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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis, trumpasis 

pavadinimas – Logopedinis lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų 

registre, kodas –190528774. 

Lopšelio-darželio istorija: 1979 m. vasario 5 d. įsteigtas Šiaulių logopedinis darželis, 2005 

m. pavadintas Logopediniu lopšeliu-darželiu. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

Savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, 

kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. 

Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Mokymo kalba – lietuvių. 

Mokymo forma – dieninė. 

Buveinė – Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai. 

Elektronis paštas – logopedinisdarzelis@splius.lt 

Interneto svetainės adresas – www.logopedinis.mir.lt 

   Telefonas – faksas (8 41) 55 27 44. 

 

1.1. Įstaigos savitumas 

 

   Logopedinio lopšelio-darželio vizija. 

   Logopedinio lopšelio-darželio bendruomenė – besimokanti, patikima, profesionaliu darbu 

siekianti užtikrinti kiekvieno vaiko sėkmę. 

Logopedinio lopšelio-darželio misija. 

Padėti kiekvienam ugdytiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, siekti asmeninės 

pažangos ir naujų patirčių, teikiant kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

Logopedinio lopšelio-darželio vertybės: 

 Pagarba 

 Atsakomybė 

 Vieningumas 

 Tolerancija 

Logopedinis lopšelis-darželis - vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Šiaulių mieste, 

kurioje ugdomi vaikai turintys kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, 

kompleksinių sutrikimų bei sulėtėjusios raidos sunkumų. Kiekvienoje grupėje dirba logopedas. 

Pasiektas aukštas komandinio darbo lygis. Bendros visų įstaigos pedagogų: logopedų, auklėtojų, 

specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, meninio ugdymo mokytojo, judesio korekcijos 

mokytojo ir tėvų pastangos nukreiptos vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui. 

Bendradarbiaudami su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba ir atsižvelgami į pateiktas 

rekomendacijas, rengiame pritaikytas ugdymo programas vaikams, turintiems mokymosi sunkumų.  

Lopšelyje-darželyje vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas. 

Vykdomas ankstyvojo amžiaus vaikų korekcinis ugdymas, grindžiamas tęstinumo ir 

perimamumo principu vaikams, gavusiems specialistų pagalbą Ankstyvosios reabilitacijos 

tarnybose. Teikiama ankstyvoji kompleksinė pagalba, kuri remiasi kuo ankstyvesniu vaiko būklės 

identifikavimu, ugdymu ir pagalba šeimai, atpažįstamos ir tenkinamos individualios vaiko reikmės. 

Gerinama įstaigos ugdymo(si) aplinka, sudaromos sąlygos informacinių technologijų 

taikymui, nuolat įsigyjamos naujos ugdymo priemonės. Kuriama vaikui saugi ir patogi, priimtina, 

įdomi, estetiškai graži ugdomoji aplinka. Organizuojant ugdymo procesą naudojami simboliai, 

paveikslėliai, „Boardmaker“ priemonė. Vaikų saviraiškos tenkinimui ir kalbinės raiškos aktyvinimui 

mailto:logopedinisdarzelis@splius.lt
http://www.logopedinis.mir.lt/
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taikome kreatyvinės (pasakų, dailės) terapijos elementus. Siekdami geresnės vaikų emocinės 

savijautos, geresnių socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų vykdome tarptautinę 

programą “Zipio draugai”. 

Vaikams turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius organizuojami ritmikos, judesio 

korekcijos, muzikos užsiėmimai. Naudojamasi Kristinos Stošiuvienės ir Vidos Čirpuvienės 

sukurtomis metodinėmis priemonėmis–programomis ,,Kalbos, kalbėjimo, ir komunikacijos 

sutrikimų šalinimas įvairioje muzikinėje veikloje” (1999m.) ir “Muzikinė veikla ikimokyklinio 

amžiaus vaikų žymiai neišplėtotos kalbos ugdymo procese” (2004m.). 

Įstaigoje puoselėjami tradiciniai renginiai „Šeimos šventė“, „Vykime žiemą iš kiemo!“, 

„Ried, ried margi margučiai“, „Amatų dienos“, „Rasos šventė“, „Kalbos šventė“, „Žibintų šventė“, 

„Advento spiralė“, ,,Diena be automobilio”, kuriamos ir puoselėjamos naujos tradicijos 

„Sportuokime žaisdami“, „Mes – biblioteka“. 

 Įstaigoje sukaupta pedagoginio, korekcinio darbo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių patirtis, sukurta metodinė bazė, suburti aukštos kvalifikacijos specialistai, nusistovėjusios 

tradicijos. 

 

 

1.2. Regiono savitumas 

 

 Logopedinis lopšelis-darželis įsikūręs Šiaulių miesto Lieporių mikrorajone šalia Lieporių 

parko. Parke mokomės saugoti gamtą, pažinti ir tinkamai elgtis su joje gyvenančiais visais gyvais 

padarėliais, taupiai ir tikslingai naudoti gamtos išteklius, gamtoje elgtis atsakingai, todėl kasmet 

teikiame paraiškas Šiaulių miesto savivaldybei aplinkosauginio švietimo projektų projektų rėmimo 

konkursui dėl aplinkosauginių projektų. Projektai integruojamas į Logopedinio lopšelio - darželio 

ikimokyklinio ugdymo(si) programą. 

 Netoli parko - įsikūręs prekybos centras, siuvykla, kirpykla, turgus, vaistinė, paštas, 

sveikatos priežiūros centras ir kitos įstaigos – padeda vaikams formuoti socialinius, pažintinius 

įgūdžius. 

 Atsižvelgdami į ugdymo(si) poreikius, vaikų gebėjimus ir siekdami kokybiško patirtinio 

ugdymo aplankome šiuos objektus, lankytinas vietas: „Auksinis berniukas“, „Katinų muziejus“, 

„Geležinkelio muziejus“, „Dviračių muziejus“, „Geležinė lapė“, Šiaulių Jaunųjų gamtininkų 

centras, Kurtuvėnų dvaro premogų kompleksas, Pageluvio ežeras ir kt.. 

 

1.3. Vaikai ir jų poreikiai 

 

  Logopediniame lopšelyje-darželyje ugdomi dvejų-septynerių metų vaikai, turintys 

kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių ir mišrių raidos, elgesio ir emocijų, kompleksinių sutrikimų bei 

sulėtėjusios raidos sutrikimų. Į įstaigą priimami vaikai pateikę Pedagoginės psichologinės tarnybos 

pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Ugdytinių poreikiai tenkinami atsižvelgiant į vaiko raidą, individualius vaiko gebėjimus, 

ugdymosi poreikius, tėvų lūkesčius. Darželio ugdytiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų 

nuomonė ir idėjos išklausomos, gerbiamos (Geros mokyklos koncepcija, 2015 m.). Ugdomi vaikų 

socialiniai, komunikavimo, pažinimo, meniniai, sveikatos saugojimo gebėjimai (Jungtinių tautų 

vaiko teisių konvencija, 1995 m.). 

Vaikų ugdymas dialogiškas ir tyrinėjantis. Jį apibūdina šie bruožai:  

 įdomus ir auginantis (stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššūkius, pakankamai 

platus, gilus ir optimaliai sudėtingas); 

 atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise  

klysti, rasti savo klaidas, jas taisyti); 
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 personalizuotas (suasmenintas) ir savivaldis (pagrįstas asmeniniais poreikiais ir 

klausimais, mokymosi uždavinių, tempo, būdų, šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir 

įsivertinimu); 

 interaktyvus (pagrįstas sąveikomis ir partnerystėmis,  dialogiškas, bendruomeninis, 

tinklinis, peržengiantis mokyklos sienas (globalus)); 

 kontekstualus, aktualus (ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas 

kompetencijas, susietas su gyvenim patirtimi, rengiantis spręsti realias pasaulio problemas, naudotis 

šaltinių ir informacinių technologijų įvairove) (Geros mokyklos koncepcija, 2015 m.). 

Veiksmingas ikimokyklinis ugdymasis yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaiko 

asmenybės brandinimą. Vadovaudamiesi ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslais ir 

uždaviniais, vaikų išsakytais norais ir atsižvelgiant į jų gebėjimus, tėvų lūkesčiais, numatome 

kiekvieno vaiko bei vaikų grupės ugdymosi rezultatus. Kad pasiektume numatytų vaikų grupės ir 

kiekvieno vaiko ugdymosi rezultatų, pedagogai kuria grupėje situacijas patirtiniam vaikų 

ugdymuisi, koordinuoja jų ugdymosi procesą. Pedagogai sudaro sąlygas vaikams pamatyti, išgirsti, 

išgyventi, apmąstyti, taip pat organizuoja veiklą, kuri vaikui naudinga ir įdomi. Bendra vaikų veikla 

sukuria sąlygas aiškintis, diskutuoti, dalytis patyrimu, palaikyti ir padėti įgyvendinti vienam kito 

idėjas, mokytis vienam iš kito.  

   Logopediniame lopšelyje – darželyje kokybiškai ugdomas kiekvienas vaikas savo tempu, 

pagal savo galimybes. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams išlieka ugdymo programos 

pritaikymo būtinybė, remiantis specialistų - kolegų rekomendacijomis vaikai įgyja numatytas žinias, 

gebėjimus, nuostatas.  

 

1.4. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas garantuoja kiekvieno vaiko specialiųjų poreikių 

tenkinimą. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 14 

straipsnyje teigiama, kad ,,mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – 

padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir 

plėtojant jų gebėjimus ir galias”. 

 Šiaulių logopediniame lopšelyje-darželyje ugdymas grindžiamas vaiko teisėmis, 

numatytomis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. Įstaigos pedagogai turi aiškią, neišskirtinę 

nuomonę apie specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką, jį gerbia ir vertina. Ugdytojai numato 

potencialias specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymosi galimybes, ir, remdamiesi 

šiomis galimybėmis, vaiko asmeniniu patyrimu, turimomis žiniomis, vertybinėmis nuostatomis 

organizuoja ugdymą. 

 Vaikystė interpretuojama kaip mokymosi visą gyvenimą sėkmingas startas. Mums būdingas 

į vaikystę ir vaiko asmenybę orientuotas ugdymas, kuris pasižymi ,,atvirumu” vaiko socialinei 

prigimčiai, ankstyvajam kognityviniam, kultūriniam patyrimui, vaiko poreikiams bei interesams, 

reikšmingiems tiek pedagogui, tiek pačiam vaikui. 

 Pedagogai stengiasi savo dėmesį sutelkti į tas vaiko asmenybės galias, kurios yra 

nuspalvintos vaikystės, kaip universalaus žmogaus gyvenimo ir raidos periodo, esminių 

charakteristikų: smalsumo, tiesioginio ir nuoširdaus bendravimo, pasitikėjimo suaugusiuoju, 

siekimo nestandartiškai veikti įvairiose situacijose, kurti, eksperimentuoti ir kt.. 

 Logopediniame lopšelyje-darželyje dirba 32 pedagogai. Iš jų - keturiolika ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojų, keturi priešmokyklinio ugdymo pedagogai, devyni logopedai, socialinis 

pedagogas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos mokytojas, meninio ugdymo mokytojas, 

mokytojo padėjėja. Pedagogai nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, 

mokymuose, konferencijose, diskusijose, projektuose ir kt..  

 Grupių pedagogai ir specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: drauge rengia 

ugdomosios veiklos planus, integruoja veiklas, rengia projektus, akcijas, parodas, šventes. 
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1.5. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

 

 Aktyviai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, siekiame užtikrinti kokybišką vaiko 

ugdymąsi, nes mūsų įsitikinimu - šeima turi didžiausią įtaką vaikui ir yra svarbiausias jo ugdytojas, 

o šeima ir pedagogai - ugdymo partneriai. Siekiame: 

 susipažinti su šeimos socialine, kultūrine aplinka, šeimos ugdymo tradicijomis, vaiko 

vystymo(si) ypatumais; 

 vertinti ir gerbti šeimos vaidmenį vaiko ugdyme; 

 atskleisti šeimai vaiko raidos ypatumus, supažindinti su gyvenimo ir ugdymo(si) 

lopšelyje-darželyje ypatumais; 

 aptarti vaiko pažangą ir pasiekimus, ugdymo būdus, metodus; 

 dalintis informacija apie darželio gyvenimą, sudominti vietos bendruomenės veikla; 

 išklausyti tėvų nuomonę, pageidavimus ir stengtis į juos atsižvelgti; 

 sukurti vaikui ramią ir sveiką aplinką; 

 parengti pritaikytą vaiko ugdymo programą arba planą ir jį įgyvendinti; 

 išlaikyti konfidencialumą. 

 Tėvai (globėjai) yra visaverčiai ugdymo proceso dalyviai. Su jais derinami visi ugdymo 

proceso, vaikų pasiekimų klausimai. Pasitelkiamos įvairios bendradarbiavimo su šeima formos: 

skelbimai lentoje, grupės/įstaigos susirinkimai, pokalbiai su tėvais, tradicinės šventės, vakaronės, 

foto parodos, vaikų (šeimos) kūrybinių darbų parodėlės, elektroninis paštas, grupių/darželio 

projektai, netikėti darželio svečiai, vaikų pasiekimų vertinimo aplankai, padėkos (raštu), tėvų 

dalyvavimas grupės ugdymo procese, stendiniai pranešimai, įstaigos internetinė svetainė, 

pranešimai, anketinės apklausos, šeimų-profesijų pristatymai, teminiai lankstinukai. 

 Tėvų (globėjų)  poreikiai tenkinami, organizuojant papildomo ugdymo būrelius. Įstaigoje 

organizuojamas liaudies šokių būrelis, modernių technologijų ir robotikos būrelis ir kt.. Papildomo 

ugdymo būrelių pasiūla vykdoma atsižvelgiant į tėvų poreikius, vaikų galimybes ir gebėjimus.  

 Logopedinio lopšelio-darželio ugdytinių tėvams (globėjams) svarbu, kad vaikai sėkmingai 

adaptuotųsi įstaigoje, jaustųsi fiziškai, emociškai saugūs. Kasmet lopšelyje-darželyje atliekami 

adaptacijos laikotarpio stebėjimai, jie fiksuojami vaiko adaptacijos vertinimo anketoje (žr. priedas 

Nr.1), aptariamos su tėvais ir pedagogais, pagal poreikį parengiamos ir naudojamos prevencinės 

priemonės.  

 Lopšelyje–darželyje užtikrinamas vienas iš svarbiausių tėvų poreikių – ugdymo tęstinumas, 

nes lopšelyje – darželyje ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

 Bendruomenė atvira pokyčiams, vyrauja geras mikroklimatas, demokratiškas valdymas.  

 

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO FILOSOFIJA, PRINCIPAI 

 

2.1. Filosofinės kryptys 

 

Vystymo(si) požiūris daugiausiai grindžiamas J. Piaget, E. Ericsono ir L.S. Vygotskio 

teorijomis. Ir Piaget, ir Vygotskis žiūrėjo į vaiką, kaip į biologinį organizmą. Tačiau jie skirtingai 

vertino prigimties ir visuomenės įtaką vystymui(si): 

1. Formuojantis mąstymui, nuolat sąveikauja dvi – natūralaus ir socialinio – 

vystymo(si) linijos. 

2. Iš pradžių pažinimo vystymą(si) įtakoja aplinka, ilgainiui vaikai išmoksta vidinės 

refleksijos būdu paversti savo patyrimą mintimis. 

3. Individo vystymo(si) greitį įtakoja socialinė aplinka. 

4. Pažinimo vystymas(is) nulemia esminius, kokybinius mąstymo pokyčius. 
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E. Eriksono psichosocialinio vystymo(si) teorija skiria tris su amžiumi susijusias stadijas, 

atspindinčias individo santykį su socialine aplinka. E.Eriksono manymu, vaiko vystymą(si) lemia 

tam tikrai amžiaus grupei būdingų konfliktų sprendimas. 

Šios ugdymo filosofijos gilina vaiko vystymo(si) suvokimą ir teikia minčių, kaip praktiškai 

taikyti teoriją vaikų grupės gyvenime, padeda geriau orientuotis planuojant vaikų ugdymą.  

 Logopedinio lopšelio-darželio pedagogų darbo esmė – pripažinti vaiką kaip asmenybę, 

turinčią savo poreikius. Stengiamės, kad vyrautų  ne auklėjimo, o bendradarbiavimo pedagogika, 

kad ugdymo procesas remtųsi kolegiška partneryste. Dirbdami siekiame demokratinės vaiko ir 

pedagogo sąveikos: lygiaverčio bendravimo, kūrybos drauge. 

Humanistinė. 

Vaikas gerbiamas kaip asmenybė. Ypač pabrėžiama vaiko saviraiškos galimybių svarba 

ugdymo procese, skatinamas pasitikėjimo savimi jausmas. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė. 

Progresyvistinė. 

Pabrėžiamos individualios ugdytinio skirtybės, todėl, sudarant ugdymo turinį, 

vadovaujamasi individualizavimo, integravimo principais. Ypač vertinami aktyvūs ugdymo(si) 

metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą. 

Egzistencialistinė ir fenomenologinė. 

Ugdytiniai – individualybės. Tolerancija kitokiam nei visi, pagarba vaikų skirtumams. 

Siekiama optimalaus specialiųjų poreikių vaikų ugdymo. Aplinka pritaikoma atsižvelgiant į vaiko 

galimybes. Pirmas ugdymo žingsnis – savęs pažinimas. Vaikai skirtingi, todėl neįmanoma visų 

vienodai ugdyti. Ugdytinis ir ugdytojas mokosi vienas iš kito draugiškai bendradarbiaudami. 

          

2.2. Principai. 

 

Humaniškumo. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė; gerbiama jo teisė gyventi ir elgtis pagal 

prigimtį ir asmeninę patirtį. 

Demokratiškumo. Ugdytojai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai, kartu 

identifikuoja poreikius; rūpinamasi vaikų, turinčių specialiuosius poreikius sėkminga integracija. 

Tikslingumo. Orientuojamasi į vaiko ugdymosi motyvacijos žadinimą, komunikacijos 

kompetencijos ugdymą, į jo adaptacijos naujoje aplinkoje lengvinimą. 

Veiksmingumo. Siekiama geros ugdymo kokybės rezultatų nuolat vertinant, analizuojant ir 

planuojant ugdomąją veiklą. 

Tęstinumo ir perimamumo. Darniai pereinama nuo vaiko ugdymo(si) šeimoje prie 

ugdymo(si) ankstyvojo amžiaus ar ikimokyklinio amžiaus grupėjė, vėliau priešmokyklinio ugdymo 

grupėje; vaikas parengiamas mokytis mokykloje. 

Į vaiką orientuoto, lankstaus ir personalizuoto ugdymo. Ugdymas personalizuojamas 

pagal kiekvieno vaiko asmenybę, galimybes, raidos sutrikimą, gebėjimus ir pasiekimus. 

Ugdymo atvirumo specialiųjų poreikių vaikams. Orientuojamasi į specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų gebėjimų plėtojimą. 

Terapinio, harmonizuojančio ugdymo. Siekiama stiprinti vaiko “aš”. 

Integracijos ir kontekstualumo. Siekiama ugdymo visybiškumo, ugdymo tikslų, 

uždavinių, turinio metodų darnos, taikomi įvairūs integracijos būdai, sudaromos sąlygos vaiko ir 

visuomenės sociokultūrinės integracijos prielaidoms formuotis. 
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3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3.1. Tikslas 

 

 Kokybiško ikimokyklinio ugdymo sąlygų kūrimas, padedantis vaikui įveikti kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus ir tenkinti prigimtinius, kultūros taip pat etninius, socialinius, pažintinius 

poreikius.   

 

3.2. Specialieji uždaviniai 

 

1. Įveikti vaiko kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. 

2. Mokyti vaiką valdyti emocijas, bendrauti ir bendradarbiauti.  

3. Personalizuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į vaiko gebėjimus. 

4. Siekti sensorinės, intelektinės, emocinės, socialinės, fizinės vaiko raidos dermės.  

5. Siekti logopedinio darbo su vaiku perimamumo ir tęstinumo. 

 

3.3. Bendrieji uždaviniai 

 

1. Ugdyti savimi pasitikinčią asmenybę puoselėjant vaiko individualumą, padėti suvokti 

bendrąsias žmogaus vertybes, formuoti tautinį identitetą. 

2. Kurti vaikams sveikas, saugias, funkcionalias, estetiškas ugdymosi sąlygas atliepiančias 

vaikystės poreikius, puoselėjančias fizinę ir psichinę vaiko sveikatą. 

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

ir puoselėti vaiko poreikį kalbai, knygai. 

4. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu 

plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį. 

5. Tenkinti pažinimo poreikius, plėtoti intelektinius gebėjimus, sudaryti galimybes patirti 

pažinimo džiaugsmą, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. 

6. Padėti plėtotis vaiko estetiniam, meniniam suvokimui, ugdyti gebėjimą išreikšti save. 

 

 

4. UGDYMO(SI) TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

Ugdymo turinys sudarytas vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų 

rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ (2015) ir “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašu“ (2014).  

Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, 

todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi. Tad kiekvienas vaikas pažangos link juda 

savo tempu, pagal individualias galimybes. Ugdydami pagal parengtą ikimokyklinio ugdymo 

programą „Kalbu, žaidžiu – pasaulį atrandu“, tikimės, kad vaikas augs:  

• SVEIKAS 

• ORUS 

• BENDRAUJANTIS 

• KŪRYBINGAS 

• SĖKMINGAI BESIMOKANTIS 
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Programoje 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių  jungiamos į grupes, kurios atliepia mūsų 

lūkesčius vaiko atžvilgiu. Grupėse esančios sritys turi išskirtas vertybines nuostatas ir esminį 

gebėjimą. Apmąsčius Logopedinį lopšelį-darželį lankančių vaikų siektinus ugdymosi rezultatus 

numatėme svarbiausius vaikų gebėjimus, kuriuos jie turėtų įgyti ugdydamiesi, todėl esminis 

gebėjimas skirstomas į 4 etapus, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų. Sugrupuoti gebėjimai 

padės pedagogams įvertinti individualią vaiko pažangą, ieškoti būdų ir metodų, kaip tinkamai 

organizuoti ugdymą, nuspręsti, kokiomis ugdymo priemonėmis pasieks reikiamą etapą. 

Organizuotos vaikų veiklos planuojamos sezoniškumo principu metams. Ugdomoji veikla 

planuojama atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, amžių, sutrikimus. 

Plėtojant idėjas, projektus numatomos vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys ir uždaviniai 

galutiniam vaiko pasiekimų rezultatui įgyvendinti. Ugdymo turinio įgyvendinimui numatomi 

ugdymo metodai, būdai, formos ir priemonės.  

Vaikų veikla organizuojama įvairiai: visai grupei, grupelėmis, individualiai.   

Ugdymo metodai. Žaidimų metodas, pokalbis, diskusija, interviu, išsikalbėjimų metodas, 

situacijų žaidimas, pagalbos-paramos metodas, skatinimo-inicijavimo-motyvavimo metodas, 

problemų sprendimo situacijų kūrimo metodas, ,,smegenų šturmas” (,,minčių lietus”), argumentai 

,,už” ir ,,prieš”, inscenizavimas, pasakų kūrimas, bendradarbiavimo metodas, demonstravimas-
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stebėjimas, tyrinėjimas-atradimas, vaikiškas eksperimentas, informacijos paieška, modeliavimas, 

pavyzdžio metodas. 

Ugdymo būdai ir formos. Projektinės savaitės: kalbos, kūrybinės raiškos, sveikatos, 

žaidimų, tyrinėjimų-atradimų ir kt.. Išvykų, parodų, koncertų, švenčių, akcijų, diskusijų 

organizavimas. 

 

4.1. Ugdymo technologijos 

 

 Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika. 

 Ugdymas pavyzdžiu. 

 Spontaniškas ugdymas. 

 Terapinis ugdymas. 

 Patirtinis ugdymas. 

 Ugdymosi skatinimas, sukuriant tinkamą aplinką. 

 

4.2. Ugdymo aplinka 
 

 Emociškai ir fiziškai saugi, skatinanti aktyvią vaikų veiklą. 

 Palanki vaikui ugdyti(is) komunikacinius gebėjimus. 

 Skatinanti pasitikėjimą savimi, bendravimą, bendradarbiavimą, tenkinanti norą žaisti. 

 Sudaranti galimybę vaikui kaupti naują patirtį, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo 

būdus, tyrinėti, eksperimentuoti, mokytis spręsti problemas. 

 Skatinanti vaiko smalsumą, saviraišką, pažinimą, kūrybiškumą, estetinių nuostatų ir patirties 

plėtojimąsi. 

 Tenkinanti judėjimo poreikį. 
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4.3. Ugdymo turinio planavimas. Ikimokyklinis amžius (2 – 6 metų) 
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Rekomenduojami projektai, idėjos vaikų veiklai: 
 

Mėnuo Renginiai, projektai, akcijos, išvykos 

Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo Rytmetys „Sveikas darželi!“ 

Akcija ,,Diena be automobilio” 

Spalis – rudens gėrybių mėnuo Rytmetys „Paragaukim sveiko maisto“ 

Išvyka-renginys “Rudenėlio šventė.” 

