemoje „Mūsų darželis“. 

Vertinimo aktualumas 

Atsižvelgiant į įstaigos pasirinktos darbo struktūros specifiškumą, vaiko pasiekimų vertinimas tampa 

aktualus bendradarbiaujant tarp pedagogų: dalijantis turima informacija bei žiniomis apie bendrą gru-

pės lygį ir individualią vaiko patirtį grupės kontekste. Kaupiami duomenys apie vaiko pasiekimus 

leidžia palyginti vaiko gebėjimus mokslo metų pradžioje su gebėjimais praėjusių mokslo metų pabai-

goje: pastebėti per vasarą įvykusių pokyčių dinamiką bei numatyti tolimesnio vaiko ugdymo(si) gai-

res; sudaryti individualią ugdymo(si) programą vaikui ir grupei; identifikuoti galimus raidos sutriki-

mus. Vertinimas mokslo metų pabaigoje leidžia nustatyti individualią kiekvieno vaiko ir grupės pa-

žangą, informuoti tėvus. Aptariant ugdomo proceso rezultatus atsiranda galimybė užtikrinti ugdo-

mojo proceso tęstinumą. Mokytojų tarybos pasitarimuose atlikta vertinimo rezultatų analizė, padeda 

numatyti ugdomojo proceso spragas, parinkti tinkamiausias ugdymo(si) formas, metodus, priemones, 

kryptingai taikyti inovacijas, laikytis ugdomojo proceso tęstinumo, sistemiškumo, lankstumo bei in-

dividualizavimo. Siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo, sukurta vertinimo sistema 

nuolat modernizuojama. 

Programa yra lanksti, todėl bus nuolat atnaujinama ir tobulinama atsižvelgiant į vaikų pasiekimų ver-

tinimo rezultatus, poreikių kaitą, tėvų lūkesčius ir pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomen-

dacijas. 
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