Lapkritis – draugų mėnuo Projektas „Šviesu-tamsu“ 

Popietė ,,Žibintų šventė” 

Gruodis – švenčių laukimo mėnuo Vakaronė „Advento spiralė“ 

Svečiuose Kalėdų Senelis. 

Sausis – gyvūnų mėnuo Rytmetys „Trys Karaliai“ 

Sausio 13-oji -  Laisvės gynėjų diena.  

Renginys „Sportuokime žaisdami“ 

Vasaris – gimtinės mėnuo Pramoga “Vykime žiemą iš savo kiemo” 

Kalbos šventė 

Kovas – profesijų, amatų mėnuo Projektas „Mažieji menininkai“ 

Popietė „Kaziuko mugė“ 

Balandis – augalų mėnuo Rytmetys ,,Ried, ried margučiai  

Akcija ,,Švari žemė” 

Šventė „Ried ried margi margučiai...“ 

Gegužė – šeimos mėnuo Popietė ,,Lik sveikas, darželi” 

Pramoga“Šeimos šventė“ 

Birželis – sveikatos mėnuo Rasos šventė. 

Projektas “Saulė. Vanduo. Oras” 

Liepa – žaidimų mėnuo Projektas “Žaidimų dienelės” 

Rugpjūtis - vabalų mėnuo Projektas “Vabaliukai” 
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SVEIKAS 
 

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 
Vertybinė nuostata: Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Valgo tvarkingai, 

taisyklingai 

naudojasi stalo 

įrankiais. 

 Savarankiškai valgo 

šaukštu, šaukšteliu, 

šakute.  

 Taisyklingai naudojasi 

šaukštu, šakute, pradeda 

naudotis peiliu. 

 Pavalgęs nusivalo servetėle. 

 Pavalgęs padėkoja. 

 Padeda suaugusiajam 

serviruoti ir po valgio 

sutvarkyti stalą.  

 Valgo tvarkingai, 

dažniausiai taisyklingai 

naudojasi stalo įrankiais. 

 Serviruoja ir tvarko stalą, 

vadovaujamas suaugusiojo. 

 Valgo tvarkingai. 

 Taisyklingai naudojasi 

peiliu.  

 Savarankiškai serviruoja 

ir tvarko stalą. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Susipažįsta su indais, stalo įrankiais. 

 Padedamas arba savarankiškai valgo ir geria, 

naudojasi stalo įrankiais. 

 Pavalgęs valosi burną servetėle, padėkoja. 

 Žaisdamas serviruoja stalą, imituoja valgymo, 

maitinimo veiksmus. 

 Kasdienių situacijų metu aiškinasi kultūringo 

elgesio taisykles. 

 Varto knygeles, žiuri animacinius filmukus apie 

mandagų elgesį prie stalo. 

Siužetinis žaidimas – „Į svečius“, „Virtuvė“, „Pietūs“, „Kavinė“, „Pamaitinkime lėlytę“, 

„Meškiukas nori valgyti“, „Gimtadienis“ ir kt. 

Praktinė veikla – „Stalo serviravimas“. 

Animacinis filmukas – „Saldi pasaka“ <http://www.pasakos.lt/saldi-pasaka/>. 

Kortelių rinkinys – „Gero elgesio taisyklės“. 

Aplinka, ugdymo priemonės – žaislinė viryklė, indai, maisto produktų muliažai ir kt. 

Valgymo vieta – kurioje vaikas turi ir žino savo vietą prie stalo. 

Literatūra – J. Kryžanek „Mandagumo pamokėlės“, A. Mainelienė „Gero elgesio taisyklės“, 

J. Nekrošius „Gero elgesio ABC“ ir kt. 

  

 

 

 

 

http://www.pasakos.lt/saldi-pasaka/
https://www.knyguklubas.lt/autoriu-rodykle/joanna-kryzanek/
https://www.knyguklubas.lt/autoriu-rodykle/juozas-nekrosius/
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Atlieka 

savitvarkos 

veiksmus. 

 Priminus arba pats 

savarankiškai eina į tualetą. 

 Suaugusiojo padedamas 

nusirengia ir apsirengia, 

aunasi batukus, tvarko savo 

rūbelius. 

 Padedamas plaunasi, 

šluostosi rankas, išpučia 

nosį. 

 Padeda tvarkyti 

žaisliukus, grupę.  

 Dažniausiai savarankiškai 

naudojasi tualetu ir susitvarko 

juo pasinaudojęs. 

 Šiek tiek padedamas 

apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus. 

 Šiek tiek padedamas 

plaunasi rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą. 

 Primenamas po valgio 

skalauja burną.  

 Priminus čiaudėdamas ar 

kosėdamas prisidengia burną ir 

nosį.  

 Sutvarko dalį žaislų, su 

kuriais žaidė. 

 Savarankiškai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus. 

 Priminus plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto rankas ir 

veidą.  

 Priminus tvarkosi žaislus ir 

veiklos vietą. 

 Savarankiškai apsirengia 

ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus. 

 Suaugusiųjų padedamas 

pasirenka drabužius ir 

avalynę pagal orus.  

 Priminus ar 

savarankiškai plaunasi 

rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą. 

 Dažniausiai 

savarankiškai tvarkosi 

žaislus ir veiklos vietą. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi suaugusiųjų veiklą, ją mėgdžioja. 

 Plaunasi rankas, prausiasi, šukuojasi, valosi nosį, 

po valgio skalauja burną.  

 Rengiasi. 

 Tvarkingai susideda drabužius ant kėdutės, 

spintelėje eidamas miegoti, į lauką. 

 Naudojasi tualetu. 

 Aiškinasi asmens higienos priemonių paskirtį, 

kodėl reikia laikytis asmens higienos. 

 Tyrinėja asmens higienos priemones, naudojasi 

jomis. 

 Tvarko žaidimų, darbų vietą, sudeda žaislus. 

 Padeda suaugusiems plauti žaislus, šluostyti 

Skatinimas - motyvavimas – „Tvarkos karalius“, Aš galiu“ ir kt.  

Situacijos modeliavimas – „Kodėl plauname rankas?“, „Nešvari ir netvarkinga lėlytė“ ir kt. 

Plakato kūrimas – „Švaros pasaulis“, „Kada plauname rankas?“ ir kt. 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Sveika oda“, „Dantukų priežiūra“, 

„Drabužiai ir apavas" ir kt.  

Stalo žaidimas – „Aprenk lėlę“, „Higienos įgūdžiai" ir kt. 

Kortelių žaidimas – „Kada kaip rengiamės?“. 

Siužetinis žaidimas – „Kirpykla“, „Siuvykla“, „Skalbykla“, „Rūbų parduotuvė“, „Namai“ ir 

kt. 

Susitikimas – su sveikatos priežiūros specialistu. 

Dienos, savaitės sutartis – „Tik tvarkingas ir švarus žaisiu linksmas su draugu“, „Prausiuosi 

kasdien“, „Tvarkos diena“ ir kt. 

Pokalbis – „Kaip rengsimės šiandien?“, „Kodėl plauname rankas?“ ir kt. 
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spintelių paviršių. 

 Bando šluoti šiukšles, šluoja į tam tikrą vietą. 

 Suaugusiojo padedamas kloja lovą. 

 Klausosi grožinės literatūros kūrinėlių. 

 Žiūri ir aptaria animacinius filmukus, knygelių 

iliustracijas. 

 Žaisdamas siužetinius žaidimus, imituoja 

prausimosi, rengimosi, tvarkymosi veiksmus. 

 Aiškinasi, kaip pasirinkti drabužius pagal metų 

laiką, oro sąlygas. 

 Žaidžia didaktinėmis priemonėmis (segioja, riša, 

varsto). 

 

Animacinis filmukas – „Maša daugiau nebe tinginė“ <http://www.pasakos.lt/masa-daugiau-

nebe-tingine/>, „Baltprausys“ <http://www.pasakos.lt/baltprausys/>, „Tingi suknelė“ 

<http://www.pasakos.lt/tingi-suknele/> ir kt. 

Praktinė veikla – „Mano vieta”, „Rūbelių vieta“, „Spintos tvarkymas“, „Užtrauktukas“, „Batų 

raišteliai“ ir kt. 

Žaidimas-tyrimas – „Rengiuosi pats“ 

Akcija – „Švari pievelė-graži pievelė”, „Lapų kalnas“ (tvarko lauko aikštelę, renka lapus, 

šluoja takelius), „Nešiukšlink miesto“.  

Judrusis žaidimas – „Mezga pirštines senelė“, „Stebuklinga pirštinė“, „Burtininko 

apsiaustas“, „Skrybėlę velti“, „Siūlai, siūlai” ir kt. 

Dainelė – „Higiena“ <https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw>, „Dantukų 

dainelė“ <https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU>, „Kaip taisyklingai valyti 

dantukus“ <https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o>. 

Aplinka, ugdymo priemonės – rūbų spintelės pažymėtos simboliais, lentynos tualetiniams 

puodukams, kurie pažymėti tokiais pat simboliais. Atskiros tualetų kabinos mergaitėms ir 

berniukams. Indeliai burnai skalauti. Drabužėliai persirengimui, veidrodis, papuošalai ir kt. 

Literatūra – R. Bagdonaitė „Fui ir Fe nuotykiai“, K. Kasparavičius „Batai“, „Dantų 

šepetukas“, K. Kubilinskas „Pats valysiu batukus“, V. V. Landsbergis „Paslaptinga Gedimino 

liga“ ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pasakos.lt/masa-daugiau-nebe-tingine/
http://www.pasakos.lt/masa-daugiau-nebe-tingine/
http://www.pasakos.lt/baltprausys/
http://www.pasakos.lt/tingi-suknele/
https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU
https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o


16 

 

 

 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Domisi sveika 

mityba. 

 Pasako, ko nori ir ko 

nenori valgyti. 

 Pasako, kodėl reikia plauti 

vaisius, uogas, daržoves.  

 Žino, kad galima 

apsinuodyti valgant 

nepažįstamas uogas, vaisius. 

 Žino, kad vieni produktai 

naudingi sveikatai, o kiti – ne. 

 Pasako, jog maistas 

reikalingas, kad augtume, 

būtume sveiki. 

 Įvardija vieną kitą 

maisto produktą, kurį 

valgyti sveika, vieną kitą – 

kurio vartojimą reikėtų 

riboti. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Aiškinasi, kodėl žmonės valgo, iš kur atsiranda 

maistas, kokie produktai naudingi ir kokie žalingi 

sveikatai. 

 Varto knygas, žurnalus, ieško maisto produktų 

iliustracijų, jas aptaria. 

 Dėlioja maisto produktų paveikslėlius, juos 

rūšiuoja. 

 Gamina, valgo ir kitus vaišina šviežių daržovių, 

vaisių patiekalais bei kt. 

 Žaidžia siužetinius, stalo, judriuosius žaidimus. 

 Klausosi grožinės literatūros kūrinėlių, 

pasakojimų apie daržoves, sveiką mitybą, 

saldumynų žalą. 

 Meninės raiškos priemonėmis perteikia turimas 

žinias apie sveiką mitybą, savo patirtį. 

 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Sveikos mitybos piramidė“. 

Kortelių rinkinys – „Maisto kelias". 

Stalo žaidimas – „Sveikas maistas“, Skanaus!“, „Subalansuota mityba" ir kt. 

Tyrimas – „Saldus - rūgštus“, „Ko paragavo smalsutis?“ ir kt. 

Knygelės, plakato, stendo, lankstinuko kūrimas – „Kas iš vaisių?“, „Receptai iš daržovių“, 

„Sveikos mitybos piramidė“, „Naudinga - nuodinga“, „Vaistažolės” ir kt. 

Mugė – „Smagurių diena“, „Kas iš miltų?“, „Ką mums dovanoja naminiai gyvūnai?“ ir kt. 

Siužetinis žaidimas – „Vaisių parduotuvė“, „Svečiai“, „Meškiukas nori valgyti“ ir kt.  

Inscenizavimas – „Svečiuose daržoviukas“, „Smaližius meškutis“ ir kt. 

Stalo teatras – „Linksmoji lysvė“ (inscenizuoja V. Palčinskaitės eilėraštukus). 

Pokalbis – „Neplautos daržovės“, „Valgome saikingai“, „Pavojingi augalai“ ir kt. 

Ekskursija – lopšelio-darželio virtuvė, kepykla ir kt. 

Praktinė veikla – „Ramunėlių arbata“, „Mano mamos receptas“, „Salotų vaišės“ ir kt. 

Judrusis žaidimas – „Malūnininkas už durų“, „Pelės sandėlyje“, „Nunešk žirnį“, „Malūnas“, 

„Bite, bite, duok medaus“, „Valgoma – nevalgoma“, „Keps mama pyragą“ ir kt. 

Dainelė – „Valgytojas“ <https://www.youtube.com/watch?v=d7WahUDBGv8>, „Vaisiai ir 

daržovės“ <https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM> ir kt. 

Literatūra – E. Selelionis „Košė“, V. Giedra „Saldumynai ir vitaminai“, K. Kubilinskas 

„Mano pietūs“, H. Matulionytė - Burbienė „Vitaminai – vaikų draugai“ ir kt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7WahUDBGv8
https://www.youtube.com/watch?v=IYHPpAKc-mM
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2012/10/mano-pietus.html
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Saugo savo 

sveikatą ir 

saugiai elgiasi 

aplinkoje.  

 Žino, kad žmonės gali 

sirgti.  

 Reaguoja į draudimą 

imant pavojingus daiktus. 

 

 Žino, kad žmonės būna 

sveiki ir serga. 

 Pasako, kad negalima imti 

degtukų, vaistų, aštrių ir kitų 

pavojingų daiktų. 

 Nurodo keletą būdų, kurie 

padeda augti sveikiems. 

 Žaisdamas, ką nors 

veikdamas stengiasi saugoti 

save ir kitus. 

  

 Supranta keletą sveikos 

gyvensenos taisyklių. 

 Turi supratimą apie 

alkoholio, tabako, vaistų 

vartojimo pavojų. 

 Savarankiškai ar 

priminus laikosi susitartų 

saugaus elgesio taisyklių.  

 Stebint suaugusiajam 

saugiai naudojasi veiklai 

skirtais aštriais įrankiais.  

 Žino, kaip saugiai elgtis 

gatvėje, kur kreiptis iškilus 

pavojui, pasiklydus. 

 Priminus stengiasi 

vaikščioti, stovėti, sėdėti 

taisyklingai. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Kasdieninėse situacijose aiškinasi, kas stiprina ir 

kas kenkia sveikatai. 

 Stebi ir aptaria plakatus, knygų, žurnalų 

iliustracijas. 

 Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose, 

samprotauja, diskutuoja. 

 Atlieka sveikatai palankius veiksmus: 

mankštinasi, plaunasi rankas, eina į lauką, laikosi 

dienos ritmo ir kt. 

 Žaidžia siužetinius, judriuosius, stalo ir kitus 

žaidimus, kurie padeda formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Aukime sveiki ir saugūs“, „Vaiko 

sauga“, „Saugus eismas“, „Žmonės, kurie rūpinasi vaiku darželyje ir namie“, „Elgesys su 

nepažįstamaisiais“, „Pagalba“ ir kt. 

Kortelių žaidimas – „Auk sveikas“, „Sveikas maistas“, „Sveika diena", „Emos dantukų 

istorijos'' ir kt. 

Susitikimas – su sveikatos priežiūros specialistu. 

Pokalbis – „Noriu augti sveikas“, „Noriu pasveikti“, „Kaip elgtis ištikus nelaimei?“ (pagalbos 

telefonas 112), „Atsargiai, mašina“, „Atšvaitai – tai žiburiai, juos iš tolo pamatai“, „Saugi 

žaidimų vieta“, „Pavojingi žaidimai ir daiktai“, „Svetimi ir nepažįstami žmonės“, „Kaip žaisti 

darželio kieme?“, „Nežaisk su degtukais“ ir kt. 

Taisyklių kūrimas – „Kaip nesusirgti?“, „Dešimt ne“ (vaistų, cigarečių, alkoholio vartojimo 

žala), „Dešimt sveikos gyvensenos taisyklių“, „Aš saugus žiemą“, „Atsargiai. Ledas. Ugnis. 
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 Klausosi grožinės literatūros kūrinių, dainelių, jų 

turinį perteikia meninės raiškos priemonėmis (dailė, 

vaidyba). 

 Susipažįsta su draugais, darželyje dirbančiais 

žmonėmis, pasako, kuo svarbus bendravimas su jais.  

 Skirtingose įstaigos erdvėse, tyrinėja aplinką, 

veiklas, ką galima jose veikti. 

 Kasdieninėse situacijose aiškinasi, kokie pavojai 

tyko namuose, grupėje, kieme, gatvėje, prekybos 

centre ir kt. 

 Kuria saugaus elgesio taisykles, jų laikosi. 

 Pastebi nesaugius žaislus, daiktus, juos parodo 

suaugusiems. 

 Meninės raiškos priemonėmis perteikia turimas 

žinias apie saugų elgesį, savo patirtį. 

 Dalyvauja ekskursijose, išvykose.  

 Stebi, aiškinasi kelio ženklų reikšmes. 

 Susitinka su specialiųjų tarnybų (policijos, 

gaisrinės, greitosios medicinos pagalbos) 

darbuotojais. 

Vanduo“, „Nerašytos namų taisyklės“, „Pramogaukime saugiai“, „Kaip elgtis su ugnimi?“ ir 

kt. 

Minčių lietus – „Pavojai gatvėje“, „Pavojai švenčių metu“ ir kt. 

Knygelės, lankstinuko kūrimas – „Sveikatos abėcėlė“, „Saugokimės peršalimo“, „Pagalbos 

telefonai“, „Atsargiai ugnis“, „Pavojingi daiktai“, „Pavojingi įrankiai“ ir kt. 

Situacijos modeliavimas – „Kas kur laikoma?“ (buitinės, cheminės medžiagos), „Saugu ar 

pavojinga?“ ir kt. 

Praktinė veikla – „Pažymėk pavojus“, „Tiesi nugara – sveika nugara“ ir kt. 

Didaktinis žaidimas – „Šviesoforo spalvos“, „Saugu – pavojinga“ ir kt. 

Stalo žaidimas – „Pažinkime kelio ženklus“, „Gatvė“, „Pavojingi daiktai“ ir kt.  

Žaidimas - dėlionė – „Sudėk kelio ženklą“, „Šviesoforas“, „Perėja“ ir kt. 

Statybiniai - konstrukciniai žaidimai – „Gatvė“, „Kelias“, „Mašinų stovėjimo aikštelė“ ir kt. 

Siužetinis žaidimas – „Policijos nuovada“, „Ligoninė“ ir kt. 

Judrusis žaidimas – „Judėjimas gatvėje“, „Automobilis ir žvirbliukai“, „Gaisrininkai“ ir kt. 

Akcija – „Diena be automobilio“. 

Susitikimas – „Policininkas ir Amsius“. 

Savaitės sutartis – „Atsargiai, mašina!”.  

Išvyka, ekskursija – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Šiaulių apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Lieporių mikrorajono gatvės. 

Aplinka, ugdymo priemonės – asmens higienos reikmenys, žaisliniai gydytojo reikmenys, 

instrumentai ir kt. 

Edukacinis animacinis filmas – „Policijos bičiulio Amsio patarimai“ (CD), 

„Gaisro priežastys“ <https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no>,  

„Kaip elgtis gaisro metu“ <https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k>,  

„Saugus elgesys su gyvūnais“ <https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0&t=9s>, 

„Saugus elgesys vandenyje“ <https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE>,  

„Žiemos pavojai“ <https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8>,  

„Elektra namuose“ <https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA&pbjreload=10>, 

„Dujos“ <https://www.youtube.com/watch?v=vLhvyw3ZLlM>. 

Animacinis filmas – „Kaip tai nutiko?“ < http://www.pasakos.lt/kaip-tai-nutiko/>, „Dantų 

šepetukų karalienė“ <https://www.youtube.com/watch?v=b0Trz23YORE>. 

Dainelė – O Mažeikienė „Ką sako šviesoforas“, O. Mažeikienė „Atsargiai, degtukai!”, O. 

https://www.youtube.com/watch?v=NtxhRAzu5no
https://www.youtube.com/watch?v=BZ26cDBzL8k
https://www.youtube.com/watch?v=tU2ZnVFBVm0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=NaZjwMF6BhE
https://www.youtube.com/watch?v=vIVMQMClpM8
https://www.youtube.com/watch?v=pUcU79b5sgA&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=vLhvyw3ZLlM
http://www.pasakos.lt/kaip-tai-nutiko/
https://www.youtube.com/watch?v=b0Trz23YORE
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Mažeikienė „Greitoji pagalba“, „112” <http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles>, 

„Pėsčiųjų himnas“ <https://www.pakartot.lt/album/telebimbam-gatve/pesciuju-himnas>,  

„Gaisrininkas“ <https://www.youtube.com/watch?v=39wDoQa5VbQ>, „Mankštelė“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4>, „Meškiukas ligoninėje“ 

<http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles>, „Mankštos dainelė“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI> ir kt.  

Literatūra – Z. Gaižauskaitė „Meškučio ligos“, J. Marcinkevičius „Greitoji pagalba“, M. 

Vainilaitis „Varlytės gripas“, Š. Baltrušaitienė „Kaip zuikis jausmus pažino“, Z. Gaižauskaitė 

„Bebriukų pirkelė“, „Šviesoforas“, „Kur vaikus zuikienė slepia“, J. Laucius „Vaikšto gatvėmis 

tamsa“, M. Vainilaitis „Ežio namas“, L. Bulotaitė „Meškiukas ir vaistai“ ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles
https://www.pakartot.lt/album/telebimbam-gatve/pesciuju-himnas
https://www.youtube.com/watch?v=39wDoQa5VbQ
https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4
http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
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FIZINIS AKTYVUMAS 
Vertybinė nuostata: Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Koordinuotai ir 

išlaikydamas 

pusiausvyrą 

atlieka 

pagrindinius 

judesius. 

 Pastovi ant vienos kojos 

(3–4 sekundes). 

 Tikslingai, skirtingu 

ritmu eina ten, kur nori. 

 Vaikščiodamas apeina 

arba peržengia kliūtis. 

 Eina tarp dviejų linijų 

(25–30 cm) linija. 

 Bėga keisdamas kryptį, 

greitį. 

 Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu žingsniu, 

laikydamasis suaugusiojo 

rankos ar turėklų.  

 Atsispirdamas abiem 

kojomis pašoka nuo žemės, 

nušoka nuo laiptelio, 

peršoka liniją. 

 Mėto, gaudo, spiria 

kamuolį. 

 

 Stovėdamas pasistiebia, 

atsistoja ant kulnų. 

 Stovėdamas ir sėdėdamas 

atlieka įvairius judesius 

kojomis bei rankomis. 

 Eina ant pirštų galų. 

 Eina siaura (5 cm) linija. 

 Eina gimnastikos suoleliu. 

 Lipa laiptais aukštyn ir 

žemyn nesilaikydamas už 

turėklų. 

 Šokinėja abiem ir ant vienos 

kojos. 

 Nušoka nuo paaukštinimo. 

 

 

 

 

 Eina pristatydamas pėdą 

prie pėdos. 

 Eina pakaitiniu ir 

pristatomuoju žingsniu. 

 Eina, aukštai keldamas 

kelius. 

 Eina atlikdamas judesius 

rankomis. 

 Eina judėdamas vingiais. 

  Bėgioja vingiais. 

 Bėgioja greitėdamas ir 

lėtėdamas, išsisukinėdamas. 

 Bėga ant pirštų galų. 

 Šokinėja abiem kojomis 

vietoje. 

 Šokinėja judėdamas pirmyn. 

 Šokinėja ant vienos kojos. 

 Šokinėja per virvutę. 

 Peršoka žemas kliūtis. 

 Pašoka siekdamas daikto. 

 Laipioja lauko įrenginiais. 

 Spiria kamuolį į taikinį iš 

įvairių padėčių. 

 Iš įvairių padėčių meta 

kamuolį į taikinį. 

 Tiksliau gaudo, mušinėja 

kamuolį. 

  

 Eina ratu, poroje, 

prasilenkdamas, gyvatėle, 

atbulomis, šonu. 

 Ištvermingas, bėga 

ilgesnius atstumus. 

 Bėga pristatomuoju ar 

pakaitiniu žingsniu. 

 Bėga aukštai keldamas 

kelius. 

 Bėga suoleliu. 

 Šokinėja ant vienos 

kojos judėdamas pirmyn. 

 Šoka į tolį. 

 Šoka į aukštį. 

 Važiuoja dviračiu. 

 Su kamuoliu atlieka 

sportinių žaidimų elemen-

tus, žaidžia komandomis, 

derindamas veiksmus. 
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VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Tyrinėja kūno dalių judesius, jų derinius. 

 Atlieka bendruosius pratimus. 

 Juda įvairiais būdais: vaikšto, bėgioja, ropoja, 

šokinėja, laipioja. 

 Žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus. 

 Dalyvauja estafetėse. 

 Atlieka judesius sumažintame atramos plote ir 

(ar) ant judančio paviršiaus. 

 Žaidžia su judančiais žaislais (stumia, traukia), 

įvairiomis sportinėmis priemonėmis. 

 Improvizuoja, kuria judesius. 

 Išbando savo jėgas, vikrumą, drąsą, mokosi 

laimėti ir garbingai pralaimėti. 

 Juda natūralioje gamtinėje aplinkoje. 

 

Rytinė mankšta  

Kūno kultūros valandėlė 

Sportinė pramoga 

Sporto šventė 

Judesio korekcijos pratybos – motorinės raidos, laikysenos sutrikimų korekcija. 

Išvyka – į Lieporių parką, Saulėtekio gimnazijos stadioną, į Pageluvio mišką ir kt. 

Susitikimas - rungtynės – su kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniais. 

Savaitės susitarimas – „Mankštinuosi kasdien“. 

Judrioji estafetė 

Sportinis atrakcionas 

Judrusis žaidimas – su pagrindinių judesių elementais (ėjimo, bėgimo, pusiausvyros, 

laipiojimo, šuolių mėtymų). 

Sportinis žaidimas – krepšinis, futbolas ir kt. 

Sportiniai įrengimai ir priemonės salėje – gimnastikos sienelė, gimnastikos suolelis, lankai, 

įvairaus dydžio kamuoliai, krepšinio stovas, kėgliai, virvė, bokšteliai, pupų maišeliai, skarelės, 

emocijų kamuoliukai, gimnastikos lazdos, tuneliai,  parašiutas ir kt. 

Sportiniai įrengimai ir priemonės judesio korekcijos kabinete – terapiniai kamuoliai, 

treniruoklis-bėgimo takelis,  treniruoklis-dviratis, masažiniai volai, masažiniai takeliai ir kt. 

Sportinės priemonės lauke – paspirtukai, rogutės, ledo ritulio lazdos, vartai, kalneliai, 

supynės, laipiojimo įrenginiai, krepšinio stovai ir kt.  

Žaislai – vežimėliai, mašinėlės, stumdomi, traukiami žaislai ir kt. 

Netradicinės priemonės – popierius, polietileno maišeliai, balionai, kartoninės dėžės ir kt. 

Literatūra – K. Difartas „Judrieji žaidimai ir jų pravedimo metodika vaikų darželyje“, A. 

Džiuvė „Žaidimai gamtoje“, P. Ivanovas „Vaikų žaidimai“, J. Rauckis „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų judrieji žaidimai lauke“ ir kt. 
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė
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S

 

Spontaniškai ir 

tikslingai atlieka 

veiksmus, kuriems 

būtina akių-

rankos 

koordinacija bei 

išlavėjusi 

smulkioji 

motorika. 

 Konstruoja, veria ant 

virvutės sagas. 

 Įkerpa popieriaus kraštą. 

 Pieštuką laiko tarp nykščio 

ir kitų pirštų. 

 Tiksliau atlieka judesius 

plaštaka ir pirštais bei ranka. 

 Pieštuką ir žirkles laiko 

beveik taisyklingai. 

 Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius pirštais 

ir ranka. 

 

 Rankos ir pirštų judesius 

atlieka vikriau, greičiau, 

tiksliau, kruopščiau.  

 Tiksliau valdo pieštuką 

bei žirkles ką nors 

piešdamas, kirpdamas. 

 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Dėlioja, rūšiuoja įvairius smulkius daiktus. 

 Žaidžia didaktinėmis priemonėmis (segioja, riša, 

varsto). 

 Veria ant virvelės smulkius daiktus. 

 Žaidžia su skalbinių segtukais. 

 Renka, rūšiuoja smulkius daiktus pirštais, 

gnybtais (pincetu), šaukštais. 

 Piešia, kopijuoja, brėžia, brūkšniuoja vertikalias ir 

horizontalias, vingiuotas linijas, jungia taškelius 

mokosi taisyklingai laikyti pieštuką. 

 Plėšo, glamžo, karpo popierių. 

 Karpo paveikslėlius iš reklaminių žurnalų. 

 Iš storų siūlų pina kasas, veja virveles. 

 Lipdo iš plastilino, modelino, tešlos (ima, 

atgnybia, suspaudžia dviem pirštais, kočioja tarp 

delnų). 

 Piešia pirštais, manipuliuoja skirtingomis 

medžiagomis (kruopomis, smėliu, popieriaus 

skiautėmis, vielutėmis ir kt.) ant šviesos stalo. 

 Dėlioja ornamentus, mandalas. 

Pirštukų žaidimas – „Piršteli, piršteli, kur tu buvai?“, „Piršteli, koks tavo vardas“ ir kt. 

Varstymo žaidimai ir priemonės – „Batas“, „Sūris“, „Medis“, „Aprenk mane“, karoliukai, 

sagos, juostelės, virvutės ir kt. 

Manipuliacinis žaidimas– žaislai, ugdymo priemonės su įvairiais užsegimais (užtrauktukai, 

sagos, spaudės, lipni juosta ir kt.). 

Dėlionė – „Žvejojame“ (su magnetinėmis meškerėmis), „Ūkis“, „Transportas“ ir kt. 

Žaidimas su skalbinių segtukais – „Saulutės spindulėliai“, „Ežiuko spygliukai“, „Debesėlis 

ir lietaus lašai“ ir kt.  

Grafinė užduotis – „Labirintai“, „Sujunk taškus“, „Apvedžiok“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės - įvairūs konstruktoriai, kaladėlės, piramidės, dėlionės, 

mozaikos, manipuliaciniai labirintai, vaikiškas darbo įrankių rinkinys, įvairaus dydžio pincetai, 

šaukštai, įvairūs trafaretai, įvairus popierius, pieštukai, kreidelės, pagaliukai, plunksnos, 

vielutės, plastilinas, kinetinis smėlis, gamtinė medžiaga ir kt. 

Judrusis žaidimas – „Klasė“, „Mėtymo taikinys“, „Boulingas“ ir kt.  

Šviesos stalas, priemonės šviesos stalui. 
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ORUS 
 

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Vertybinė nuostata: Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

 

 

 

 

 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM
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S

 Laikosi 

susitarimų, 

elgiasi 

mandagiai. 

 

 Pritaria kasdieninei 

tvarkai bei ritualams. 

 Bando laikytis 

suaugusiojo prašymų ir 

draudimų. 

  

 Sekdamas suaugusiojo ir 

kitų vaikų pavyzdžiu laikosi 

tvarkos ir žaidimų taisyklių. 

 

 Primenant laikosi tvarkos ir 

žaidimų taisyklių. 

 Priima dienos ritmo 

pasikeitimus. 

 

 Savarankiškai laikosi 

tvarkos ir žaidimų taisyklių. 

 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Laikosi dienos ritmo. 

 Kultūringai bendrauja: pasisveikina, atsisveikina, 

paprašo, padėkoja ir kt. 

 Kuria ritualus, jų laikosi. 

 Kuria, aptaria taisykles ir jų laikosi. 

 Analizuoja, vertina savo ir kitų elgesį. 

 Kasdienių situacijų metu aiškinasi kultūringo  

bendravimo, elgesio įvairiose situacijose taisykles. 

 Atlieka kai kuriuos įpareigojimus, nurodymus. 

 Klausosi kūrinėlių, diskutuoja apie personažų 

gerus ir blogus poelgius bei jų pasekmes. 

 Žaidžia bendrus žaidimus, laikosi žaidimo 

taisyklių. 

Kortelių rinkinys – „Mano diena“, „Gero elgesio taisyklės“, „Kas gerai ir kas blogai“ ir kt. 

Situacijos modeliavimas – „Gerai - blogai“, „Prašau-ačiū“, „Geras poelgis“, „Blogas poelgis“ 

ir kt. 

Grupės taisyklių kūrimas – „Galima - negalima“. 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Mandagus elgesys su suaugusiaisiais“, 

„Vaikų grupės elgesio taisyklės“ ir kt.  

„Muzikinis skambutis“ – dienos ritmo suvokimui, savo veiklos planavimui. Perėjimui nuo 

vienos veiklos prie kitos naudojamas sutartas signalas. 

Literatūra– N. Kepenienė „Mandagumas išgelbės pasaulį“, V. Račinskas „Labas rytas 

suraitytas“ ir kt.  
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Bendraudamas su 

kitais bando 

kontroliuoti savo 

žodžius ir 

veiksmus (suvaldo 

pyktį, neskaudina 

kito), įsiaudrinęs 

geba nusiraminti. 

 Nueina šalin, jeigu kas 

nepatinka, atsisako bendros 

veiklos. 

 

 Išbando įvairius konfliktų 

sprendimo ar savo interesų 

gynimo būdus. 

 

 

 Sugalvoja kelis konflikto 

spendimo būdus. 

 

 Bando konfliktus spęsti 

taikiai. 

 Bando susilaikyti nuo 

netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose 

situacijose. 

 Nurodo keletą 

nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdų. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Žaidžia greta ir kartu su kitais vaikais. 

 Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose, 

diskutuoja, samprotauja. 

 Aiškinasi, kad ne visi norai gali būti patenkinami, 

kad kiti žmonės irgi turi savo jausmus ir norus. 

 Kasdieninių ir žaidybinių situacijų metu ieško 

konfliktų sprendimo būdų. 

 Vertina savo ir kitų poelgius. 

 Apkabina, paglosto draugą, kai jam liūdna, 

atsiprašo, jei nuskriaudė. 

 Žaidžia emocijų, nusiraminimo žaidimus 

 Reiškia savo emocijas. 

 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Mano poreikiai“, „Emocijos“, „Žmonės 

panašūs ir skirtingi“, „Vaiko pagalba suaugusiesiems, vaikams, silpniesiems“, „Susitaikymas 

susipykus“ ir kt.  

Stalo žaidimas – „Jausmų ABC“, „Būk geras“ ir kt. 

Kortelių rinkinys – „Akimirkos emocijos", „Augu be patyčių", „Geri darbai" ir kt. 

Pokalbis – „Ką daryti, kai supyksti?“, „Ar geras žodis sušildo?“, „Kaip suderinti savo ir 

draugo norus?“ ir kt.  

Animacinis filmukas – „Katinas Leopoldas‘, „Grybukas stogiukas“, „Obuolių maišas“, 

„Gaidys ir spalvos“ ir kt. 

Grupinis džiūgavimas/džiaugsmo protrūkiai 

Judrusis žaidimas – „Susirask porą“, „Mums linksma ir smagu“, „Surask draugą“, „Labas 

rytas“, „Draugystė“ ir kt. 

Dainelė imitacijai – O. Mažeikienė „Pakviesiu draugą“, O. Mažeikienė „Draugų dainelė“, 

„Mylėki žodžius“ < http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles> ir kt. 

Problemų sprendimas – „Taikos kilimėlis“, „Nesipykime“, „Pasidalinkime“ ir kt.  

Išsikalbėjimas – „Jausmų lietus“, „Šilti-šalti jausmai“, „Kodėl besmegenis liūdnas?“, „Kas 

mane baugina?“ ir kt. 

Dienos sutartis – „Dalybų diena“. 

Akcija – „Gerų žodelių savaitė“. 

http://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles
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Skatinimas-motyvavimas – „Saulutė šypsosi“, „Gerumo debesėlis“, „Penki džiuginantys 

dalykai“, „Gerų žodelių skrynelė“, „Komplimentų kamuoliukas“,  „Pakviesk draugą“, 

„Padovanok draugui“, „Kelionė į Gerumo šalį“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės – nusiraminimo erdvė, „tylos zona“, smėlio laikrodžiai, 

relaksacinės muzikos įrašai, „smėlio terapija“ (veikla ant šviesos stalo) ir kt. 

Literatūra – A. Baltakis „Peštynės“ ir kt. 
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MOKĖJIMAS MOKYTIS 
Vertybinė nuostata: noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Numato, ko nori 

išmokti, aktyviai 

mokosi, apmąsto 

tai, ko išmoko. 

 Veikdamas tikisi tam 

tikro rezultato. 

 Veikdamas klausinėja, 

stebi, išbando, mėgdžioja. 

 Džiaugiasi tuo, ką 

išmoko. 

 

 Pasako, parodo, ką nori 

išmokti. 

 Mėgsta kūrybiškai žaisti, 

veikti. 

 Siūlo žaidimų ir veiklos 

idėjas, imasi iniciatyvos joms 

įgyvendinti. 

 Pasako, ką veikė ir ką 

išmoko. 

 Norėdamas ką nors išmokti, 

pasako, ko nežino ar dėl ko 

abejoja. 

 Drąsiai spėja, bando, klysta 

ir taiso klaidas. 

 Aptaria padarytus darbus, 

planuoja, ką darys toliau. 

 

 Kalba apie tai, ką norėtų 

išmokti, ką darys, kad 

išmoktų, numato, ką veiks 

toliau, kai išmoks. 

 Rodo iniciatyvą 

iškeldamas ir spręsdamas 

problemas, ieškodamas 

atsakymų į klausimus. 

 Pasako, ką jau išmoko, 

ko dar mokosi, paaiškina, 

kaip mokėsi, kaip mokysis 

toliau. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi ir mėgdžioja suaugusiojo kalbą, judesius, 

veiklą. 

 Žaidžia siužetinius žaidimus, mėgdžioja 

suaugusiojo kalbą, manieras. 

 Valo, tvarko žaislus, padeda padengti stalus. 

 Džiaugiasi ir giriasi išmoktu rezultatu. 

 Kartoja išmoktą veiklą. 

 Dėlioja dėliones, stato iš kaladėlių, konstruoja, 

sugriauna, stebi kas atsitiko. 

 Varto knygas, ieško informacijos. 

 Klausosi skaitomų pasakų, istorijų, informacinių 

tekstų ir kt. 

 Žaidžia įvairius stalo, kompiuterinius žaidimus. 

 Prašo pagalbos, jei kas nepavyksta. 

 Pasakoja ką veikė, išmoko, ką veiks, išmoks. 

Aplinka, ugdymo priemonės – kaladėlės, dėlionės, žiedų piramidės, įvairios geometrinės 

figūros, mozaikos, enciklopedijos, knygos ir kt. 

Tyrimo lapas – „Atrask ir pavadink“ , „Pavasario ženklai“, „Rudens ženklai“ „Pievos 

tyrinėtojas“ ir kt. 

Eksperimentas – https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-

eksperimentu-ikimokyklinukams/18947 

Išvyka – miškas, ŠU botanikos sodas, Lieporių parkas. 

Projektas – „Žemės rūpestėliai“, „Žalioji palangė“, „Auginu moliūgą“ ir kt. 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Gyvūnų išorinė sandara“  

IKT – http://www.ziburelis.lt, http://www.frepy.eu/part_lt.html, 

Interaktyvi knyga – „Ūkio gyvūnai. Garsų knyga“, „Linksmasis ūkis“, „Mūsų miškas“,  

„Lietuvos paukščiai“ ir kt. 

Situacijų modeliavimas – „Noriu sužinoti ir išmokti“, „Ko išmoksi – ant pečių nenešiosi“ ir 

kt. 

Siužetinis žaidimas – „Parduotuvė“, „Gydytojas“, „Darželio auklėtojas“ ir kt. 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
http://www.ziburelis.lt/
http://www.frepy.eu/part_lt.html
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 Bando savarankiškai išspręsti problemas. 

 Domisi, daug klausinėja, pasakoja.  

 Bando išsiaiškinti pasekmes, spėlioja, kas atsitiks, 

jeigu...  

 Pritaiko, perkelia išmoktą žaidimo, veiklos būdą 

naujoms aplinkybėms. 

 Laisvai dėlioja, dėsto, krauna iš įvairių žaislų, 

stambių ir smulkių statybinių detalių, konstruktorių 

vaizdą, statinį, figūrą ir kt. 

 Ieško būdų, bando kitaip panaudoti tą patį žaislą, 

erdvę. 

 Tą patį objektą (namą, garažą ir kt.) konstruoja 

kitaip, naujai (kitos formos). 

 Stato, konstruoja pagal pavyzdį, piešinį, papildo 

statinį atitinkamais siužetiniais žaislais. 

 

Praktinė veikla – „Stalo serviravimas“, „Prižiūriu augalus“ ir kt. 

Skatinimas-motyvavimas – „Tvarkos karalius“, „Gerumo gėlė“ ir kt. 

Literatūra - Lina Žutautė. „Kakė Makė ir tamsa.“ , „Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas“ ir kt. 
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SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Vertybinė nuostata: Save vertina teigiamai.  

  

 

GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

 

Suvokia save kaip 

asmenį, siekia 

priklausyti 

grupei, pozityviai 

save vertina. 

 Kalba pirmuoju asmeniu 

savo. 

 Atpažįsta save 

nuotraukose, veidrodyje. 

 Parodo 5–6 kūno dalis. 

 Didžiuojasi tuo, ką turi 

ir ką gali daryti. 

 Žino, kas jis – berniukas 

ar mergaitė. 

 Supranta, kad jo norai 

skiriasi nuo kitų asmenų norų. 

 Pasako, kaip jaučiasi, ko 

nori jis pats. 

 Pasako, kaip jaučiasi, ko 

nori kitas šalia esantis asmuo.  

 Supranta, kad suaugęs 

žmogus negalėjo matyti to, ką 

jis matė, ką darė arba kas 

atsitiko, jeigu nebuvo kartu. 

 Apibūdina savo išvaizdą. 

 Žino, kad yra šeimos, vaikų 

grupės narys. 

 Supranta, kad buvo mažas, o 

užaugęs bus vyras/moteris, 

tėvelis/mamytė. 

 

 Apibūdina savo elgesį, 

jausmus, emocijas. 

 Suvokia šeimos svarbą. 

 Žino savo tautybę. 

 Supranta, kad gali 

paveikti kitą. 

 Pastebi ir atpažįsta kitų 

palankumo ir nepalankumo 

jam ženklus. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Reaguoja į savo vardą. 

 Stebi save veidrodyje. 

 Pasako savo vardą, pirštais parodo kiek turi metų. 

 Apžiūrinėja kitų bendraamžių nuotraukas. 

 Atsineša savo vaikystes nuotraukas rodo kitiems, pasakoja. 

 Pasakoja, ką veikė savaitgalį, per atostogas. 

 Rodo savo atliktus darbus. 

 Džiaugiasi, kai kiti jam ploja. 

 Ieško gaublyje, žemėlapiuose Lietuvos, Šiaulių ir kt.  

 Dailės priemonėmis vaizduoja savo emocijas, jausmus, norus, šeimą, 

tautinius atributus, gimtinės peizažą ir kt. 

 Varto ir skaito knygeles apie žmogų, šeimą, draugus ir kt. 

 Žaidžia stalo, siužetinius, judriuosius žaidimus. 

 Konstruoja miesto, namo, gatvės maketus. 

 Žiūri edukacinius filmukus. 

Knygos, plakato, stendo kūrimas – „Mano šeima“, „Mano grupė“  ir kt. 

Stalo žaidimas – „Lietuva“, „Draugų traukinukas“, „Spėk kas?“, 

„Dovanų katalogą“, „Mano gimtinė“, „Šeima“, „Kūno dalys“, 

„Veiksmai“, „Lietuva“ ir kt. 

Siužetinis pasakojimas – „Aš ir draugai“, „Mano šeima“ ir kt.  

Judrusis žaidimas – „Parodyk man...“, „ Kur rasti tavo ...“ ir kt. 

Skatinimas - motyvavimas – „Aplink Lietuvą su šypseną“, „Geras 

darbas – vienas miestas“ ir kt. 

Animacinis edukacinis filmukas – „Aš, mano šeima ir istorija“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c>, „Šeima: šeimos 

nariai ir giminės medis“ (orig.k: Family - family members & tree) 

<https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=32s>,  ir kt.  

Pokalbis – „Aš ir mano šeima“, „Mano šeimos diena“, „Savaitgalis su 

šypsena“ ir kt.  

Aplinka, ugdymo priemonės – vaikų nuotraukos, vardų kortelės 

https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=32s
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 Klausosi pasakojimų ir grožinės literatūros kūrinių.  

 Stebi ir analizuoja plakatus, nuotraukas, paveikslus.  

 Dalyvauja pokalbiuose, minčių lietuje, diskusijose. 

 Dėlioja dėliones. 

gaublys, žemėlapis, grupės taisyklės, tautinė atributika, paveikslėliai, 

plakatai,spalvoti pieštukai, flomasteriai, plastilinas, lėlės ir t.t. 

Literatūra – T. Moroney „Kodėl myliu draugus. Ugdomoji paveikslėlių 

knygelė apie meilės jausmą“, Knister „Raganos Lilės draugų knyga“, L. 

Balžekienė „Tučių šeima gamtinėja“, „Mano šeima (knyga su atveriamais 

langeliais)“, G.T. Chomentauskas „Šeima vaiko akimis“ ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kodel-myliu-draugus-ugdomoji-paveiksleliu-knygele-apie-meiles-jausma/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kodel-myliu-draugus-ugdomoji-paveiksleliu-knygele-apie-meiles-jausma/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/andre-balzekiene/
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SANTYKIAI SU SUAUGUSIASIAIS  

Vertybinė nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Pasitiki ir 

bendrauja su jį 

prižiūrinčiu 

suaugusiuoju ir 

žino kaip saugiai 

elgtis su 

nepažįstamais 

žmonėmis, 

suaugusiais. 

 

 Padedamas pedagogo po 

išsiskyrimo su tėvais 

nusiramina ir įsitraukia į 

veiklą. 

 Vykdo suprantamas 

suaugusiojo instrukcijas. 

 Kreipiasi į suaugusįjį 

pagalbos. 

  Stebi nepažįstamus 

žmones, kai auklėtojas yra 

šalia jo arba netoliese. 

 

 

 Lengviau atsiskiria nuo tėvų 

(globėjų, rūpintojų). 

 Pasitiki pedagogu,  

priima pagalbą, vykdo  

individualius prašymus. 

 Dažniausiai stengiasi 

laikytis suaugusiųjų nustatytos 

tvarkos.  

 Auklėtojo matomas kalbasi, 

ką nors veikia su mažiau 

pažįstamais žmonėmis.  

 Lengvai atsiskiria nuo tėvų 

ar globėjų. 

 Įtraukia suaugusįjį į savo 

žaidimus, bendrą veiklą. 

 Dažniausiai laikosi sutartų 

taisyklių, suaugusiojo 

prašymų, pasiūlymų. 

 Drąsiai bendrauja su mažiau 

pažįstamais ar nepažįstamais 

žmoėmis grupėje, salėje ar 

įstaigos kieme. 

 

 Laikosi susitarimų. 

 Tariasi, kalbasi su 

suaugusias dėl 

dienotvarkės ir elgesio 

taisyklių.  

 Bando tinkamu būdu  

išsakyti priešišką nei  

suaugusiojo nuomonę. 

 Žino, kodėl negalima 

bendrauti su nepažįstamais 

žmonėmis, kai 

šalia nėra juo 

besirūpinančio 

suaugusiojo.  

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Kuria pasisveikinimo, atsisveikinimo ritualus. 

 Dalyvauja specialistų (logopedo, socialinio, specialiojo, judesio 

korekcijos pedagogų) vedamuose užsiėmimuose. 

 Susitinka, bendrauja su lopšelio-darželio darbuotojais. 

 Dalyvauja pramogose, šventėse, išvykose. 

 Žaidžia siužetinius žaidimus. 

 Padeda auklėtojai susitvarkyti žaislus grupėje, kieme. 

 Kartu su suaugusiuoju žaidžia žaidimus. 

 Kuria grupės taisykles, aptaria jų nesilaikymo pasekmes. 

 Derasi su suaugusiuoju dėl leistino elgesio ribų. 

 Pastebi, pasako suaugusiajam, kaip pasielgė kitas, ir laukia jo 

komentarų. 

 Kalbasi su suaugusiais, pasakoja apie rūpimus dalykus. 

Pokalbis – „Mūsų darželis“, „Aš darželyje galiu...“ ir kt.  

Ritualas – „Labas rytas suraitytas“, „Pamojuok mamytei, pamojuok 

tėveliui“ ir kt.  

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Žmonės, kurie 

rūpinasi vaiku darželyje ir namie“, „Elgesys su nepažįstamaisiais“, 

„Pagalba“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės – spalvoti pieštukai, flomasteriai, 

plastilinas ir kt. 

Terapinės audio pasakos – „Mikutis darželyje“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=-k7nejgnaiQ&t=3s).  

Dėlionės – „Vaikų darželis“, „Meškiukų dėlionės“; "Nelaimingas 

atsitikimas". 

Skatinimas-motyvavimas – „Gerumo spalvos“, „Gerų darbelių medis“ ir 

https://www.youtube.com/watch?v=-k7nejgnaiQ&t=3s
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 kt. 

Išvyka, ekskursija – „Mano darželis“, Lieporių parkas, vaikų biblioteka, 

ir kt. 

Grupės taisyklės 

Kalendorinės ir tradicinės šventės 
Siužetinis žaidimas – „Vaikų darželis“, „Parduotuvė“ ir kt. 

Situacijos modeliavimas – „Dešimt ne“, „Pasiklydau“, Skambutis į 

duris“ ir kt. 

Literatūra - P. Schiller „Vertybių knyga. Supažindiname vaikus su 16 

svarbiausių vertybių“, L. Bulotaitė „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, Z. 

Alijošienė „Elgesio kultūros ugdymas“, C. Nitsch „Netrukus viskas bus 

gerai“.  
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SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS   

Vertybinė nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM
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S

 

Užmezga ir 

palaiko gerus 

santykius su 

bendraamžiais. 

 Trumpam įsitraukia į kito 

vaiko žaidimą ir kartu su 

juo pažaidžia. 

 Skatinamas suaugusiojo 

dalijasi žaislais su 

draugais.  

 

 Kartu su vaikais žaidžia 

bendrus žaidimus. 

 Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, dalijasi 

žaislais. 

 Įsitraukia į vaikų grupę ir 

nuolat kartu žaidžia. 

 Pats randa nesutarimo, 

konflikto sprendimo būdą arba 

prašo suaugusiojo pagalbos. 

 Bendrauja ir 

bendradarbiauja su kitais 

vaikais. 

 Domisi skirtumais tarp 

vaikų, juos priima. 

 Palaiko ilgalaikę 

draugystę  

 Derisi, siekdamas rasti 

kompromisą.  

 Suvokia savo veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Žaidžia su kitais vaikais. 

 Piešia, lipdo, konstruoja bendrus kūrinius. 

 Pakviečia žaisti. 

 Rodo, duoda pažaisti kitiems su iš namų atsineštu žaislu.  

 Kuria dovaną draugui.  

 Dalyvauja pramogose, šventėse, išvykose. 

 Susitinka su kitų grupių vaikais, dalyvauja bendrose veiklose. 

 Šoka, dainuoja ir vaidina.  

 Laikosi susitarimų, taisyklių. 

 Švenčia draugų gimtadienius grupėje. 

 Modeliuoja ir sprendžia situacijas. 

 

Judrusis žaidimas – „Draugystė“, „Dviese ir visi kartu“, „Parašiutas“ ir 

kt. 

Siužetinis žaidimas – „Vaikų darželis“, „Kirpykla“ ir kt. 

Inscenizavimas – „Du ožiukai“, „Peštynės“ ir kt.  

Žaislų diena  

Aplinka, ugdymo priemonės – spalvoti pieštukai, flomasteriai, 

plastilinas, žaislai, stalo žaidimai ir kt. 

Skatinimas- inicijavimas „Pakviesk draugą“, „Padovanok draugui“ ir kt. 

Kalendorinės ir tradicinės šventės 

Veiksmo savaitė „Be patyčių“  
Literatūra - R. Šalna, „Aktyvieji žaidimai“, A. M. Lefevre, „126 

galvosūkiai ir žaidimai“; R. Karazija „Žaislai, įdomūs bandymai ir 

žaidimai“, A. Fernandez  „1000 idėjų žaisti su draugais“ ir kt. 

 

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/a-m-lefevre/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/romualdas-karazija/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/araceli-fernandez/
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BENDRAUJANTIS 
 

SAKYTINĖ KALBA 

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

 

 

 GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Klausosi ir 

supranta sakytinę 

kalbą. 

 Mėgsta klausytis 

skaitomų ir pasakojamų 

kūrinių. 

 Supranta savo ir 

artimųjų vardus, 

artimiausios aplinkos 

daiktų ir reiškinių 

pavadinimus. 

 Supranta ir reaguoja į 

kelis vienas paskui kitą 

sekančius prašymus, 

siūlymus. 

 Domisi, klausosi aplinkinių 

pokalbių, skaitomų 

pasakojimų, kūrinėlių. 

 Pradeda išklausyti ir 

suprasti, ką jam sako 

suaugusysis, vaikas. 

 

 Klausosi ir supranta 

grožinių, enciklopedinių, 

informacinių tekstų turinį. 

 Supranta, kad į jį kreipiasi 

(ar kalbama) ne gimtąją kalba. 

 

 Klausosi įvairių stilių 

tekstų, mįslių, erzinimų, 

pajuokavimų. 

 Supranta pasakojimo, 

pokalbio turinį. 

 Supranta artimiausioje 

aplinkoje vartojamus kitos 

kalbos žodžius. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Gestais, mimika, visų kūnu parodo, kad klausosi 

skaitomo kūrinio.  

  Judesiais, garsais, trumpais žodeliais atliepia 

skaitomą tekstą. 

 Pašaukus vardu, atsisuka. 

 Pavadinus daiktą ar reiškinį, jų ieško, kartoja 

siūlomus judesius.  

 Atneša, parodo pavadintus daiktus.  

 Klausia, ką reiškia nežinomas žodis.  

 Klausosi pasakų, tautosakos kūrinių. 

 Klausosi draugų, suaugusiųjų pokalbių.  

Literatūra – V. Glebuvienė „Jums maži ir dideli“, V. Gražienė „Saulės kelias“ ir kt.  

Tautosaka – mįslės, patarlės, skaičiuotės, pasakos be galo, erzinimai ir kt. 

Paveikslėliai – „Vaisiai“, „Žmonės“, „Veiksmai“ ir kt. 

Pokalbis – „Mano tėtės automobilis“, „Kas už lango?“ ir kt. 

Gamtos garsų klausymas – „Lietus“, „Vėjas“, „Paukščiai“ ir kt. 

Kalbos žaidimas – „Kur nutūpė paukštis?“ (prielinksniai), „Rūbų skrynia“ (rengimosi 

veiksmai), „Stebuklingi žodeliai“ (mandagumo žodžiai), „Vakar, šiandien, rytoj“, „Obuolys –

obuoliai“ (vienaskaita – daugiskaita), „Klausk ir atsakyk“, „Ką darė? Ką daro? Ką darys?“, 

„Ukas“, „Elis“ (maloniniai – mažybiniai žodžiai), „Vardų konkursas“, „Jis. Ji. Mes. Jūs.“, 

„Atspėk draugą“, „Burtažodžiai“, „Kelintas eilėje“, „Pabaik sakinį“ ir kt. 

Laiškas žodžiu – „Atspėk, kas kalba?“ ir kt. 
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 Klausosi savo ir draugų balsų įrašų. 

 Tariasi su draugu, atsako pašnekovui.  

 Atspėja įvairius pasakų personažus. Apibūdina jų 

būdo savybes.  

 Nurodo Pasako pasakos pavadinimą.  

 Žaidžia žaidimus, kuriuose vystomas dialogas. 

 Mena mįsles. 

 Aiškinasi patarlių, priežodžių reikšmes. 

 

Pirštukų žaidimas – „Pasakų šalies svečiai“, „Kur nykštys?“ ir kt. 

Judrusis žaidimas – „Raganėle“, „Vilkas ir kiškiai“, „Du šalčiai“ ir kt. 

Liaudies žaidimas – „Tupi žvirblis kamine“, „Kur joji, Jonai?“ ir kt. 

Daiktas - siurprizas (naujas žaislas, daiktas grupėje). 

Žaidimas – „Kas pasislėpė?“, „Ko neliko?“, „Kur pasislėpė?“, „Prašau atnešti“ ir kt. 

Animacinis filmukas – „Kikos spalvos“, „Nesibaigiantys žaidimai“, „Dangaus parkas“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=QtDC4hzeaas> ir kt. 

Spektaklių žiūrėjimas 

Išvyka – Valstybinis Šiaulių dramos teatras, KI Šiaulių valstybinis kamerinis choras 

„Polifonija“ ir kt.  gal geriau biblioteka 

IKT – „Linksmi krepšiai“, „Linksmosios istorijos“, „Kalnakasyba“, „Traukinukas“, „Taip ir 

ne“, „Parduotuvė“, „Namas“, „Lobis“ <http://www.frepy.eu/part_lt.html> ir kt. 

CD – Lietuvių liaudies pasakos: mažyliams ir jų tėveliams, „Mamulė Mū“ ir kt. 

Kreatyvinės pasakų ar dailės terapijos elementų taikymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtDC4hzeaas
http://www.frepy.eu/part_lt.html
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Save, savo patirtį 

išreiškia kalba. 

 Pradeda mėgdžioti 

suaugusiųjų kalbėseną. 

 Kalba kelių žodžių 

sakiniais. 

 Kalba ir klausinėja apie 

tai, ką mato, girdi apie 

aplinkos objektus ir 

įvykius. 

 Vienu ar keliais žodžiais 

atsako į elementarius 

klausimus. 

 Bando kartu su 

suaugusiuoju deklamuoti 

eilėraščius. 

 Kalba, pasakoja apie tai, ką 

matė, girdėjo, sužinojo, 

suprato. 

 Žaidžia garsais ir žodžiais, 

kuria naujus žodžius. 

 Deklamuoja trumpus 

eilėraščius, atkartoja trumpas 

pasakėles. 

 Padedant atpažįsta žodyje 

pirmąjį garsą. 

 Bando derinti pagal giminę, 

skaičių, linksnį. 

 Supranta 

apibendrinamuosius žodžius. 

 

 Kalba, pasakoja, o kitiems, 

nesupratus pakartoja. 

 Vartoja įvairią techniką, 

transporto priemones, 

prietaisus įvardijančius 

žodžius. 

 Kalbėdamas vartoja 

paprastos konstrukcijos 

sakinius. 

 Vartoja būdvardžius, 

prieveiksmius, prielinksnius ir 

kt. 

 Pradeda vartoti 

apibendrinamuosius žodžius. 

 Išgirsta pirmą ir paskutinį 

garsą žodžiuose. 

 Seka girdėtas, istorijas. 

 Taisyklingai taria daugumą 

gimtosios kalbos žodžių garsų. 

 Kalba apie norus, 

svajones. 

 Vartoja mandagumo bei 

vaizdingus žodžius, 

pradeda vartoti 

technologinius terminus, 

sudėtingesnės sandaros 

žodžius. 

 Vartoja 

apibendrinamuosius 

žodžius. 

 Kalba sudėtiniais 

sakiniais. 

 Išgirsta pirmą, paskutinį 

ir žodžio viduryje esančius 

garsus. 

 Atpasakoja pasakas, 

istorijas. 

 Kuria ir pasakoja savo 

sukurtas istorijas.  

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Bendrauja su vaikais, pedagogais, kitais 

suaugusiais. 

 Įvardina aplinkoje, paveikslėlyje matomus 

daiktus, objektus, reiškinius, juos apibūdina. 

 Atsakinėja į klausimus. 

 Pasakoja pagal siužetinius paveikslėlius, jų 

serijas. 

 Kalba apie matytus animacinius filmus, laidas 

vaikams.  

Interviu – „Kas tu esi?“, „Mėgstamiausias žaislas“, „Kur gyveni?“, „Mano draugas“, „Mano 

mėgstamiausia knygelė“, „Mamos profesija“ ir kt. 

Laiško gavimas – „Kalėdų žinia“, „Paukštelių prašymas“, „Lorakso patarimai“ ir kt. 

Plakato, stendo sudarymas – „Žaislai“, „Indai“, „Baldai“ ir kt. 

Gamtos garsų imitavimas – „Lapų šneka“, „Lietaus kalba“, „Vėjo ūžimas“ ir kt. 

Kalbos žaidimas – „Kur nutūpė paukštis?“ (prielinksniai), „Rūbų skrynia“ (rengimosi 

veiksmai), „Stebuklingi žodeliai“ (mandagumo žodžiai), „Vakar, šiandien, rytoj“, „Obuolys –

obuoliai“ (vienaskaita – daugiskaita), „Klausk ir atsakyk“, „Ką darė? Ką daro? Ką darys?“, 

„Ukas“, „Elis“ (maloniniai – mažybiniai žodžiai), „Garsų miškas“ (pirm, paskutinio garso 
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 Deklamuoja eilėraščius, juos imituoja judesiais. 

 Planuoja savo veiklas. 

 Giria draugus, džiaugiasi daiktais, veikla, 

atradimais. 

 Atpasakoja pedagogo skaitytus bei per įvairias 

skaitmenines laikmenas matytus, girdėtus kūrinius. 

 Komentuoja meno kūrinius.  

 Vartoja apibendrinamųjų sąvokų pavadinimus. 

Apibendrinamuosius žodžius 

 Kuria pasakojimus aktualia tema. 

 Aptaria įvykius, renginius. 

 

žodyje) „Vardų konkursas“, „Jis. Ji. Mes. Jūs.“, „Atspėk draugą“, „Burtažodžiai“, „Kelintas 

eilėje“, „Pabaik sakinį“ ir kt. 

Stalo žaidimas – „Aprenk lėlę“ (rengimosi veiksmai), „Kalbos takelis“ (pavadina 

paveikslėliuose pavaizduotus daiktus), loto „Naminiai gyvūnai“, dėlionė „Žuviukas Nemo“, 

„Alias“ ir kt. 

Konkursas – „Sodininko rinkimai“, „Žodelių kepėjas“, „Kalbos bokštas“, „Mano šalis – 

Lietuva“, „Seku, seku pasaką“ „Čirškučio rinkimai“ ir kt. 

Viktorina – „Kas pasakė?“, „Tinka – netinka“, „Kas? Koks?“, „Gudručio rinkimai“ ir kt. 

Minčių lietus – „Pavojai gatvėje“, „Rudens požymiai“, „Diena – naktis“ ir kt. 

Pokalbis – „Mano tėtės automobilis“, „Vėlinės“ ir kt.  

Inscenizavimas – „Duonutės kelias“, „Jausmų foto“, „Svečiuose Velykų kiškutis“ ir kt. 

Žurnalo, knygos, plakato, stendo kūrimas – „Grybų žinynas“, „Duona“, „Jausmai“, 

„Dovanų katalogas“, „Žiemos pramogos“, „Žvirbliukų naujienos“, „Pavasario knyga“ ir kt. 

Televizijos laida – „Miško pasaulis“, „Dienos žinios“, „Miesto naujienos“ ir kt. 

Dienos žinia – „Kas pasikeitė gamtoje“, „Žvakelės pasakojimas“, „Atėjo žiemužė“ ir kt. 

Pasakos kūrimas – „Ką pamatė krentantis lapelis?“, „Miško televizija“, „Pyragėlio istorija“, 

„Besmegenio istorija“, „Mano gimtinė“, „Jei aš būčiau“ ir kt.  

Pranešimas – „Žiemos pradžia“ . 

Valandėlė – „Svečiuose pasaka“, „Mielai mamytei“ ir kt. 

Pirštukų žaidimas – „Spyna“, „Kopūstėlis“, „Kur nykštys?“ ir kt. 

Vaikų mintys – „Ką mėgsta mamytė?“, „Kur auga gėlytė?“, „Kur dingo dantukas?“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės – daiktų paveikslėliai, siužetiniai paveikslėliai, paveikslėlių 

serijos, plakatai, knygos, žaislai, daiktai, tautosakos kūriniai, nuotraukų albumai, DVD, CD ir 

kt. 
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RAŠYTINĖ KALBA 

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

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Domisi knygomis, 

pradeda 

skaitinėti. 

 

 

 Pradeda pažinti 

aplinkoje esančius 

simbolius. 

 Varto knygeles. 

 Atpažįsta iliustracijų 

objektus, juos pavadina. 

  

 Atkreipia dėmesį į raides, 

simbolius aplinkoje, pradeda 

jais manipuliuoti įvairioje 

veikloje. 

  Pasakoja apie iliustraciją, 

vaizduodamas, kad skaito.  

 Atpažįsta savo vardo, 

paprastų žodžių grafinius 

vaizdus. 

 Atpažįsta aplinkoje 

matomus spausdintus žodžius 

(reklamą, užrašus ir kt.)  

 Pasakoja perskaitytą 

istoriją, vaizduodamas, kad 

skaito. 

 Pastebi žodžius, 

prasidedančius ta pačia raide. 

 Supranta, kad kai kurios 

raidės turi savo pavadinimą ir 

specifinę grafinę raišką. 

 Supranta nesudėtingą 

teksto siužetą. 

 Žino keliolika abėcėlės 

raidžių. 

 Supranta, kad garsas 

siejamas su raide, o raidės 

sudaro žodį.  

 Pradeda skirti žodžius 

sudarančius garsus, 

skiemenis. 

 Pažįsta parašytą žodį 

kaip atskirų raidžių junginį.  

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi, tyrinėja aplinkoje esančias raides, žodžius, 

simbolius, aiškinasi jų reikšmę. 

 Varto knygas, žurnalus, bukletus, skrajutes ir kt. 

 Klausosi skaitomų tekstų. 

 Kalbasi su suaugusiuoju apie iliustraciją, sieja 

vaizdą su konkrečiu daiktu.  

 Atsakinėja į klausimus apie tai, ką „perskaitė.“ 

 Klausosi tekstų, kuriuose žaidžiama su kalbos 

garsais, kurie atspindi vaiko pažįstamas raides.  

 Galvoja smagius pavadinimus: A – stogelis, H – 

kopėtėlės, sudarant žodinius vaizdinius. 

 Kuria istorija, pasakas apie raides. 

 Kuria knygeles su paslaptingomis durelėmis, 

langeliais, uždengtais paveikslėliais ir kt. 

 Sukurtoms knygelėms galvoja pavadinimus, 

Aplinka, ugdymo priemonės – raidynai, magnetinės raidės, raidžių trafaretai skirtingo dydžio 

bei reljefo raidės, paveikslėliai su raidėmis, raidžių kortelės, skirtingo turinio spaudiniai, 

įvairių žanrų knygos ir kt.  

Laiško, sveikinimo gavimas/skaitymas – „Kalėdų žinia“, „Laukimo paslaptis“ ir kt. 

Didaktinis žaidimas – „Pirmas garsas“, „Paskutinis(-ė) garsas, „Suskaičiuok skiemenis“ ir kt.  

Rašto imitavimas žaidžiant siužetinius žaidimus – „Receptas“, „Sąskaita“, „Laiškas“ ir kt.  

Knygelės kūrimas – „Mano istorija“, „Kur keliauja peliukas Lukas“ ir kt. 

IKT – „Jūrų velnias“, „Kaliausė“, „Šiaudinė skrybėlė“, „Pavojus jūroje“, „Nesąmonių sriuba“, 

„Keista košė“ <http://www.frepy.eu/part_lt.html> 

Stalo žaidimas – ,,Sudėk žodį“, „Mokausi skaityti“, „Raidės su paveikslėliais“, „Magnetinės 

raidės“, „Raidės - segtukai“ ir kt. 

Šviesos stalas – smėlis, įvairios kruopos, miltai, krakmolas ir kt. 

Ekskursija, išvyka – knygynas, biblioteka, knygrišykla. 

Tradicinis renginys – „Kalbos šventė“. 

Susitikimas – su knygų autoriais, bibliotekininkais, pasakų personažais. 

http://www.frepy.eu/part_lt.html


38 

 

 

 

tekstukus. 

 Apibūdina skaitomo teksto veikėjų bruožus 

 Klausinėja, kas parašyta 

 Žaidžia raidžių loto, dėliones. 
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Atpažįsta ir 

bando rašyti 

raides, žodžius 

bei kitokius 

simbolius. 

 Braižo vertikalius, 

horizontalius brūkšnius. 

 Kraigalioja apskritas ir 

tiesias linijas. 

 

 Domisi įvairiomis rašymo 

priemonėmis, jas išbando. 

 Piešiniuose atkartoja realių 

raidžių elementus ir raides.  

 Kopijuoja raides, paprastus 

žodžius. 

 Bando rašyti raides. 

 Vaizduoja apskritimą, 

kvadratą. 

  

 Spausdintomis raidėmis 

rašo savo vardą. 

 Kopijuoja aplinkoje 

matomus žodžius. 

 Įvairiais simboliais 

bando perteikti 

informaciją. 

 Vaizduoja įvairias 

apskritimų, trikampių, 

kvadratų kombinacijas. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Veria vardo, pavardės raidžių karolius.  

 Ieško aplinkoje žodžių, kuriuose yra vaiko vardo 

raidės. 

 Stebi rašančiuosius. 

 Domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, brauko 

jomis įvairias linijas. 

 Keverzonėmis reiškia savo mintis. 

 Keverzonėmis užrašo savo vardą, pavardę, norus, 

pasirašinėja po dailės darbeliais. 

 Kuria reklamas, skelbimus, dienotvarkę, orų 

prognozės suvestines ir kt. 

 Įvairioje veikloje kopijuoja atskiras raides, 

žodžius. 

 Rašo savo vardą įvairiais rašikliais, kompiuteriu.  

 Žaidžia raidžių loto, dėliones. 

 Dėlioja raides iš gamtinės medžiagos, piešia 

smėlyje, sniege ir kt. 

 Braižo, aiškina planus, schemas. 

 Rašo laišką tėveliams, Kalėdų seneliui, 

Aplinka, ugdymo priemonės – raidynai, magnetinės raidės, raidžių trafaretai skirtingo dydžio 

bei reljefo raidės, paveikslėliai su raidėmis, raidžių kortelės, magnetinės rašymo lentos, 

molbertai, skirtingo turinio spaudiniai, įvairių žanrų knygos, rašytiniai tekstai, lankstomos 

juostelės, modelinas, juostelės, plastilinas, molis, trafaretai, popieriaus lapai, pieštukai, 

kreidelės, anglis, lentelės, plunksnakotis, tušas ir kt.  

Netradiciniai būdai – simbolių, raidžių dėliojimas iš smulkių daiktų ir gamtinės medžiagos, 

rašymas ant sniego, smėlio, žemės sienos ir kt. 

Šviesos stalas – smėlis, įvairios kruopos, miltai, krakmolas ir kt. 

Didaktinis žaidimas – „Mano vardo raidė“, „Paskutinė raidė“, „Suskaičiuok skiemenis“, 

„Suskaičiuok raides?“ ir kt.  

Stalo žaidimas – ,,Sudėk žodį“, „Mokausi skaityti“, „Raidės su paveikslėliais“, „Magnetinės 

raidės“, „Raidės - segtukai“. 

Rašto imitavimas žaidžiant siužetinius žaidimus – „Receptas“, „Sąskaita“, „Laiškas“ ir kt.  

Knygelės kūrimas – „Raidžių knyga“, „Abėcėlė“ ir kt. 

Žurnalo, laikraščio kūrimas – „Grybų žinynas“, „Žvirbliukų naujienos“, „Mano gimtinė“ ir 

kt. 

Laiško, sveikinimo rašymas – „Sveikinimas mamai“, „Su gimimo diena“ ir kt. 

Literatūra – „Noriu ABC rašyti“, „Raidės ir žodžiai“, „Mokausi rašyti ir skaityti“, ,,Abėcėlė“, 

,,Raidynas“, „Ornamentai“, „Lietuvių liaudies menas“ ir kt. 



40 

 

 

 

sveikinimą draugui ir kt. 

 Žaidžia su savo vardo raidėmis: jas apvedžioja, 

spalvina, taškuoja, štrichuoja, lipdo, piešia. 

 Spausdina raides, tekstą kompiuteriu. 

 

IKT – „Jūrų velnias“, „Kaliausė“, „Šiaudinė skrybėlė“, „Pavojus jūroje“, „Nesąmonių sriuba“, 

„Keista košė“ <http://www.frepy.eu/part_lt.html> ir kt. 

Ekskursija, išvyka – mokykla, biblioteka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frepy.eu/part_lt.html
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

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

  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Geba rasti 

tinkamiausią 

problemos 

sprendimą, jį 

pasirinktis bei 

įgyvendinti.   

 

 

 Savarankiškai bando 

atlikti įvairias užduotis, 

keisdamas veiklos būdus.  

 Prašo suaugusiojo 

pagalbos. 

 

 

. 

 Išbando paties taikytus, 

stebėtus ar naujai sugalvotus 

veikimo būdus. 

 Stebi savo veiksmų 

pasekmes. 

 

 

 Aktyviai bando įveikti 

sunkumus.  

 Tariasi  su  kitais. 

 Samprotauja, ką galima 

daryti kitaip. 

 

 

 Įvardina, su kokiu 

sunkumu ar problema 

susidūrė.  

 Pradeda numatyti 

priimtų sprendimų 

pasekmes. 

 Tariasi su kitais ir 

atsižvelgia į jų nuomonę. 

 Siūlo ir priima pagalbą.  

 Mokosi iš savo ir kitų 

klaidų. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Sprendžia problemines situacijas.  

 Sudarinėja veiksmų planą tikslui.  

 Taiso sugadintą daiktą, suplėšytą knygutę. 

 Bando įvardinti netinkamo elgesio pasekmes  

 Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi kiti ir išbando jų naudojamus 

būdus  

 Aptaria tinkamus emocijų valdymo būdus nuo netinkamų. 

 Susipažįsta su nusiraminimo būdais. 

 Susipykęs su draugu, po kurio laiko bando išspręsti nesutarimą pasiūlo 

savo atsineštą žaislą, pakviečia žaisti, leidžia pasirinkti norimą vaidmenį. 

 Piešiant paveikslą, susiliejo spalvos, vaikas samprotauja – nupiešiu 

kitą. 

 Žaidžia lavinamuosius, siužetinius, judriuosius žaidimus  

 

Probleminė situacija -  „Ką daryti?“, „Atėmė žaisliuką“; 

Lavinamasis žaidimas - „Kas ne taip“, „Kas ne toks“ ir kt.; 

Stalo žaidimas - „Labirintų keliu“, „Kuriuo keliu eiti“ ir kt.; 

Judrusis žaidimas -  „Bėk pelyte“, „Avytė ir vilkas“ ir kt.; 

Veismo savaitė „Be patyčių“  

Literatūra:  

J. Piaget. (2011) “Vaiko pasaulėvoka“;Ch. Theriault „Vaikų konfliktai“; 

A. Kurienė (2017) „Kaip užauginti žmogų“; D. J. Siegelis, T.P. Bryson 

(2017)„Auklėjimas be dramų“; E. Čekuolienė (2014) „Augi(ni)mo 

psichologija“ , I. Filliotaz (2017) „Viską išbandžiau. Priešgyniavimas, 

ašaros ir įniršio priepuoliai“. 
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SĖKMINGAI BESIMOKANTIS 
 

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

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Pažįsta savo 

artimiausią 

aplinką, šeimos 

narius. 

 Atpažįsta savo mamą, 

tėtį, kitus šeimos narius. 

 Reaguoja į savo vardą. 

 Žino ir parodo savo 

spintelę, lovą, vietą prie 

stalo. 

 

 Pavadina šeimos narius 

(mama, tėtis, sesuo, senelis ir 

pan.). 

 Žino savo vardą, pavardę. 

 Orientuojasi grupės, kiemo 

aikštelės aplinkoje. 

 Žino šeimos narių vardus. 

 Pavadina keletą tolimesnių 

giminaičių. 

 Pasako ką šeimos nariai 

veikia, kaip atrodo. 

 Pasako savo miesto ir šalies 

pavadinimą. 

 Atpažįsta keletą savo šalies 

tautinių simbolių. 

 Pavadina kai kuriuos 

gyvenamosios vietovės 

objektus (namai, automobiliai, 

keliai, parduotuvės ir kt.) 

 

 Žino ir pasako šeimos 

narių vardus, pasakoja apie 

šeimą, jos pomėgius, tėvų 

profesijas. 

 Žino keletą tradicinių 

švenčių. 

 Žino kai kurių kelio 

ženklų reikšmes. 

 Vartoja sąvokas 

„pėsčiųjų perėja”, 

„šviesoforas”, „atšvaitas”. 

 Žino savo namų adresą. 

 Pažįsta savo šalies 

tautinius simbolius.  

 Žino keletą Lietuvos 

miestų.  

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Susipažįsta su darželio patalpomis, lauko 

teritorija, darbuotojais. 

 Žiūri šeimos nuotraukas. 

 Pasakoja apie savo šeimą, pomėgius, profesijas. 

 Kuria „šeimos medį“. 

 Žaidžia vaidmeninius žaidimus. 

 Susipažįsta su skirtingų profesijų atstovais. 

 Tyrinėja žemėlapius. 

Interviu – „Kas tu esi?“, „Kur gyveni?“ ir kt. 

Išvyka, ekskursija – „Mano darželis“, Lieporių parkas, vaikų biblioteka, Šiaulių katedra, 

„Auksinis berniukas“, Šiaulių pėsčiųjų bulvaras, Šiaulių vyriausiasis policijos komisariatas, 

Šiaulių Aušros muziejus ir kt. 

Susitikimas – „Profesijų miestelis“. 

Šeimos projektas – „Šeimos medis“, „Žaislo kelionė į namus“ ir kt. 

Edukacinis animacinis filmas – „Policijos bičiulio Amsio patarimai“ (CD). 

IKT  
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 Klausosi įvairių pasakų, sakmių, greitakalbių, 

mįslių, padavimų, lietuvių liaudies dainų, tautinės 

giesmės ir pan. 

 Dalyvauja išvykose, ekskursijose po 

gyvenamosios vietos apylinkes. 

 Fotografuoja gyvenamosios vietos objektus, juos 

aptaria. 

 Kuria vietovės, miesto žemėlapius, maketus. 

 Pasakoja apie savo miestą pagal paveikslėlį. 

 Stebi gimtinės vaizdus naudojant informacines 

komunikacines technologijas. 

 Žiūri įvairius paveikslėlius, filmus, knygas. 

 Deklamuoja ketureilius apie Lietuvą. 

 Domisi, pasakoja ir švenčia tradicines šventes. 

 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – plakatai „Saugus eismas“, „Kelio 

ženklai“, „Transporto priemonės“, „Tėvų profesijos“, „Mano šeima“ ir kt. 

Minčių lietus – „Pavojai gatvėje“, „Pramogos su šeima“, „Kaip keliauju?“ ir kt. 

Siužetinis-imitacinis žaidimas – „Šeima“, „Paštas“, „Parduotuvė“ ir kt. 

Neakivaizdinė kelionė – „Keliauju po Lietuvą“, „Kelionė prie jūros“ ir kt. 

Muzikos klausymas – „Tautinė giesmė“, „Lietuvių liaudies dainos“. 

Tautosaka – pasakos, mįslės, greitakalbės, skaičiuotės, padavimai, sakmės ir kt. 

Stalo žaidimas – „Namas“, „Pilis“, „Pažink Lietuvą“ ir kt. 

Konkursas – „Mano šalis – Lietuva“ 

Šventė – „Šeimos šventė“, „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“, „Ried ried margi margučiai“, 

„Vykime žiemą iš kiemo“ ir kt. 

Literatūra – Richard Scarry „Ką žmonės dirba visą dieną“. 
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Pažįsta, saugoja 

ir puoselėja 

gamtą. 

 Pažįsta keletą 

artimiausioje aplinkoje 

esančių gyvūnų. 

 Pažįsta keletą 

artimiausioje aplinkoje 

esančių augalų. 

 Kartoja, pamėgdžioja 

gamtos garsus. 

 

 Pažįsta ir pavadina keletą 

gyvūnų (miško, naminiai). 

 Pažįsta ir pavadina keletą 

augalų (sodo, daržo, miško). 

 Žino, kad kai kurie gyvūnai 

gyvena miške, kiti prižiūrimi 

žmogaus. 

 Dalyvauja prižiūrint 

augalus, gyvūnus. 

 Žino metų laikų 

pavadinimus ir būdingus jiems 

požymius. 

 

 Pavadina vaisius, daržoves, 

keletą uogų,  pasako jų augimo 

vietą. 

 Žino, kaip vaisius ir 

daržoves panaudoti maistui. 

 Pažįsta ir pavadina naminius 

ir laukinius gyvūnus bei 

paukščius. 

 Padeda prižiūrėti augalus, 

gyvūnus. 

 Supranta, kad gyvūnai 

įvairiai prisitaiko prie savo 

aplinkos (gyvenamoji vieta, 

mityba, prisitaikymas prie 

metų laikų ir kt.). 

 Žino metų laikams būdingus 

požymius. 

 Domisi sodo, daržo, 

miško, pievos, vandens 

telkinių augalais, gyvūnais, 

jų gyvenimu, nauda. 

 Savarankiškai ar 

suaugusiųjų padedamas 

augina augalus, rūpinasi 

naminiais gyvūnais. 

 Žino metų laikų seką. 

 Dalyvauja prižiūrint 

gamtinę aplinką. 

 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi lopšelio-darželio kieme, Lieporių parke 

augančius augalus, atskrendančius paukščius.  

 Varto knygas, albumus, enciklopedijas. 

 Žiūri, aptaria filmus apie gyvąją gamtą. 

 Klausosi informacinių tekstų apie augmeniją ir 

gyvūniją. 

 Aiškinasi, kur ir kaip gyvena gyvūnai, augalai, 

kaip prisitaiko prie gamtos sąlygų. 

 Tyrinėja augalus, plunksnas ir kt. 

 Per mikroskopą, didinamąjį stiklą stebi pumpurus, 

lapus, vabzdžius ir kt. 

Ekologinis takelis 

Išvyka – miškas, ŠU botanikos sodas, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras, ŠU Stasio 

Gliaudžio gamtos muziejus.  

Tyrimo lapas – „Atrask ir pavadink“ , „Pavasario ženklai“ ir kt. 

IKT – vaizdų apie mišką, sodą, daržą ir pan. demonstravimas. Lietuva. Kompiuterinė 

enciklopedija <http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/> 

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Vaisiai“, „Daržovės, „Migruojantys 

paukščiai“, „Medžiai“, „Pavasaris. Vasara. Ruduo“ ir kt.  

Priemonės tyrinėjimui – mikroskopas, didinamieji stiklai, vabalų stebėjimo indai ir kt. 

Eksperimentas – „Kas nutiko pupelei?“, „Ir užaugo svogūnėlis“ ir kt. 

Daržo lysvės kieme 

http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/
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 Globoja paukščius žiemą, kelia lesyklėles. 

 Kartu su suaugusiais gamina inkilus, juos kelia. 

 Sodina, prižiūri, stebi augalo augimą. 

 Kalbasi, diskutuoja kuo skiriasi ir kuo panašūs 

gyvūnai. Samprotauja apie naminių ir laukinių 

gyvūnų gyvenimo skirtumus. 

 Žaidžia su įvairių gyvūnų figūrėlėmis. 

 Žaidžia liaudies, judriuosius žaidimus, šoka 

ratelius. 

 Žaidžia siužetinius - vaidmeninius žaidimus, 

imituodami gyvūnų, augalų priežiūrą. 

 Žaidžia stalo žaidimus: loto, domino, dėlionės. 

 Dalyvauja išvykose į mišką, botanikos sodą, 

jaunųjų gamtininkų centrą. 

 Žiūri ir aptaria (gretinta, lygina) įvairius 

paveikslėlius, filmus, knygas, nuotraukas apie 

gyvąją ir negyvąją gamtą. 

 Renka informaciją apie augalus, gyvūnus. Ją 

fiksuoja tyrimo lapuose, kortelėse, bando formuluoti 

išvadas. 

 Renka gamtinę medžiagą, ją tyrinėja, naudoja 

kūrybai. 

 Žiūri metų laikų paveikslėlius, deda jų seką. 

 Stebi, komentuoja gamtoje vykstančius reiškinius: 

metų laikų kaitą, orų permainas. 

 Žymi orų kalendorių. 

 Šokinėja per balas, lipdo senį besmegenį, stato 

smėlio pilis. 

 Grėbia lapus, kasa sniegą, šluoja takelius. 

 Mokosi rūšiuoti atliekas. 

 

Žalioji palangė 

Judrusis žaidimas – „Skrenda, ropoja, plaukia“, „Skrenda - neskrenda“, „Medžiai - krūmai“, 

„Vilkas ir avys“, Lapė vištidėje“ ir kt. 

Muzikiniai rateliai – „Klausė žvirblis?“, „Žalią pupą sodinau“ ir kt.  

Siužetinis - vaidmeninis žaidimas – „Ūkininkas“, „Daržininkas“ ir kt. 

Neakivaizdinė kelionė – „Miškas“, „Zoologijos sodas“ ir kt. 

Stalo žaidimas –„Gyvūnai ir jų namai“, „Grybai“, „Augalai ir jų augavietės“, „Naminiai 

gyvūnai ir jų jaunikliai“, „Metų laikai“ ir kt.  

Aplinka, ugdymo priemonės – gyvūnų figūrėlės, gyvūnų balsų įrašai, gyvūnų, augalų 

paveikslėliai, orų kalendorius, lesyklėlės, vaikiški grėbliai, kastuvai, karutis, atliekų rūšiavimo 

konteineriai ir kt. 

Enciklopedija – „Peliukas Lukas pažįsta gyvūnus“, „Mano pirmoji enciklopedija“ ir kt. 

Interaktyvi knyga – „Ūkio gyvūnai. Garsų knyga“, „Linksmasis ūkis“, „Mūsų miškas“,  

„Lietuvos paukščiai“ ir kt. 

Minčių lietus – „Mano augintinis“, „Augalų nauda“, „Kas vandenyje gyvena?“ ir kt. 

Projektas – „Žemės rūpestėliai“. 

Literatūra – Annette Fienieg „Keliaukime metų laikais! Ieškok, surask ir žaisk!“ 
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EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 
Vertybinė nuostata: Domisi savo bei aplinkinių asmenų emocijomis ir jausmais.  

  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Atpažįsta bei 

įvardina savo ir 

kitų emocijas, 

jausmus, jų 

atsiradimo 

priežastis. 

 

 Atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas. 

 Skirtingai reaguoja į 

kitų žmonių emocijų 

išraišką. 

 Pradeda atpažinti, ką 

jaučia. 

 Suvokia emocijų 

pavadinimus. 

 

 

 Atpažįsta emocijas pagal 

mimiką, balsą, veiksmus, pozą. 

 Pavadina pagrindines 

emocijas. 

 Pradeda suprasti, kad 

skirtingose situacijose jaučia 

skirtingas emocijas 

 Dažnai tinkamai reaguoja į 

kitų žmonių emocijas ir 

jausmus. 

 Pradeda suprasti, kad jo ir 

kitų emocijos gali skirtis. 

 Atpažįsta bei pavadina savo 

jausmus. 

 Pradeda kalbėtis apie 

jausmus su kitais. 

 Vis geriau supranta kitų 

jausmus ir situacijas, kuriose 

jie kyla. 

 

 Apibūdina savo 

jausmus, pakomentuoja 

juos sukėlusias situacijas 

bei priežastis 

 Pradeda suprasti, kas 

padeda pasijausti geriau. 

 Dažnai teisingai nustato, 

kaip jaučiasi kitas, iš veido 

mimikos, balso, kūno 

pozos. 

 Stengiasi padėti 

nuskriaustam, 

nusiminusiam.  

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi save veidrodyje ir rodo skirtingas veido 

mimikas. 

 Stebi aplinkinius žmones, jų emocijas ir 

paklaustas bando jas įvardinti. 

 Stebi ir analizuoja paveikslus, plakatus.  

 Žaidžia su jausmų (linksmas, liūdnas, piktas ir 

kt.) pagalvėlėmis. 

 Žaidžia siužetinius žaidimus.  

 Dėlioja dėliones. 

 Piešia, spalvina, lipdo veido išraiškas. 

 Žiūri edukacinius filmukus.  

 Įvardija savo jausmus, kai tik juos pastebi. 

 Žymi savo emocijas emocijų 

Edukaciniai animaciniai filmukai – „Išvirkščias pasaulis“ 

<http://www.pasakos.lt/isvirkscias-pasaulis/>, „Kaip asiliukas susirgo liūdesiu“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=V3TZHDVdiaY>, „Ai ir Oi“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=3_0H2GzuweI>, „Jausmai ir emocijos“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4> ir kt.  

Pokalbis – „Kas padaro mus laimingais“, „Kam reikalingos mūsų emocijos“ ir kt.  

Situacinės kortelės – „Atpažink jausmus“ ir kt.  

Dėlionės – „Mano jausmai“, „Magnetinis veidas“, „Linksma mergaitė" ir kt. 

Stalo žaidimas – „Jausmų ABC“, „Būk geras“ ir kt. 

Kortelių rinkinys – „Akimirkos emocijos", „Augu be patyčių", „Geri darbai" ir kt. 

Judrieji žaidimai – „Spėk kaip aš jaučiuosi?“, „Pagauk piktą“ ir kt.   

Plakatų demonstravimas, stebėjimas, aptarimas – „Emocijos“, „Kaip nusiraminti“ ir kt.  

Minčių lietus – „Kaip suvaldyti pyktį“, „Kas pravirkdė lietų“ ir kt.  

http://www.pasakos.lt/isvirkscias-pasaulis/
https://www.youtube.com/watch?v=V3TZHDVdiaY
https://www.youtube.com/watch?v=3_0H2GzuweI
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
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kalendoriuje/termometre. 

 Kuria emocijų pažinimo knygeles. 

 Parodo linksmą, verkiantį ir piktą veidelį 

paveikslėlyje . Klausosi muzikos. 

 Pamatęs verkiantį draugą iš toliau jį stebi, prieina, 

paglosto, bando paguosti 

 pasako kaip jaučiasi, aiškinasi kilusių emocijų, 

jausmų priežastis.  

 Guodžia draugą, bando jam padėti. 

 

Emocijų žymėjimo kalendorius 

Skatinimas – motyvavimas – „Šypsenų milijonierius“.  

Aplinka, ugdymo priemonės – jausmų pagalvėlės, siužetiniai paveikslėliai, kamuoliukai, 

spalvoti pieštukai, flomasteriai, plastilinas, emocijų ir kt. 

Literatūra: L. Cirtautienė „Žaidžiu jausmus: pyktis“, .L Cirtautienė „Žaidžiu jausmus: 

baimė“,.T. Moroney „Kodėl myliu save. Ugdomoji paveikslėlių knygelė apie meilės jausmą“, 

T. Moroney „Kai jaučiuosi vienišas“, T. Moroney „Kai jaučiu pavydą“, T. Moroney „Kai 

jaučiuosi geras“, T. Moroney „Kai jaučiuosi išsigandęs“, T. Korolainen „Katulis ir pykčio 

maišelis“,  A.Erket „Žaidimai agresijai įveikti“, N. Roca „Nuo... iki. Jausmai. Nuo nevilties iki 

laimės“, „Smalsučiai. Jausmai“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/kodel-myliu-save-ugdomoji-paveiksleliu-knygele-apie-meiles-jausma/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kai-jauciuosi-vienisas/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kai-jauciu-pavyda/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kai-jauciuosi-geras/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kai-jauciuosi-geras/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/kai-jauciuosi-issigandes-/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/tuula-korolainen/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/andrea-erket/
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SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Skaičiuoja, 

lygina daiktus 

pagal kiekį, 

naudoja 

skaitmenis, 

sudaro įvairias 

sekas. 

 Pirštais parodo, pasako, 

kiek turi metų.  

 Skiria sąvokas „mažai“, 

„daug“. 

 Dalina daiktus kitiems 

po vieną. 

 Rikiuoja daiktus į eilę. 

 Skaičiuoja daiktus iki 3. 

 Palygina dvi daiktų grupes 

pagal daiktų kiekį grupėje. 

 Padalina daiktus į grupes po 

lygiai (po du, po tris). 

 Supranta, kad prie daiktų 

pridedant po vieną jų skaičius 

grupėje didėja, o paimant po 

vieną – mažėja.  

 Pradeda vartoti kelintinius 

skaitvardžius (pirmas, antras).  

 

 Skaičiuoja iki 5.  

 Pradeda sieti daiktų kiekį su 

skaitmeniu. 

 Pastebi kaip sudaryta daiktų 

seka su 1–2 pasikartojančiais 

elementais, bando ją atkartoti. 

 Dėliodamas daiktus atsako į 

klausimus: „Kiek iš viso?“ 

„Kiek daugiau?“ „Kiek 

mažiau?“ 

 

 Skaičiuoja iki 10. 

 Susieja daiktų kiekį su 

skaitmeniu. 

 Atpažįsta, atkuria, 

pratęsia, sukuria skirtingų 

garsų, dydžių, formų, 

spalvų sekas su 2–3 

pasikartojančiais 

elementais. 

 Supranta ir vartoja 

žodžius: daugiau (mažiau) 

vienu, dviem, po lygiai, 

pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. 

 Vartoja kelintinius 

skaitvardžius. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Klausosi pasakų, dainelių, žaidžia žaidimus, 

kuriuose kas nors paeiliui daroma, rikiuojama, 

skaičiuojama. 

 Žaislus, daiktus dėlioja, rikiuoja į eilę. 

 Dėlioja daiktus į grupes po lygiai, daugiau, 

mažiau. 

 Dėlioja, skaičiuoja daiktus, paveikslėlius, padeda 

juos prie atitinkamo skaitmens. 

 Sudaro skaičių seką. 

 Analizuoja kiekinę skaičiaus sandarą. 

 Lygina gretimus skaičius, nustato jų ryšius, 

Didaktinis žaidimas – „Skaičių traukinys“, „Skaičiukų namelis“, „Skaičių piramidė“ ir kt. 

Knygelės kūrimas – „Gudručio knyga“, „Mano skaičiai“ ir kt. 

Stalo žaidimas – „Skaičių labirintas“, „Skaičiai“, „Skaičių kaimynai“, domino, skaičių loto ir 

kt. 

Kortelių žaidimas – „Skaičiai“, „Skaičiai, figūros, ženklai“ ir kt. 

Siužetinis-imitacinis žaidimas – „Parduotuvė“, „Turgus“ ir kt. 

Konkursas – „Skaičių karalius“. 

Animacinė eiliuotė – „Penkios antys“, „Penki sniego seniai“, „Penkios išdykusios 

beždžionės“, „Penkios žalios varlytės“, „Dešimt dešrelių“, „Vabalai“  

<http://www.emokykla.lt/lt.php/istekliai/117?resource_id=976>. 

Pasaka, dainelė sekos supratimui – pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies daina „Išėjo tėvelis į 

http://www.emokykla.lt/lt.php/istekliai/117?resource_id=976
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remiantis konkrečių daiktų grupėmis. 

 Skaičiuoja daiktus, žaislus, vaikus eilėje 

kelintiniais skaitvardžiais. 

 Kuria skaičių knygeles. 

 Žaidžia siužetinius žaidimus. 

 Varto knygas, ieško įvairių skaičių, juos 

pavadina. 

 Dėlioja įvairias sekas pagal dydį, spalvą, formą ir 

kt. 

 Žiūri animacines eiliuotes. 

 Mokosi skaičiuočių, naudoja jas žaisdami. 

mišką“ ir kt. 

Skaičiuotė – „Skrido oro lėktuvėlis“, „Bėgo kiškis per pievutę“ ir kt.  

Judrusis žaidimas – ,,Trečias bėga“, ,,Pirmas. Antras. Bum!“ ir kt. 

Žaidinimai – „Virė virė košę“, „Šarkele varnele“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės – skirtingo dydžio bei reljefo skaitmenys, kortelės su skirtingu 

daiktų kiekiu, magnetinė lenta, magnetiniai skaitmenys, įvairūs daiktai, gamtinė medžiaga 

skaičiavimui ir kt. 

Literatūra – K. Kubilinskas „Mano skaičiai“, B. Apsley „Linksmieji skaičiai. Nutrink 

lengvai“, F. Brooks „Atverk langelius. Skaičių knyga“, A. Vaičiulienė „Keliauju į skaičių šalį 

1, 2, 3, 4, 5“, A. Vaičiulienė „Keliauju į skaičių šalį 6, 7, 8, 9, 10“, A. Gaižutienė „Raidės 

kalbina skaičius“ ir kt. 
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Palygina, 

rūšiuoja daiktus 

pagal spalvą, 

dydį, formą, juos 

matuoja. Suvokia 

laiko tėkmę ir 

trukmę. 

 

 

 

 Randa tokios pat spalvos 

daiktus. 

 Tapatina daiktus pagal 

formą, dydį. 

 Dydžių skirtumams 

apibūdinti pradeda vartoti 

žodžius: didelis – mažas, 

ilgas – trumpas, sunkus – 

lengvas. 

 Pradeda skirti sąvokas 

„šviesu“, „tamsu“. 

 

 Atpažįsta ir pavadina 

pagrindines spalvas. 

 Statydamas, grupuodamas, 

konstruodamas pradeda 

atsižvelgti į daikto dydį, formą, 

spalvą. 

 Atpažįsta ir atrenka 

apskritos (skritulio), 

keturkampės (keturkampio), 

kvadratinės (kvadrato) formos 

daiktus. 

 Labai skirtingus ir vienodus 

daiktus palygina pagal ilgį, 

storį, aukštį, masę ir pan. 

 Dydžių skirtumams 

apibūdinti pradeda vartoti 

žodžius: didesnis – mažesnis, 

ilgesnis – trumpesnis, 

aukštesnis – žemesnis, 

storesnis – plonesnis, ir pan. 

 Pradeda skirti dešinę ir kairę 

savo kūno puses, kūno priekį, 

nugarą. Vartoja žodžius: 

aukštyn – žemyn, pirmyn – 

atgal. 

 Skiria paros dalis: diena, 

naktis, suvokia jų kaitą. 

 Spalvai apibūdinti vartoja 

žodžius „vienos spalvos“, 

„dvispalvis“. 

 Grupuoja, komponuoja 

daiktus, atsižvelgdamas į jų 

spalvą, dydį, formą. 

 Skiria trikampę, 

stačiakampę formas. 

 Dydžių skirtumams 

apibūdinti vartoja žodžius: 

ilgesnis – trumpesnis, 

siauresnis – platesnis, 

aukštesnis – žemesnis, 

lengvesnis – sunkesnis. 

 Supranta, ką reiškia 

sudėlioti nuo mažiausio iki 

didžiausio ir atvirkščiai. 

 Skiria ir žodžiais išreiškia 

erdvinius daikto santykius su 

savimi: priešais mane, už 

manęs, šalia. 

 Pradeda suvokti praeitį, 

dabartį, ateitį. Skiria sąvokas 

šiandien, vakar, rytoj. 

 

 

 Rūšiuoja daiktus pagal 

dydį, formą, spalvą. 

 Dėlioja didėjimo ir 

mažėjimo tvarka.  

 Skiria plokštumos ir 

erdvės figūras: skritulį ir 

rutulį, kvadratą ir kubą. 

 Lygindamas dydžius, 

vartoja jų skirtumo didumą 

pabrėžiančius žodžius (šiek 

tiek didesnis, truputį 

mažesnis, didžiausias, 

mažiausias ir kt.). 

 Matuodamas atstumą, 

ilgį, tūrį, masę, naudojasi 

vienu ar keliais sąlyginiais 

matais. 

 Apibūdina daiktų vietą ir 

padėtį kitų daiktų ar vienas 

kito atžvilgiu, sakydamas: į 

kairę, į dešinę, arčiau, 

žemiau, virš, po ir kt. 

 Žino savaitės dienas, jų 

seką. 

 Vartoja sąvokas 

„šiandien“, „rytoj“, 

„vakar“. 

 Bando pažinti laikrodį 

valandos tikslumu. 
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VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Žaidžia įvairių spalvų, dydžių, formų daiktais, 

žaislais. 

 Stato piramidę, bokštelius iš nurodytos spalvos 

bei kiekio kaladėlių. 

 Mauna žiedus ant stovelio. 

 Įvardija daikto spalvą, dydį, formą. 

 Deda daiktus į išpjovas tapatindamas tiesiogiai  

 Dėlioja dėliones. 

 Rikiuoja žaislus, daiktus, vaikus nuo mažiausio 

iki didžiausio ir atvirkščiai. 

 Lygina daiktus, žaislus, paveikslėlius, ieško 

panašumų ir skirtumų. 

 Kuria įvairių geometrinių formų kompozicijas, 

mandalas, ornamentus. 

 Žaisdamas apibūdina daikto vietą erdvėje (ant, po, 

už, prieš). 

 Spalvina, dekoruoja geometrines figūras, 

apibrėžia jų trafaretus. 

 Eksperimentuoja su spalvomis, dydžiais ir 

formomis. 

 Žaidžia judriuosius žaidimus. 

 Žaisdamas siužetinius - vaidmeninius žaidimus 

atlieka matavimo veiksmus. 

 Matuoja daiktus, grupės ilgį, atstumą liniuote, 

žingsniais, centimetrine juostele. 

 Eksperimentuoja su įvairios talpos indais, 

svarstyklėmis. 

 .Deda „paros ratą“, priskirdamas paveikslėlius, 

simbolius atitinkamai paros daliai. 

 Žymi simboliais ant laikrodžio įvairius dienos 

įvykius (atvykimą. miegą ir pan.). 

Eksperimentavimas – „Kas rieda?“ (formos), „Kas sunkesnis?“, „Kiek telpa?“ ir kt. 

Didaktinis žaidimas – „Surask tokį pat“, „Didėjimo-mažėjimo eilė“, „Laikrodukas“, 

„Savaitės traukinys“, „Dienotvarkė“, „Paros ratas“ ir kt. 

Stalo žaidimas – „Lentelė su geometrinėm figūrom“, „Geometrinių figūrų rūšiavimo lenta“, 

„Rūšiavimo namelis“, „Daiktų loto“, „Medinė dėlionė su rankenėlėm“, „Mano diena“, 

„Slibino figūros“, „Logo zoo“ ir kt. 

Kortelių žaidimas – „Spalva ir forma“, „Dydis“, „Laikas“, „Skaičiai, figūros, ženklai“, 

„Daiktų padėtis“ ir kt. 

IKT – „Spalvos“ <https://www.youtube.com/watch?v=G4MGJscUp6c>, „Padėk pingvinui 

sudėti daiktus“, „Geometrinių figūrų pavadinimai“, „Rask geometrinę figūrą“, „Rask nurodytą 

spalvą“, „Išmok spalvų pavadinimus“ <http://www.ziburelis.lt>, „Pasaka apie keturkampius“ 

<http://www.slideboom.com/presentations/371899/Pasaka-apie-KETURKAMPIUS> ir kt.  

Aplinka, ugdymo priemonės – kaladėlės, dėlionės, žiedų piramidės, geometrinių figūrų 

rinkiniai, jų trafaretai, mozaikos, laikrodžiai (smėlio, elektroninis ir kt.), įvairūs paveikslėliai, 

įvairios talpos indai, svarstyklės, liniuotės, centimetrinė juostelė, paveikslėliai „Surask 

skirtumus“ ir kt. 

Edukacinis animacinis filmas – „Gaidys ir spalvos“, „Kikos spalvos“ ir kt. 

Siužetinis žaidimas – „Kelininkas“, „Statybininkas“ ir kt. 

Ieškojimai - atradimai  

Judrusis žaidimas – „Parašiutas“, „Paskui didįjį, paskui mažąjį“, „Labas rytas“, „Balionėlis“, 

„Diena - naktis“, „Savaitė“, „Laikrodis“, „Kelinta valanda?“, „Trumpas žingsnis, ilgas 

žingsnis“ ir kt.  

Šviesos stalas 
Literatūra – K. Kubilinskas „Balionėlis“, A. Matutis „Siaura ir platu“, A. Matutis 

„Apskritimas“, A. Matutis „ Keturkampiai“, A. Matutis „Aukštas ir žemas“, A. Mainelienė 

„Ką ir kuo matuojame“ (pratybų sąsiuvinis),A. Vaičiulienė „Keliauju į Geometrijos šalį 5-7 

metai“ ir kt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G4MGJscUp6c
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-geometrine-figura/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-spalvu-pavadinimus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/
http://www.slideboom.com/presentations/371899/Pasaka-apie-KETURKAMPIUS


52 

 

 

 

TYRINĖJIMAS 

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

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

  S
M

A
S

 

Tyrinėja save, 

socialinę, 

kultūrinę ir 

gamtinę aplinką 

 

 Tyrinėja įvairius daiktus, 

paviršius. 

 Skiria savo ir kitų 

daiktus. 

 

 

 Tyrinėja, išbando daiktus 

bei medžiagas. 

 Su suaugusiojo pagalba 

naudojasi tyrinėjimui skirtais 

daiktais (žiūronai, 

padidinamasis stiklas). 

 

 

 Tyrinėja įvairių daiktų 

paviršius, apibendrina. 

 Atpažįsta, iš kokių 

medžiagų padarytas daiktas. 

 Pradeda naudotis 

tyrinėjimui skirtais daiktais 

(žiūronai, padidinamasis 

stiklas, svarstyklės). 

 

 Atlieka paprastus 

bandymus, tyrinėja, iš 

kokių medžiagų padaryti 

daiktai, kur jie naudojami. 

 Geba naudotis 

tyrinėjimui skirtais daiktais 

(žiūronai, padidinamasis 

stiklas, svarstyklės). 

 Samprotauja apie tai, ką 

atrado, sužinojo. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Tyrinėja žaislus, aplinkos daiktus visais pojūčiais: 

rega, klausa, lytėjimu, uosle, skoniu. 

 Ima, judina, liečia, stebi, klauso, bando 

sudėti ar išardyti aplinkoje esančius daiktus, žaislus. 

 Bando tą patį daiktą panaudoti keliems tikslams 

(šiaudeliu gerti , pūsti , verti vėrinį ir pan.) 

 Pilsto vandenį, birias medžiagas į įvairios talpos 

indus, bando apibūdinti jų kiekį. 

 Tirpina, šaldo akvarele nudažytą vandenį įvairiose 

formelėse.  

 Tyrinėja įvairią gamtinę medžiagą (smėlį, 

akmenėlius ir pan.). 

 Manipuliuoja kiekiais, eina nuo vientiso prie dalių 

ir atgal (pvz., padalina plastilino gabalą ir vėl 

sulipdo į vieną, išpilsto vandenį į mažus buteliukus 

ir vėl supila į didelį indą). 

 Ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose. 

Tyrinėjimas - atradimas – „Magnetų savybės“, „Skęsta-neskęsta“, „Sunkus-lengvas“, 

„Šiltas-šaltas“, „Vandens savybės“ ir kt. 

Išvyka – miškas, ŠU botanikos sodas, Lieporių parkas ir kt. 

Tyrimo lapas – „Atrask ir pavadink“, „Pavasario ženklai“, „Rudens ženklai“ „Pievos 

tyrinėtojas“ ir kt. 

IKT – „Parduotuvė“, „Namas“ <http://www.frepy.eu/part_lt.html>, „Ledas, vanduo, garai“ 

<https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc&index=76&list=PLsWPbgeN0mBuReR2

tcCkMDDaBzVUatynf > ir kt. 

Eksperimentas – „Lietus maišelyje“, ‚Beorė erdvė stiklainyje“, „Žvakė – sūpuoklės“ ir kt. 

<https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-

ikimokyklinukams/18947> 

Priemonės matavimui, eksperimentavimui – įvairios talpos indais, svarstyklės, 

mikroskopas, didinamieji stiklai, vabalų stebėjimo indai ir kt.  

Enciklopedija, žinynas 

Projektinė veikla – „Žalioji palangė“, „Auginu moliūgą“ ir kt. 

Literatūra – R. Česūnienė „Mėgintuvėlio kelionės“, Ch. Oxlade „Eksperimentuok. Daiktai ir 

medžiagos“ ir kt. 

http://www.frepy.eu/part_lt.html
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
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 Samprotauja apie daiktų naudojimą, bando 

paaiškinti, kokios jų savybės padaro juos tinkamus. 

 Dalyvauja, stebi, kai atliekami bandymai. 

 Atlieka nesudėtingus bandymus (pvz., pvz., 

sumaišo medžiagas, išardo daiktus, magnetas traukia 

metalinius daiktus). 

 Naudoja įvairius tyrinėjimui skirtus daiktus. 

 Stebi gamtos pokyčius, reiškinius aiškinasi, 

samprotauja su kuo tai susiję, pvz., medžiai pagelto, 

nes buvo šalna.  

 Fiksuoja pastebėjimus, pildo lenteles ir pan. 

 Tyrinėja magnetų savybes. 

 Žaidžia su sausu, šlapiu smėliu, kinetiniu smėliu. 

 Tyrinėja įvairių daiktų paviršius. 

 Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir augalus, 

atsižvelgdamas į savybes, juos tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja. 
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INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 
Vertybinė nuostata: didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Pasirenka veiklą, 

ilgam įsitraukia ir 

ją plėtoja, įveikia 

kliūtis. 

 

 Nuolat energingai ką 

nors veikia.  

 Išbando tai, kas nauja. 

 

 Pasirenka ir kurį laiką 

kryptingai plėtoja veiklą vienas 

ir su draugais. 

 Sudomi ir įsitraukia į 

suaugusiojo pasiūlytą veiklą. 

 

 Pats pasirenka ir ilgesnį 

laiką kryptingai plėtoja veiklą 

vienas ir su draugais. 

 Lengviau pereina nuo paties 

pasirinktos prie suaugusiojo 

pasiūlytos veiklos. 

 Suaugusiojo pasiūlytą 

veiklą atlieka savarankiškai. 

 Pats bando įveikti kliūtis 

savo veikloje, nepavykus 

kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. 

 Sugalvoja ir žaidžia 

ilgesnį laiką trunkančius 

žaidimus. 

 Siūlo vaikams ir 

suaugusiajam įsitraukti į jo 

paties sugalvotą veiklą. 

 Ilgesniam laikui 

įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą.  

 Savarankiškai bando 

įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepasisekus 

bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to 

kreipiasi į suaugusįjį.  

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Pasilipa, kad pasiektų žaislą. 

 Pasirenka žaislus, daiktus veiklai. 

 Tyrinėja naujus daiktus, žaislus ir kt. 

 Dėlioja dėliones, stato iš kaladėlių, konstruoja, 

sugriauna, stebi kas atsitiko. 

 Dėlioja formeles į išpjovas ir vėl išima. 

 Žaidžia didaktinėmis priemonėmis (segioja, riša, 

varsto). 

 Dalyvauja organizuotoje ugdomojoje veikloje.  

 Žaidžia savo sugalvotą žaidimą. 

 Inicijuoja ir vadovauja savo sugalvotam žaidimui. 

 Padeda draugui. 

Aplinka, ugdymo priemonės – kaladėlės, dėlionės, žiedų piramidės, įvairios geometrinės 

figūros, mozaikos, enciklopedijos, knygos, sagos, varstukai ir kt. 

Siužetinis žaidimas – „Namai“, „Parduotuvė“ ir kt. 

Stalo žaidimas – „Lentelė su geometrinėm figūrom“, „Geometrinių figūrų rūšiavimo lenta“, 

„Rūšiavimo namelis“, „Daiktų loto“, „Medinė dėlionė su rankenėlėm“ ir kt.  

Sensorinis žaidimas - „Traktoriukas“ 

Organizuota ugdomoji veikla – „Ryto ratas“, „Popietės ratas“, kūno kultūra, muzikinė veikla 

ir kt. 

Probleminės situacijos – „Ką daryti kitaip“, „Kas būtų, jeigu...“, „Kaip manote?“ ir kt. 

Inicijavimas-skatinimas  
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 Apsitarnauja save. 

 Sprendžia iškilusius sunkumus. 

 Kreipiasi pagalbos į suaugusįjį ar draugą. 
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KŪRYBINGAS 

 

MENINĖ RAIŠKA 
Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

 Muzika 1 2 3 4 

G
E

B
Ė

J
IM

A
S

 

Klauso, tyrinėja 

gamtos ir muzikos 

garsus, jų 

sukeltus įspūdžius 

perteikia įvairiais 

raiškos būdais. 

 Reaguoja į garsus: 

suklūsta, sutelkia žvilgsnį, 

nutyla. 

 Krykštauja, žaidžia 

balso intonacijomis, 

garsais.  

 

 Judesiais atliepia kūrinio 

nuotaiką. 

 Keliais žodžiais apibūdina 

muzikinius kūrinius: skiria 

nuotaiką (linksmai - liūdnai), 

tempą (lėtai - greitai), tembrą 

(storai - plonai), dinamiką 

(tyliai - garsiai). 

 Improvizuoja pritardamas 

balsu, judesiais, pasirinktu 

muzikos instrumentu. 

 Savais žodžiais pasakoja, 

kokias emocijas sukėlė 

muzika. 

 Atpažįsta ir pavadina kai 

kuriuos instrumentus, girdėtus 

kūrinius. 

 Žaidžia spalvomis, 

spontaniškai piešia 

perteikdamas muzikos 

sukeltus įspūdžius. 

 Kalba apie kūrinio 

nuotaiką, tempą, dinamiką. 

 Pavadina daugiau 

muzikos instrumentų. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Klausosi vaikiškų dainelių, instrumentinių 

kūrinių. 

 Klausosi įvairių stilių muzikos (etninės, 

klasikinės, džiazo, roko ir kt.). 

 Žaidžia tyloje, skambant muzikai, triukšme. 

 Klausosi tylos, triukšmo, lygina jų skirtumus, 

kalba kokius jausmus sukelia tyla, triukšmas.  

 Įsiklauso ir atskiria natūralius ir žmogaus sukeltus 

garsus. 

 Klausosi gyvos muzikos koncertų. 

 Klausosi įvairių instrumentų (pianino, būgno, 

fleitos, smuiko, kanklių ir kt.) muzikos, juos 

įvardina. 

 Klausosi gamtos garsų įrašų. 

 Tyrinėja, kurie garsai muzikiniai, kurie ne. 

Muzikos įrašas (CD) – „Sekam pasakas“, „Vakaro žvaigždelė. Pavasario vėjelis“, „Klasikinės 

muzikos genijai“, „Relax“, „Čiulba ulba ūbauja“ ir kt.  

Muzikos klausymas – „Tautinė giesmė“, „Lietuvių liaudies dainos“, „Velykų giesmės“, 

„Lopšinė“ ir kt.  

Muzikos terapija – „Rudens garsai“, M.K. Čiurlionis „Miške“, Vivaldi „Metų laikai“, 

„Žvėrių karnavalas“, W.A. Mocartas „Užburtoji fleita“, relaksacinė muzika, instrumentinė 

muzika, paukščių, miško ir kt.  

Klausymo užduotis – „Miško garsai“, „Rudens simfonijos“, „Linksma - liūdna“, „Greita - 

lėta“,„Tyli - garsi“, „Pavasario balsai“ ir kt. 

Muzikos instrumentas – kastanjietė, pianinas, akordeonas, yamaha, būgnelis, lėkštė, varpelis, 

marakasai, metalafonas, ksilofonas ir kt.  

Pramoga, rytmetys – gimtadienis. 

Atsipalaidavimo valandėlė – „Paukštelio giesmė ramina“, „Išgirsk tylą“ ir kt.  

Išsidūkimo valandėlė – „Šėltynės“, „Smagumėlis“ ir kt. 

Kalendorinėsšventės – „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“, „Ried ried margi margučiai“, 
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 Girdėdamas garsus, muziką, krykščia, spygauja ir 

kt. emocingai reaguoja į muziką. 

 Kūno plastika, judesiais imituoja girdimus garsus, 

muziką  

 Klausydamasis muzikos kuria dailės 

priemonėmis, žaidžia spalvomis. 

 Klausosi garsios muzikos - garsiai trepsi, tylios - 

tyliai tipena. 

 Domisi ir skiria garsinius signalus (greitosios 

pagalbos, gaisrinės ar kt.). 

 Žaisdamas judriuosius žaidimus sutartinai 

reaguoja į garsinius signalus judesiu, veiksmu. 

 Žaidžia su muzikiniais žaislais. 

 Varto muzikines knygas. 

 Apžiūri muzikos instrumentus, jų paveikslėlius. 

 

„Vykime žiemą iš kiemo“ ir kt.  

Tradicinis renginys – „Šeimos šventė“, „Kalbos šventė“. 

Išvyka – Lieporių parkas, miškas, pieva, muzikos mokykla  

Plakatas – „Muzikos instrumentai“, „Muzika“ ir kt.  

Knyga – S. Latvėnaitė - Kričenienė „Čiulba ulba ūbauja“, „Mano antroji knyga“, „Kakės 

Makės enciklopedija“ ir kt.  

Aplinka, ugdymo priemonės – muzikiniai žaislai, žaisliniai muzikos instrumentai, 

paveikslėliai su muzikos instrumentais, muzikinis centras ir kt. 
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E

B
Ė
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Dainuodamas 

reiškia savo 

emocijas ir 

mintis.  

 

 Spontaniškai žaidžia 

balso intonacijomis  

 Mėgdžioja suaugusiųjų 

balso intonacijas, dviejų –

trijų garsų melodijas ar 

daineles. 

 Bando dainuoti kartu su 

draugu. 

 Kartu su draugais dainuoja 

trumpas dainas. 

 Dainuoja garsiai, tyliai, 

aukštai, žemai, greičiau, lėčiau. 

 Žaidžia muzikinius 

žaidimus, ratelius. 

 

 Dainuoja vienbalses dainas.  

 Taisyklingiau intonuoja, 

aiškiau taria balsius, 

priebalsius, taisyklingiau stovi, 

kvėpuoja. 

 Dainuoja sudėtingesnio 

ritmo, melodijos vienbalses 

dainas. 

 Dainuoja įsiklausydamas 

į savo ir draugų dainavimą. 

 Žaidžia muzikinius 

dialogus. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Žaidžia savo balsu, garsais. 

 Kartoja ir mėgdžioja suaugusiųjų padainuotas 

nesudėtingas dainas, pasikartojančio teksto daineles 

ir rodomus judesius  

 Balsu imituoja aplinkos garsus (pvz., mašinos, 

traukinio durų skambučio, gyvūno ar kt.).  

 Dainuoja trumpas, nesudėtingas, siauro diapazono 

daineles, lopšinę žaisliukui kartu su auklėtoja, 

muzikos mokytoja. 

 Dainuoja su instrumentiniu pritarimu, dainavimą 

palydi ritminiais judesiais (pvz., plojimu). 

 Dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, 

lėčiau 

 Dainuoja savo ir grupės draugų vardus 

greitakalbes, skaičiuotes. 

 Išraiškingai dainuoja lietuvių liaudies dainas bei 

imituoja jas judesiais.  

 Atlieka žaidybinius kvėpavimo pratimus.  

Dainelė – „Saulės miesto vaikai“, „Kepė, kepė boba blynus“, „Oj atvažiuoja keliu Kalėda“, 

„Kalėdų naktį“, „Margi margučiai“ ir kt.  

Muzikos įrašas (CD) – „Grupė Tonika. Nuotykiai spalvų šalyje“, „Balta katytė Zizu“ ir kt. 

Muzikinis žaidimas – „Tvartelio choras“, „Balsių muzika“ ir kt. 

Žaidinimai – „Virė virė košę“, „Į Šakius“, „A-a a-a pupą“, „Raina katytė“ ir kt.  

Lietuvių liaudies rateliai – „Katinėlis“, „Grybs, grybs, baravyks“ ir kt. 

Tradicinis renginys – „Žibintų šventė“, „Kalbos šventė“, „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“ ir 

kt.  

Grupės pramoga, rytmetys – „Draugo gimtadienis“ir kt. 

Kvėpavimo žaidimas, pratimas – gėlės uostymas, pūko ar plunksnos pūtimas, bitės 

dūzgimas, gyvatės šnypštimas ir kt.  

Tarties raiškumo pratimai – skaičiuotės, greitakalbės, paukščių balsų pamėgdžiojimas ir kt. 

Literatūra – I. Šeduikienė „Balta katytė Zizu“ 
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   GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E
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Ė
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S

 

Tyrinėja ir 

naudoja 

skirtingus garso 

išgavimo būdus. 

 

 Skambant muzikai 

pamėgdžiodamas ploja 

skirtingu ritmu. 

 Mėgdžioja pedagogo 

grojimą su skirtingais 

instrumentais, daiktais. 

 

 Ritmuoja pritardamas 

suaugusiajam. 

 Skanduoja, ploja, trepsi, 

kuria ritminius, melodinius 

motyvus. 

 Groja, ritmuoja įvairiais 

turimais ir pačių pasigamintais 

instrumentais, pritaria 

dainoms, šokiams. 

 Atkartoja nesudėtingą ritmą. 

 Improvizuoja balsu, 

vaikišku muzikos instrumentu. 

 Groja 2-3 garsų 

melodijas. 

 Pritaria suaugusiojo 

grojimui, stengiasi kartu 

pradėti ir baigti kūrinį. 

 Atkartoja sudėtingesnį 

ritmą. 

 Balsu, muzikos 

instrumentais kuria 

melodiją trumpam tekstui, 

piešiniui. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Eksperimentuoja muzikos garsais (barškina 

barškutį, maigo cypiantį žaisliuką, judina varpelį).  

 Muzikuoja kūno dalimis – ploja delnais, spragsi 

pirštais, caksi liežuviu, trepsi ir kt. 

 Apžiūri instrumentus, kuriais groja, klausosi jų 

skambėjimo, tyrinėja garsus, muša nesudėtingos 

struktūros ritmą (pvz., „ta - ta“). 

 Pritaria suaugusiojo grojimui vaikiškais ritminiais 

muzikos instrumentais (barškučiais, pagaliukais, 

būgneliais). 

 Ploja įvairius pratimus, draugų vardus skirtingu 

ritmu.  

 Trepsi, barškina, ritmiškai stuksena kokiu nors 

daiktu (pvz., kaladėle, žaislu ar kuo kitu), 

improvizuoja pagal muziką. 

 Gamina muzikos instrumentus iš antrinių žaliavų. 

 Susipažįsta ir išbando lietuvių liaudies  

instrumentus. 

Muzikinė veikla 

Muzikos instrumentų kraitelė – būgneliai, dūdelės, barškučiai, varpeliai, medinės lazdelės, 

metalofonai ir t. 

Ugdymo priemonės – akmenukai, lazdelės, kaladėlės, juostelės, skraistės, krepinis popierius, 

grojantys žaislai, mikrofonas, karūnėlės, pagalvėlės, rūbai – improvizacijai, antrinės žaliavos, 

guašas, flomasteriai, virvutės, klijai ir kt. 

Ritmo žaidimas – „Duo-na“, „Draugų vardai“ ir kt. 

Muzikavimas – „Triukšmadariai“, „Kaziuko orkestras“, „Skaičių muzika“, „Namų muzika“ ir 

kt. 

Klausymo užduotis – „Linksma-liūdna“, „Greita-lėta“, „Tyli-garsi“, „Cip Cip“. „Tiku - taku“ 

ir kt. 

Imitacinis žaidimas – „Paukščiai“, „Transporto priemonės“ ir kt.  

Tyrimas – „Kaip skamba popierius?“, „Vandens muzika“, „Varveklių muzika“ ir kt. 

Tradicinis renginys – „Vykime žiemą iš kiemo“, „Joninės“. 

Vaikiškų muzikos instrumentų gamyba. 

Grupės pramogos, rytmečiai. 

Audio - video įrašai, televizorius, muzikinis centras. 
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 Groja molinėmis švilpynėmis, medinėmis 

dūdelėmis, skambina metalofonu, muša būgnelį.  

 Žaidžia su įvairiais biriais daiktais (sagomis, 

žirniais, pupomis, akmenukais ir kt.), apibūdina 

išgaunamų garsų stiprumą. 

 Eksperimentuoja su netradicinėmis priemonėmis 

išgaudami garsą. 

 Groja šaukšteliu liečiant stiklines, pripildytas 

nevienodu kiekiu vandens. 

 Groja įvairiais namų apyvokos daiktais (šaukštais, 

puodų dangčiais ir pan.) skirtingu tempu. 

 Laisvai improvizuoja skambant muzikai. 
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  GEBĖJIMO UGDYMO(SI) ETAPAI 

  1 2 3 4 
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Judesiu reiškia 

mintis, nuotaikas, 

patirtį. 

 Šoka spontaniškai 

kurdamas dviejų–trijų 

natūralių  judesių seką. 

 Mėgdžioja augalų 

augimą, gyvūnų judesius. 

 Šoka žaidimus, vaizduoja 

darbo procesą, augalų augimą, 

gyvūnus. 

 Šoka trijų – keturių 

natūralių judesių šokius. 

 Sukasi poroje, šoka 

sukamuosius ratelius. 

 Šoka penkių – šešių 

natūralių judesių šokius. 

 Kuria paprastų žingsnių 

šokius. 

 Šoka sudėtingesnius 

ratelius, paprastų ir 

bėgiamųjų žingsnelių 

šokius. 

 Šoka septynių – 

aštuonių natūralių judesių 

šokius. 

 Šokiu perteikia trumpą 

siužetą, nuotaiką. 

 Kuria judesius 

kontrastingai muzikai. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Žaidžia muzikinius žaidimus, eina ratelius, jų 

tekstą imituoja rankų, kūno judesiais (einant, bėgant, 

apsisukant). 

 Imituoja gyvūnų, paukščių judesius, 

improvizuoja. 

 Tyrinėja ir išbando judėjimą erdvėje įvairiomis 

kryptimis, įvairiais būdais (aukštyn, pirmyn, atgal, 

šonu, pritūpus ir kt.). 

 Stebi įvairius šokius, pantomimos, šokio 

spektaklius, improvizacijas. 

 Laisvai improvizuoja skambant muzikai. 

 Ritmiškai ir tiksliai atlieka judesius galva, 

rankomis, liemeniu, kojomis. 

 Žaidžia muzikinius ratelius, žaidimus apie metų 

laikus, mašinėles, vaisius ir daržoves, gyvūnus ir kt. 

 Imituoja, vaizduoja judančius ir nejudančius 

aplinkos objektus. 

Priemonių kraitelė – skraistės, kaspinai, karūnėlės, sijonukai, tautiniai rūbai, juostos, 

skrybėlės ir kt.  

Audio - video įrašai, televizorius, muzikinis centras. 

Žaidinimai – „Virė virė košę“, „Į Šakius“, „A-a a-a pupą“, „Raina katytė“ ir kt.  

Lietuvių liaudies ratelis – „Katinėlis“, „Grybs, grybs, baravyks“ ir kt. 

Šokių stebėjimas, aptarimas. 

Šokis – improvizacija – „Snaigių šokis“, „Gėlių šokis“, „Šokių konkursas“ ir kt. 

Tradicinis renginys – „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“, „Ried ried margi margučiai“, 

„Vykime žiemą iš kiemo“ „Kalbos šventė“ ir kt.  

Grupės pramoga, rytmetys  

Tyrinėjimas – „Kaip kas juda?“, „Pirmyn-atgal, dešinėn-kairėn“ ir kt. 

Atvykstantys spektakliai 

IKT – „Dundulis“, „Maršas“, „Voveriukų šokis“, populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. 

muzika, nuorodos:          http://www.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika 

https://www.pakartot.lt/album/lietuviu-liaudies-sokiai  

Vaizduojamasis šokis (darbo proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) – „Klausė žvirblis 

čiulbuonėlis“, „Audėjėlė“ ir kt. 

http://www.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika
https://www.pakartot.lt/album/lietuviu-liaudies-sokiai
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 Kuria judesius su įvairiomis priemonėmis: 

kaspinais, skarelėmis, juostelėmis ir kt.  

 Inscenizuoja lietuvių liaudies dainas, 

pamėgdžiojant veikėjus, pritariant dainelei muzikos 

instrumentu. 

 Improvizuoja perteikdamas trumpą istoriją, pvz., 

gėlės gyvenimas nuo sėklos (guli susirietęs, klūpi 

užsidengęs rankomis galvą). 

 Stebi aplinkoje judėjimo įvairovę, apibūdina 

ryškiausius jo bruožus. 

 Stebi šokančius draugus, aptaria matytą šokį. 

 Sudaro paprasčiausias figūras: sustoja į ratelį, 

vorą, dviem eilėmis, poromis. 

 Šoka rateliu, keičia jo dydį (didina-mažina), 

judėjimo rateliu kryptį, tempą.  

 Juda zigzagais, vingiais, įstrižai per salę. 

 Atlieka paprasčiausias figūras: pritūpia, pašoka, 

sukasi už parankių. 

 Šoka tyloje, kad atsiskleistų ritmo suvokimas. 

 Rodo sukurtus šokius draugams.  

 

Šokamasis žaidimas – „Ar jūs norite matyti“, „Šiaudų batai“, „Žvirbli žvirbli“, „Skrido 

uodas“, „Upytelė“ ir kt. 

Sukamasis ratelis – „Pučia vėjas“, „Aviža prašė“, „Ieva“ ir kt. 

Lietuvių liaudies šokis – „Čeverykai“, „Ėjo kurpius“, „Grybų rauti“, „Mano maišas 

pakulinis“, „Skrisk, skrisk, bitute“, „Tyliai gražiai“ ir kt. 

Šokis – „Paplokim“, „Ledinukų valsas“, „Nykštukų žygis“, „Ančiukų šokis“, „Sniego bobų 

šokis“, „Ropė“, „Pasistiebus ant pirštukų“, „Snaigių šokis“, „Švarių rankų šokis“, „Pingvinai“, 

„Du meškiukai“, „Rudens šokis“ ir kt. 

Literatūra – „Lietuvių liaudies rateliai ir šokiai“. 
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  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

 Vaidyba 1 2 3 4 

G
E
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Domisi vaidyba, 

siekia įgyti 

vaidybinės 

patirties. 

 Žiūri suaugusiojo 

inscenizuojamus kūrinius. 

 Mėgdžioja gerai 

žinomus personažus. 

 Žaidžia vaidmeninius 

žaidimus. 

 Bando kurti dialogą tarp 

veikėjų. 

 Pradeda naudotis 

inscenizavimo priemonėmis. 

 Kartu su suaugusiuoju 

žaidžia pirštukų žaidimus. 

 Spontaniškai žaidžia 

vaidmeninius žaidimus, 

išsirenka reikalingą atributiką.  

 Vaizduoja žmonių darbus, 

augalų augimą, gyvūnus ir kt. 

 Keičia balso intonacijas, 

atspindi veikėjo nuotaiką. 

 Žaidžia lėlių, stalo, šešėlių 

teatrą. 

 Vaidina pagal girdėtas 

pasakas, pasiūlytus 

siužetus. 

 Pasiskirsto 

vaidmenimis. 

 Perteikia veikėjo 

mimiką, emocijas, būseną, 

norus, judesius. 

 Tikslingai naudoja 

daiktus, drabužius. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi žaidžiančius, vaidinančius. 

 Klausosi įvairių kūrinių. 

 Žaidžia vaidmeninius žaidimus. 

 Savarankiškai kuria žaidimų siužetus (sugalvoja 

veikėjus, pasiūlo aplinkybes ir veiksmus). 

 Vaidina, kuria įvairias istorijas, fantazuoja. 

 Pagal savo norą pasirenka žaislus ir daiktus.  

 Jausmus reiškia veiksmais, žodžiais, grimasomis. 

 Tyrinėja lėlių teatro lėles, gaminasi jas, žaidžia su 

jomis. 

 Žaidžia su inscenizavimo priemonėmis. 

 Kuria ir demonstruoja modelius, rūbus, 

papuošalus ir kt. 

 Imituoja įvairius personažus.  

 Žaidžia pirštukų žaidimus. 

 Žiūri įvairius vaikams skirtus spektaklius, juos 

aptaria. 

 Inscenizuoja kūrinius. 

 Kuria reikalingas dekoracijas, atributus. 

Spektaklių žiūrėjimas. 

Pasakų klausymas. 

Vaidmenų žaidimas – „Persirengėliai“, „Aš vaidinu“, „Vilkas“, „Šuo“, „Katytė“ ir kt. 

Stalo teatras – „Linksmoji lysvė“, „Pagrandukas“, „Raidelių nuotykiai“ ir kt. 

Šešėlių teatras – „Žibintų pasaka“, „Ropė“ ir kt. 

Pantomimos žaidimas – „Atspėk ką veikiu?“, „Pamėgdžiok draugą“ ir kt. 

Siužetinis - vaidmenimis žaidimas – „Šeima“, „Žvaigždžių šou“, „Burtininko lazdelė“, 

„Paukščių šou“ ir kt. 

Kaukių teatras – „Karnavalas“, „Kaip kanapinis Lašininį išvarė“ ir kt. 

Pirštukų teatras – „Grybų karas“,  „Skaičių nykštukai“ ir kt. 

Idėja - „Madų šou“ 

Kreatyvinės pasakų ar dailės terapijos elementų taikymas 

Tradicinis renginys – „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“, „Vykime žiemą iš kiemo“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės – krepšiai, žaislai, dėžutės, perukai, papuošalai, skarelės, 

skrybėlės, veidrodžiai, lėlių teatro lėlės, kaukės, karūnos, rūbai vaidybai, priemonės kaukėms 

ir lėlėms gaminti (klijai, lazdelės, įvairios medžiagos, skiautės, vielutės, pagaliukai, sagos, 

vienkartinės lėkštės ir kt.), antrinės žaliavos, knygos, CD ir kt. 

Literatūra – „Lėlių teatras. Vilko pasakos“, „Nuspalvinkite ir iškirpkite kaukes. Smagūs 

gyvuliukai“, „Lėlės iš kojinių“, „Lėlių teatras“. 
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 Tariasi dėl vaidmenų pasiskirstymo. 

 Vaidina su netradicinėmis priemonėmis. 

 Kalba apie veikėjų charakterius, nuotaikas, 

poelgius ir kt. 
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  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

 Vizualinė raiška 1 2 3 4 

G
E
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Išreiškia save, 

savo patirtį linija, 

spalva.  

 Piešia įvairias linijas, jas 

jungia į formas. 

 Su pagalba spauduoja 

pirštais, paruoštu spaudu, 

kempinėle. 

 Brėžia linijas (tiesias, 

įstrižas), dėmes, geometrines ir 

laisvas figūras. 

 Kuria šiek tiek atpažįstamų 

objektų paveikslą. 

 Pradeda spalvinti.  

 Savarankiškai spauduoja 

pirštais, paruoštu spaudu, 

kempinėle. Stengiasi laikytis 

kontūro. 

 Piešiniuose išryškina 

objektų bruožus, svarbias 

detales. 

 Spalvindami stengiasi 

laikytis kontūro. 

 Eksperimentuoja su 

tapybos, grafikos, mišriomis 

dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. 

 

 Spalvina, brūkšniuoja  

laikantis kontūro. 

 Piešia realias ir 

fantastines istorijas, 

įvykius.  

 Eksperimentuoja 

sudėtingesnėmis dailės 

technikomis, skaitmeninio 

piešimo ir kitomis 

kompiuterinėmis 

technologijomis. 

 Kuria bendrus dailės 

darbus. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Stebi, tyrinėja, žaidžia dailės priemonėmis. 

 Piešia linijas, apskritimus, ornamentus. 

 Taškuoja, brūkšniuoja įvairius trafaretus.  

 Spalvina. 

 Piešia realius daiktus, objektus. 

 Piešia ant skirtingų paviršių, stiklinių rėmelių, 

šviesos stalo, akmenėlių ir kt.  

 Daro savo ir draugo pėdos ir rankos antspaudus. 

 Spauduoja teptuku, pirštukais, kempinėmis, 

pagaliukais, vatos tamponėliais, gamtine medžiaga ir 

kt. 

 Spauduoja, purškia dažais aplink uždėtą trafaretą. 

 Piešia „gamtiniais” dažais (pienių žiedais, žolės 

lapais, anglimi). 

 Piešia magnetu, klijų ar dantų pastos  tūtele, 

vitražiniais dažais. 

Dailės priemonės – įvairių rūšių popierius, pieštukai, akvarelė, guašas, , vaškinės kreidelės, 

flomasteriai, prijuostės, teptukai, klijai, spaudai, trafaretai, magnetinė ir rašymo lenta ir kt. 

Netradicinės priemonės – smėlis, lipdukai, lipnios akytės, vielutės, kempinėlės, virvė, 

magnetai, purkštuvai, vata, plastmasiniai buteliai, drobiniai ir popieriniai maišeliai ir kt.  

Gamtinė medžiaga – medžių lapai, akmenukai, kaštonai ir kt.  

Piešimas – „Šviesoforas“, „Obuoliukai“, „Lietus“, „Antis“, „Plunksna“, „Papuošk rūbą“,  

„Sniego senis“, „Namelis“, „Gimtinės peizažas“, „Draugo portretas“, „Akmenukų šeima“, 

„Balionėlių pokštai“ ir kt. 

Liejimas akvarele – „Spalvų paletė“, „Šviesa- tamsa“, „Dovanų popierius“ ir kt. 

Tapymas – „Rudens vitražas“, „Kalėdinė mozaika“, „Pavasaris“, „Gėlynas“, „Jūra“ ir kt. 

Spaudavimas – „Vaisių pyragas“, „Daržovių sriuba“, „Medis“, „Medžių lapai“, „Paukščiai 

skrenda“, „Žvaigdelės“, „Snaigė“, „Draugystės medis“, „Pienių pieva“, „Žydintis medis“, 

„Boružėlė“, „Tautinė juosta“ ir kt. 

Šviesos stalas, priemonės šviesos stalui. 

Literatūra – „Piešiame pirštų atspaudais. Ikimokyklinukams ir pradinukams“, „Kaip piešti“, 

M. R. Curta „Išmokime piešti“, A. Kipp „Mano pirmosios piešimo pamokėlės. Linksmieji 
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 Kuria tautinius ornamentus, margina tautinius 

rūbus. 

 Piešia aliejinėmis kreidelėmis, padengia piešinį 

akvarele. 

 Lieja akvarelės spalvas išgaudami naujas. 

 Lauke piešia kreidelėmis, šlapiais teptukais, 

vandens purkštuvais ir kt. 

gyvūnai“ ir kt. 

 

G
E
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Ė
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I 

Kuria 

plokštuminius ir 

erdvinius objektus 

derindamas 

įvairias 

medžiagas. 

 Su pagalba aplikuoja 

paruoštą siluetą. 

 Glamžo popierių. 

 Įkerpa popieriaus kraštą. 

 Gnaibo, minko, 

spaudžia, volioja plastiliną. 

 Bando uždėti trūkstamą 

dalį. 

 Stato bokštelį iš 

kaladėlių. 

 

 

 Bando savarankiškai 

aplikuoti paruoštą siluetą. 

 Plėšo popierių. 

 Su pagalba lenkia popierių 

pusiau. 

 Bando kirpti tiesias 

juosteles. 

 Lipdo įvairias geometrines 

ir netaisyklingas formas. 

 Prie nulipdytos formos 

prideda gamtinę medžiagą.  

 Puošia lipdinius įspaudais.  

 Konstruoja pagal pavyzdį . 

 

 Aplikuoja pagal pavyzdį.  

 Plėšo pagal kontūrą 

nesudėtingas formas. 

 Kerpa žirklėmis tiesias 

juosteles, apvalias formas.  

 Lenkia popierių pusiau. 

 Lipdo iš vieno gabalo 

(ištempiant, sulenkiant). 

 Lipdo iš atskirų dalių. 

 Plastikiniu peiliuku 

apvedžioja trafaretą. 

 Konstruoja pagal 

sumanymą. 

 Konstruodamas iš gamtinės 

medžiagos, antrinių žaliavų 

jungia atskiras dalis plastilinu. 

 Aplikuoja pagal savo 

sumanymą. 

 Kerpa geometrines ir 

netaisyklingo kontūro 

formas. 

 Lenkia popierių įstrižai. 

 Savarankiškai lipdo. 

 Plastikiniu peiliuku 

išpjauna norimą formą iš 

iškočioto plastilino. 

 Ornamentuoja įbrėžiant 

brūkšnelius, įspaudžiant 

taškelius ir kt. 

 Konstruoja iš  įvairių 

medžiagų. 

 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Plėšo, kerpa popieriaus skiautes, juosteles, 

įvairias formas. 

 Glamžo, lanksto popierių išgaudami neįprastas, 

savitas formas. 

 Prie stambių priklijuotų formų nupiešia smulkias 

detales. 

 Aplikuoja popieriaus, audinio skiautėmis, 

Aplinka, ugdymo priemonės – įvairių rūšių popierius, klijai, lipdukai, siūlai, vienkartiniai 

indai, vata, plunksnos, trafaretai, drobiniai ir popieriniai maišeliai, lipnios akytės, dėžės, 

tualetinio popieriaus rulonėliai, lipdymo lentelės, plastilinas, modelinas, tešla, molis, smėlis, 

vielutės, kempinėlės, spaudai, gamtinė medžiaga (medžių lapai, akmenukai, kaštonai, šakelės, 

šiaudai ir kt.), stambios ir smulkios kaladėlės ir kt. 

Lankstymas – „Vėduoklė“, „Kaspinėlis“, „Skarelė“, „Namelis“ ir kt. 

Aplikavimas – „Kepurė“, „Besmegenis“, „Lesyklėlė“, „Užgavėnių kaukė“, „Plunksnų 
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gamtine ir netradicine (prieskoniai, oda, kailis, vata, 

siūlai, šiaudeliai ir kt.) medžiaga. 

 Piešia klijų ar dantų pastos tūtele įvairius 

ornamentus, apibarsto juos spalvotomis drožlėmis. 

 Aplikuoja daiktus, gyvūnus iš atskirų dalių. 

 Aplikuoja iš geometrinių formų. 

 Kuria, dėlioja ornamentus. 

 Klijuoja paveikslėlius iš pusiau sulenktų 

skrituliukų, keturkampių. 

 Kerpa žirklėmis įvairius simbolius (saulę, mėnulį 

ir kt.). 

 Aplikacijomis, lankstiniais puošia kvietimus, 

sveikinimus, dovanėles, grupės erdves ir kt. 

 Žaidžia su pačių pasidarytais lankstiniais. 

 Tyrinėja plastilino, modelino, molio, smėlio 

savybes. 

 Spaudo, volioja, minko, gnaibo, kočioja. 

 Ruošia „sūrią tešlą“, ją minko, žaidžia su ja. 

 Dėlioja plastilino (modelino, molio) gabalėlius 

vieną ant kito, šalia vienas kito, pavaizduoja daiktus, 

objektus (bokštas, tvora ir kt.). 

 Dėlioja atskiras detales į visumą. 

 Formelėmis išspaudžia trafaretus iš plastilino 

(modelino, molio). 

 Lipdinius puošia braižydamas, badydamas, 

įspausdamas, išdurdamas skylutes. 

 Apipjauna plastikiniu peiliuku uždėtus trafaretus. 

 Lipdo iš sniego, smėlio. 

 Konstruoja, stato iš didelių dėžių, minkštų 

kaladžių, kėdučių, lankų, ritinėlių, konstruktorių ir 

kt. 

 Pina vainikus iš pienių žiedų, gėlių, lapų ir kt. 

koliažas“, „Juostelių mozaika“, „Avis“ ir kt. 

Popieriaus glamžymas – „Kamuoliai“, „Pusnys“, „Jūros bangos“, „Kalnas“ ir kt. 

Kirpimas – „Šalikas“, „Snaigė“, „Šalpusnio žiedas“, „Tvorelė‘, „Saulė, „Namas“ ir kt. 

Koliažas – „Aromatų raštai“, „Miško paveikslas“, „Velykų mozaika“, „Akvariumas“ ir kt. 

Popieriaus plėšymas – „Debesėliai“, „Sniegelis“ ir kt. 

Siužetiniai žaidimai panaudojant lankstinius – „Parduotuvė“ (piniginė), „Lenktynės“ 

(lėktuvas) ir kt. 

Tradicinis renginys – „Vykime žiemą iš kiemo“. 

Lipdymas – „Obuolys“, „Paukštis“, „Puodelis“, „Sraigė“ ir kt. 

Konstravimas – „Traukinukas“, „Rogutės“, „Svarstyklės“, „Žiūronai“, „Miesto maketas“, 

„Grupės autobusas“ ir kt. 

Statybiniai - konstrukciniai žaidimai – „Gatvė“, „Mašinų stovėjimo aikštelė“ ir kt. 

Konstruktorius - LEGO, DUPLO bokšteliai, piramidės 

Literatūra – „Origamiai: smagūs lankstiniai“, E. Holzapfel „Darbeliai iš natūralių medžiagų 

mažiesiems“, D. Istvanne „Kūrybinių darbelių rinkinys“, F. Editions „Laisvalaikio darbeliai 3 

– 7 metų vaikams“, A. Küssner-Neubert A. „Darbeliai visiems metų laikams“, „Lipdome iš 

plastilino. Mano pasaulis“, W. Elsmore „Statau iš kaladėlių. Mašinos“ ir kt. 

 

 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/elisabeth-holzapfel/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/andrea-kssner-neubert/
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/warren-elsmore/
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ESTETINIS SUVOKIMAS 
Vertybinė nuostata: domisi,  gėrisi,  grožisi  aplinka,  meno  kūriniais,  menine veikla. 

  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
E
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Pastebi grožį  

aplinkoje, 

gamtoje  

ir meno 

kūriniuose. 

 

 Emocingai reaguoja į 

muzikos garsus, vaidinimo 

veikėjus, dailės kūrinius. 

 Paklaustas pasako, ar 

patiko piešinys, muzikinis, 

vaidybinis ar kitas kūrinys. 

 

 

 Džiaugiasi menine veikla, 

nori šokti, dainuoti, vaidinti. 

 Keliais žodžiais ar sakiniais 

pasako savo nuomonę apie 

girdėtą muzikos, matytą dailės 

kūrinį, apibūdina kai kurias jo 

detales. 

 Mėgaujasi muzikavimu, 

šokiu, vaidyba, dailės veikla. 

 Supranta ir 

pakomentuoja kai kuriuos 

meninės kūrybos proceso 

ypatumus (veikėjų 

bruožus, nuotaiką, spalvas, 

veiksmus).  

 Pasakoja, kaip jaučiasi 

piešdamas, muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas. 

Pasako savo 

nuomonę apie muzikos 

kūrinėlį, dainelę, šokį, 

vaidinimą, 

dailės darbelį, aplinką, drabužį, 

tautodailės ornamentais 

papuoštus daiktus. 

 

 Stengiasi, kuo gražiau 

piešti, dainuoti, vaidinti, 

šokti, konstruoti.  

 Palankiai vertina 

savo ir kitų kūrybinę 

veiklą, pasako vieną kitą 

argumentą, kodėl gražu. 

 Pasakoja apie savo 

kūrinį, savo ar kitų 

pasirodymą/ kūrybinę 

veiklą. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Pastebi grupėje, salėje, kieme atsiradusius naujus 

daiktus, dekoro detales, grožisi jais. 

 Tyrinėja muzikos instrumentų, daiktų žaislų 

keliamus garsus, džiaugiasi jų skambesiu. 

 Tyrinėja dailės priemones, mėgaujasi procesu, 

džiaugiasi rezultatu. 

 Klausosi dainuojamų lopšinių, dainelių ir patys 

bando jas padainuoti lėlei, žaislui. 

Dailės kūrinys – tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, odos, liaudies meistrų dirbiniai ir kt.  

Albumas – K. Murašova „Lietuva: fotoalbumas“, V. Jocys „Lietuvos etnografiniai regionai“ ir 

kt.  

Kūrybinis - vaidmeninis žaidimas – „Grožio salonas“, „Aš teatre ar kine“, „Koncertas“ ir kt. 

IKT – „Neregėta Lietuva“ < https://www.youtube.com/watch?v=-hHwACUfV3w>, „Lietuva. 

Kompiuterinė enciklopedija“ <http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/>, K. M. Čiurlionio 

paveikslai <http://ciurlionis.eu/lt/tapyba/galerija/> ir kt.  

Vaidinimas 

https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuva--fotoalbumas/
https://www.youtube.com/watch?v=-hHwACUfV3w
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/
http://ciurlionis.eu/lt/tapyba/galerija/
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 Stebi šokančius draugus, auklėtojas, 

profesionalius šokėjus. 

 Laisvai šoka pagal girdimą muziką. 

 Kabina savo meninį darbelį grupės rūbinėlėje, jį 

komentuoja, rodo tėveliams. 

 Tvarko žaislus, darbo vietą, džiaugiasi tvarkinga 

grupe. 

 Iliustruoja girdėtas daineles, pasakas, matytus 

vaidinimus, šokius. 

 Kuria kompozicijas ant šviesos stalo, džiaugiasi 

šviesos efektais. 

 Pasakoja apie savo ir kitų piešinį, aplinkoje 

pamatytus paveikslus, knygelių iliustracijas. 

 Stebi draugų vaidinimus, žaidžia su  lėlių teatro 

lėlėmis, bando įsijausti į  personažų  vaidmenį. 

 Žiūri dailės reprodukcijas nuotraukas, trumpus 

filmus ir kt. 

 Kalbasi apie girdėtą muzikos kūrinį, dainelę, 

matytą šokį, vaidinimą, dailės darbelį. 

 Lauke atranda ir parodo tai, kas jam gražu. 

 Dalyvauja kalendorinėse ir tradicinėse šventėse, 

renginiuose. 

 Žiūri renginių nuotraukas.  

 Pasako savo nuomonę apie aprangą, išvaizdą. 

 Sako komplimentus. 

 

Koncertas 

Pokalbis – „Man patiko...“, „Aš mačiau, girdėjau...“ ir kt. 

Kūrybinių darbų paroda 
Susitikimas –  su dailininku, aktoriumi, muzikantu, rašytoju, tautodailininku ir kt. 

Išvyka – Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Aušros muziejus ir kt. 

Projektinė savaitė – „Mažieji menininkai“, „Teatro savaitė“ ir kt.  

Tradicinis renginys – „Kalėdos“, „Velykos“ ir kt. 

Aplinka, ugdymo priemonės – lenta vaikų darbams eksponuoti, fotoaparatas, nuotraukos, 

muzikinis centras, muzikos įrašai, kompiuteris, tautodailės darbai, dailės priemonės, knygos, 

paveikslai, iliustracijos ir kt. 

Literatūra – M. Krikštopaitytė „Kultūringa pelė Stasė“. 
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KŪRYBIŠKUMAS 

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

  GEBĖJIMO FORMAVIMOSI ETAPAI 

  1 2 3 4 

G
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Drąsiai veikia, 

siūlo naujas, 

netikėtas idėjas, 

savitai  jas 

įgyvendina. 

 

 Naujus, išmoktus 

veiksmus taiko daiktų 

tyrinėjimui. 

 Žaisdamas atlieka 

įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus 

 Įžvelgia naujas įprastų 

daiktų bei reiškinių savybes. 

 Sugalvoja naujų idėjų, 

skirtingų veikimo būdų. 

 

 

 Užduoda nesudėtingus 

klausimus apie dominančius 

dalykus.  

 Išradingai, neįprastai naudo 

ja įvairias medžiagas, 

priemones.  

 Džiaugiasi savitu veikimo 

procesu ir rezultatu. 

 Nori suprasti vis daugiau 

naujų dalykų.  

 Kelia probleminius 

klausimus, diskutuoja, 

svarsto, įsivaizduoja, 

fantazuoja. 

 Eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip. 

VAIKO VEIKSENOS UGDOMOJI APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS 

 Domisi dar nematytais, naujais daiktais ir 

reiškiniais. 

 Eksperimentuoja su įvairiomis priemonėmis ir 

medžiagomis. 

 Tyrinėja grupėje esančius žaislus ir atranda 

netikėtus veikimo su jais būdus. 

 Tyrinėja garsų išgavimo su daiktais, žaislais, 

gamtine medžiaga būdus.  

 Kuria muziką, naudodamiesi įvairiais 

instrumentais. 

 Išbando įvairius piešimo būdus. 

 Gamtoje išbando tai, ko nėra patyręs (taškosi 

balose, voliojasi sniege ir kt.). 

 Džiaugiasi naujais atradimais, dalinasi įspūdžiais. 

 Kūrybiškai, netradiciškai panaudoja įprastus 

žaislus, buities daiktus ir kt.  

 Naujus daiktus, žaislus pritaiko žaidimuose. 

 Žaisdamas, kurdamas fantazuoja. 

 Žaisdamas persikūnija į įvairius veikėjus, 

Ugdymo aplinka priemonės – įvairūs žaislai (kaladėlės, piramidės, mašinėlės, interaktyvūs 

žaislai ir kt.), konstruktoriai (LEGO, DUPLO ir kt.), mozaikos, dėlionės, buities daiktai, 

gamtinė medžiaga, tradicinės ir netradicinės dailės priemonės, kompiuteris, knygos, 

enciklopedijos, teatro priemonės (karnavaliniai rūbai, kaukės, karūnėlės, audeklai, skraistės ir 

kt.) ir kt. 

Vaidmeninis žaidimas  
Probleminė situacija – „O kas, jeigu...“, „Kas iš to išeis?“, „Kaip dar būtų galima tai  

padaryti“ ir kt. 

Pasakojimų, istorijų kūrimas – „O kas bus toliau?“, „Vieną kartą...“, ir kt. 

Minčių lietus – „Kaip padaryti?..“, „Ką dar?..“, „Kas būtų?..“ ir kt. 

Vaizduotės pratimas – „Aš drugelis“, „Aš galiu...“ „Įsivaizduok, kad esi mokslininkas 

(išradėjas, burtininkas, stebukladarys)“ ir kt. 

Nebaigtas piešinys – „Fantastinė pilis“, „Jūros dugnas“ ir kt. 

Fizinis pratimas – „Gyvatė“, „Katė“, „Meška“  (gyvūnų judesių mėgdžiojimas, kūrimas), 

„Medžiai“, „Transporto priemonės“ ir kt.; 

Konstravimas – „Kosminis laivas“,  

Neakivaizdinė kelionė – „Lobio ieškojimas“, „Kur veda pėdsakai?“ ir kt. 

Eksperimentas – su dažais, vandeniu, sniegu, smėliu ir kt. 

Šviesos stalas, grafo projektorius   
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sugalvoja nebūtų personažų.  

 Stato vis naujus, įvairių formų statinius iš 

kaladėlių, įvairių konstruktorių. 

 Derina įvairias medžiagas, buities daiktus, baldus 

ir sukuria naujus objektus, išbando ir jungia įvairią 

veiklą. 

 Imituoja, įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, 

apie kuriuos girdėjo pasakojimus. 

 Žinomas istorijas papildo, pakeičia naujais 

herojais ar charakteringais veikėjais. 

 Improvizuoja, kuria naujas, netikėtas, originalias 

fantastines istorijas. 

 Pasakodamas apie save prikuria nebūtų įvykių, 

nutikimų. 

 Siūlo ką ir kaip žaisti. 

 Siūlo įvairius (dažnai neįprastus) problemų 

sprendimo būdus. 

 Smalsauja, kelia klausimus, svarsto apie jį 

sudominusius naujus dalykus 

 Ieško informacijos, naudojasi knygomis, 

internetu. 

  Eksperimentuodami  su  įvairiomis  priemonėmis  

ir  medžiagomis  atranda įvairias linijas, dėmes, jų 

derinius.  

 Išbando įvairias priemones, kuriomis galima 

štampuoti: pagaliukai, trintukai, kamšteliai iš bulvơs, 

morkos, burokơlio.  

 Kuria paveikslėlius iš spalvoto plastilino ant 

kartono. 

 Kuria iš gamtinių medžiagų. 

 Daro koliažus, tapo  portretus, gamina kaukes. 

 Tyrinėja grupėje esančius žaislus ir atranda 

Priemonės šviesos stalui - karoliukai, sagos, skaisti plėvelė, krepinis popierius, smulkūs 

žaislai-figūrėles, muliažai - gyvūnų, paukščių, smėlis ir kt. , peršviečiami ir neperšviečiamus 

daiktai, figūrėlės (iš skaidraus plastiko). 

Dėlionės, mozaikos. 

Žaidimai su smėliu, pilių ir kt. objektų statymas dekoruojant gamtine medžiaga (akmenukai, 

kaštonai, giliukai, lapai, gėlių žiedlapiai, medžių lapai, šakelės ir t.t.) 

Kūrybinių darbų parodos. 
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netikėtus veikimo būdus su jais. 

 Lauke braido po balas, taško vandenį, semia jį 

kibirėliais, plukdo laivelius-medžių lapus. 

 Ant didelio popieriaus lapo varvina dažus ir 

brauko per juos pirštais, delnais. 

 Tyrinėja įvairių garsų išgavimo būdus su gamtine 

medžiaga. 

 Klausosi muzikos ir  pagal ją kuria šokį, 

improvizuoja. 

 Dėlioja LEGO, DUPLO, PLUS konstruktorius, 

sukurdamas vis naujus objektus. 
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4.4. 6-7 metų vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymas. 

 
 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

 Pateikiame komunikavimo kompetencijos ugdymo turinį, pritaikytą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

 

Komunikavimo kompetencija  

Turinys Siektini gebėjimai (vaikų veiksenos) 

 Ugdyti vaiko gebėjimus klausytis kalbančiojo, įsiklausyti ir 

suvokti jo kalbą. 

 Sudaryti tikslingas vaikų bendravimo situacijas, ugdančias 

gebėjimą klausytis, išgirsti, suprasti, pačiam klausti, atsakyti. 

 Žaisti girdimąjį suvokimą lavinančius žaidimus. 

 Sužadinti vaiko norą domėtis kalbos garsais žaidžiant garsų 

imitacijos, garsų savybių, garsų diferencijacijos, garsų aukščio 

žaidimus (,,Gegutė”, ,,Nukritusių lapų šneka”, ,,Galima šūkauti”, 

,,Du garsiukai” ir kt.). 

 Ugdyti garsinės, skiemeninės žodžio sudėties suvokimą žaidžiant 

tikslingus žaidimus (,,Dirigentas ir orkestras”, ,,Žodis”, 

,,Palenktyniaukime” ir kt.), kuriant situacijas. 

 Ugdyti vaiko gebėjimus taisyklingai tarti garsus, žodžius, sakinius. 

 Skatinti žaisti žodžiais , kurti naujus, ieškoti panašiai 

besirimuojančių. 

 Plėsti ir turtinti vaiko žodyną žodžiais, būdingais savaitės temai, 

žaisti įvairius žodyno plėtotės žaidimus (,,Šimtakojis”, ,, Pakeisk 

pasaką” ir kt.), klausytis sekamų pasakų, skaitomų grožinės ir 

tautosakos, pažintinės literatūros kūrinių, deklamuojamų 

eilėraščių, aiškinantis žodžių reikšmes. 

 Ugdyti žodžių darybos, kaitymo, derinimo gebėjimus mokantis 

praktiškai vartoti kalboje įvairias gramatines formas bei 

kategorijas. 

 Sužadinti vaiko norą atsakyti į klausimus, kalbėti prasmingais ir 

 Geba klausytis, įsiklausyti, suvokti suaugusiųjų ir bendraamžių 

kalbą, bendrauti kalba, klausytis skaitomų, sekamų pasakų, tekstų, 

pasakojimų, įvykių, pateikti klausimus, užmegzti pokalbį. 

 Vykdo bet kurias užduotis pagal žodines instrukcijas. 

 Išgirsta ir skiria įvairius aplinkos garsus, įvardina garso šaltinį, 

geba šiuos garsus pamėgdžioti, imituoti. 

 Skiria aplinkos ir kalbos garsus, geba šiuos skirtumus paaiškinti. 

 Skiria kalbos garsus nuo kitų garsų. 

 Žodžiuose, rišliojoje kalboje skiria balsius nuo priebalsių pagal jų 

skambėjimą ir tarimo ypatumus. 

 Išgirsta garsą tarp garsų, skiemenų, žodžiuose, sakiniuose, 

rišliojoje kalboje, geba reaguoti į skirtingus garsus skirtingais 

ženklais. 

 Skiria ir įvardija sąvokas ,,pirmas garsas”, ,,paskutinis garsas”, 

garsas ,,viduje žodžio”, pasako kelintas garsas iš eilės. 

 Suvokia skiemeninę žodžio struktūrą, dalina žodį į skiemenis, juos 

suskaičiuoja, jungia į visumą. 

 Geba užbaigti tariamą žodį. 

 Geba atlikti 6 – 8  ir daugiau žodžių garsų analizę ir sintezę. 

 Taria visus balsius, dvibalsius, daugumą priebalsių, izoliuotai, 

žodžiuose, sakiniuose, taisyklingai taria kalboje. 

 Diferencijuoja skardžiuosius ir dusliuosius priebalsius taip pat 

garsus s-z, s-c, z-dz, s š, z-ž, š-ž, š-č, ž-dž, l-r, j-l, skiria 

taisyklingai ir netaisyklingai tariamus garsus. 
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taisyklingais sakiniais. 

 Skatinti vaiko norą pačiam klausti, klausinėti, atsakyti, atsakinėti. 

 Ugdyti dialoginės kalbos, atkuriamojo atpasakojamojo, 

apibūdinamojo, kūrybinio siužetinio pasakojimo gebėjimus. 

 Pratinti kalbėtis su grupės draugais, pedagogais, pasakoti patirtus 

įspūdžius, nutikimus. 

 Skatinti vaiką laikytis kalbinio bendravimo etikos, pratinti 

išklausyti , išgirsti kalbėtoją, nesupratus klausti, paprašyti 

pakartoti, pasakyti savo nuomonę. 

 Skatinti sekti girdėtas pasakas, bandyti kurti keičiant pasakos 

pabaigą, pradžią, įvykių seką įvedant naujus veikėjus. 

 Sudominti vaiką grafiniais simboliais (raidėmis, žodžiais, užrašais, 

tekstais), skatinti juos pažinti, atpažinti, žaisti jais. 

 Sužadinti vaiko domėjimąsi knyga, poreikį skaityti, padėti pamilti 

knygą. 

 Skatinti pačiam kurti, iliustruoti knygeles. 

 

 Pažįsta daugumą raidžių, bando jas jungti į skiemenis ir žodžius 

globaliu būdu arba per sintezės procesą. 

 Pažįsta ir pavadina visus artimos aplinkos objektus, jų paskirtį. 

 Vartoja daugumą apibendrinančių sąvokų ,,žaislai”, ,,drabužiai’, 

,,indai’, ,,baldai”, ,,daržovės”, ,,vaisiai”, ,,augalai”, ,,įrankiai”, 

,,paukščiai”, ,,naminiai gyvuliai”, ,,laukiniai gyvūnai”, miško 

žvėrys” ir kt. 

 Vartoja daiktavardžių vienaskaitą ir daugiskaitą, vyrišką ir 

moterišką giminę, visus linksnius. 

 Geba sudaryti ir vartoti daiktavardžius su priesagomis bei 

mažybines formas su dalelytėmis 

 (šeimynėlė, tėvužėlis, žiemužėlė, paukštužėliai). 

 Vartoja daug būdvardžių, apibūdinančių spalvą, formą, pasako iš 

ko pagamintas (iš medžio –medinis), išvardina savybes (sultingas, 

kvapnus, džiovintas, saldžiarūgštis, žvarbus, raguotas, pūkuotas, 

plėšrus, lipnus, klampus, purus, trispalvė ir kt.). 

 Vartoja ir sudaro daug veiksmažodžių su priešdėliais (nukasė, 

nuskynė, suarė, sumalė, sušalo, užšalo, sukaustė, pripustė, užklojo, 

pajuodo, atskubėjo, nuvyko, išvyko, sulojo, užjautė ir kt.). 

 Vartoja visus veiksmažodžių laikus, tariamąją nuosaką, žino ir 

vartoja visus įvardžius. 

 Įvardija skaitvardžius iki 30-ies ir daugiau, vartoja kelintinius 

skaitvardžius iki 10-ies ir daugiau. 

 Pasako giminingos reikšmės (sinonimų) ir priešingos reikšmės 

(antonimų) nurodytam žodžiui, patys sugalvoja sinonimų ir 

antonimų gerai žinomiems ir vartojamiems žodžiams. 

 Geba kalbėti ir atsakyti į klausimus išplėstiniais sakiniais su keliais 

veiksniais ir tariniais, vienarūšiais papildiniais bei pažyminiais 

(kas? koks? kokia? kur? kada? kiek? kaip? kodėl? kokiu būdu? 

kuo? ką?). 

 Geba vartoti sakiniuose vietos prieveiksmius, atsakydami į 

klausimus už ko? po kuo? nuo ko? tarp ko? virš ko? iš po ko? iš už 
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ko? bei laiko prieveiksmius, atsakant į klausimus nuo kada? iki 

kada? ir pan.  

 Sudaro ir vartoja sudėtinius sakinius su jungtukais ,,o”, ,,ir”, ,,bet”, 

,,nes”, ,,todėl, kad” ir kt. 

 Geba rišliai ir nuosekliai apibūdinti objektus (žaislus, namų 

apyvokos daiktus, vaisius atsakydami į klausimus sakiniais kas? 

koks? kokia? kur? kam naudojamas? (kaip vartojamas?)Apibūdina 

skirtingus objektus pagal pedagogo pavyzdį ir klausimus. 

 Apibūdina lygindami objektus tarpusavyje sudėtiniais sakiniais su 

jungtuku ,,o”. 

 Apibūdina šeimos narius, jų darbą, savo gyvenamąją vietą. 

 Apibūdina siužetinį paveikslą pagal pavyzdį ir klausimus. 

 Bando apibūdinti objektus, reiškinius pagal pavyzdį ir klausimų 

planą. 

 Pasakoja atkurdami girdėtas pasakas , įvykius pagal orientacinius 

klausimus. 

 Apibūdina įvykius iš asmeninės patirties (pagal klausimų planą). 

 Spontaniškai pasakoja savo įspūdžius, išgyvenimus, laikydamiesi 

įvykių nuoseklumo. 

 Atkuria, inscenizuoja žinomas pasakas, bando „įgarsinti” veikėjus, 

prisiminti jų posakius, kalbėti dialogu. 

 Bando kurti pasakojimus remdamiesi turima patirtimi, patirtais 

įspūdžiais. 

 Domisi knygomis, jų turiniu, iliustracijomis, bando patys skaityti, 

komentuoja iliustracijas. 

 Geba arba stengiasi skaityti matomą rašytinę informaciją artimoje 

ir tolimesnėje aplinkoje. 
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5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie vaiko daromą pažangą ir pasiekimus kaupimas, 

interpretavimas, apibendrinimas garantuojantis gerą vaiko savijautą ir skatinantis bei motyvuojantis 

ugdymąsi. Vaiko galimybes atitinkantis nuolatinis vaiko pasiekimų augimas rodo įstaigos ugdymo 

kokybę. 

Šiaulių logopediniame lopšelyje-darželyje vaikai vertinami vadovaujantis „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014) ir Logopediniame lopšelyje – darželyje parengtu ir 

patvirtintu vaikų ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

Vaiko pasiekimų vertinimo paskirtis – atskleisti, ką vaikas jau žino ir gali bei padėti 

vaikui tobulėti. 

Vaiko pasiekimų vertinimo tikslas – vaiko pažinimas, vaiko galimybes atitinkantis 

nuolatinis vaiko pasiekimų augimas. 

Vaiko pasiekimų vertinimo uždaviniai: 

 pažinti vaiko individualybę; 

 išsiaiškinti vaiko ugdymo ypatumus ir galimybes; 

 nustatyti daromą pažangą ir pasiekimus; 

 numatyti vaiko ugdymo kryptis; 

 pritaikyti ugdymo procesą kiekvieno vaiko poreikiams ir galimybėms; 

 suteikti tėvams informaciją apie vaiko pažangą ir pasiekimus; 

 nustatyti lopšelio-darželio vaikų ugdymo kokybę. 

Principai: humaniškumo, objektyvumo, efektyvumo, tęstinumo, konfidencialumo. 

Informacijos apie vaiko ugdymo pasiekimus rinkimo galimi metodai ir būdai: 

 vaiko stebėjimas natūralioje kasdienėje veikoje; 

 pokalbis su vaiku; 

 pokalbis su vaiko tėvais; 

 vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė; 

 knygelėse (pratybų ar kt.) atliktų užduotėlių  analizė; 

 vertinimas simboliais (lipdukais ir pan.); 

 vaiko veiklos nuotraukų, garso, vaizdo įrašų analizė. 

Vertinimo vykdytojai: auklėtojai, logopedai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, 

judesio korekcijos mokytojas, meninio  ugdymo mokytojas, tėvai. 

Vertinimo dalyviai: vaikai. 

Vaiko ugdymo pasiekimų vertinimo organizavimas. 

Šiaulių logopediniame lopšelyje-darželyje pasiekimai vertinami spalio ir gegužės mėnesį, 

pagal 18 vaikų pasiekimų sričių. Vertina ne tik pedagogai, bet ir tėvai. Atlikus vaiko vertinimą 

atliekamas pedagogų ir tėvų palyginamasis vertinimas. Šis vertinimas pristatomas susirinkimų 

metu. 

Grupių auklėtojai, konsultuojasi su švietimo pagalbos specialistais ir pildo vaiko pasiekimų 

vertinimo formą atsižvelgdami į vaiko gebėjimus. Ugdytinio tėvai taip pat pildo vaiko pasiekimų 

vertinimo formą. Gauti pedagogų ir tėvų pasiekimų rezultatai analizuojami individualiai (kiekvieno 

vaiko), ir apibendrintai (atskiros amžiaus grupės ir viso Logopedinio lopšelio-darželio vaikų). 

Vertinant vaikų pasiekimus individualiai, lyginami žiemos ir pavasario vertinimo rezultatai, 

analizuojama, kokioje srityje vaikas padarė pažangą, kurioje - nepadarė. Jei vaikas lanko įstaigą 

kelerius metus, lyginami atskirų metų vertinimo rezultatai, analizuojama ar daroma pažanga, kokie 

sunkumai vyrauja. 

Mokslo metų pabaigoje vertinimai sugrupuojami pagal amžiaus tarpsnį ir skaičiuojami 

bendri rezultatai. Analizuojama, kokiose įgūdžių srityse to amžiaus vaikų pasiekimai geresni, 

kuriose silpnesni, išsiaiškinama, kas vaikams sekasi geriau, kas prasčiau. Lyginami žiemos ir 

pavasario, atskirų mokslo metų vertinimo rezultatai.  

 Naujai atvykus vaikui pildoma Vaiko adaptacijos vertinimo anketa (1 priedas).  
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 Rugsėjo mėnesį logopedai pildo Kalbos vertinimo korteles, specialusis pedagogas pildo 

Ugdytinių gebėjimų stebėjimo ir vertinimo lentelė, o socialinis pedagogas pildo Ugdytinio emocijų 

suvokimo ir raiškos, savikontrolės ir savireaguliacijos stebėjimo ir vertinimo formas pagal amžiaus 

tarpsnius. Birželio mėnesį švietimo pagalbos specialistai pildo metines ataskaitas, kurias pristato 

VGK posėdžio metu. 

 Spalio mėnesį (arba pagal poreikį) rengiame pritaikytas ugdymo programas. Sausio ir 

gegužės mėnesį pritaikytose ugdymo programose fiksuojama vaikų, ugdomų pagal pritaikytas 

ugdymo programas pasiekimai. 

Tėvų informavimo būdai ir formos. 

1. Individualiai: 

 nuolat informuojama apie vaiko ugdymo(si) pažangą; 

 gegužės mėnesį aptariama ugdymo pagal individualias ugdymo programas pažanga ir 

pasiekimai; 

 individualūs pokalbiai su grupės auklėtojais, logopedu, specialiuoju pedagogu, socialiniu 

pedagogu, judesio korekcijos mokytoju, meninio ugdymo mokytoju, pagal poreikius. 

2. Vaikų veiklos ir kūrybos darbų parodėlės. 

3. Tėvų susirinkimai:  

 pateikiami spalio mėnesio ir gegužės mėnesio vaiko pasiekimų vertinimo rezultatai, 

vaiko pasiekimų vertinimo anketos; 

 supažindinama su vaiko pasiekimų aplanku; 

 rudenį ir pavasarį pateikiamas logopedo atliktas vaiko kalbos įvertinimas; 

 demonstruojamos atviros vaikų veiklos, atskleidžiančios vaikų pažangą ir pasiekimus. 

4. Renginiai: 

 stebima vaiko pažanga ir pasiekimai lopšelio-darželio šventėse, renginiuose, 

projektinėse veiklose. 

5. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai: 

 aptariama vaiko kalbos ugdymo pažanga ir pasiekimai pratęsiant logopedo pagalbos 

teikimą, keičiant išvadą apie vaiko kalbą; 

 aptariama vaikų, turinčių ugdymo sunkumų,  ugdymo pažanga ir pasiekimai.   

Informacijos apie vaiko ugdymo pasiekimus panaudojimas. 

 tolimesnės ugdomosios veiklos planavimui;  

 vaikui tinkamiausių ugdymo(si) priemonių, metodų ir būdų parinkimui; 

 ugdymo(si) personalizavimui; 

 pedagogo kompetencijos sričių tobulinimo numatymui; 

 tėvų informavimui; 

 ugdymo proceso lopšelyje-darželyje tobulinimui. 
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6. PRIEDAI 
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1 priedas  

Vaiko adaptacijos vertinimo anketa 

 

Vaiko vardas ir pavardė …………………………………………… Grupė ……………………… 

Vaiko amžius ……………………………. Stebėjimo laikotarpis …………………… 

 

Eil. 

Nr. 
Stebima veiklos sritis 

Laikotarpis 

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

Trumpas veiklos aprašymas 

1. 

Vaiko išsiskyrimas su tėveliais 

(išsiskyrė lengvai, verkė trumpai, 

išsiskyrė sunkiai). 

    

2. Vaiko reakcija į naują aplinką. 
 

 

   

3. 
Vaiko reakcija į naujus 

suaugusiuosius. 

 

 

   

4. 
Vaiko reakcija į naujus vaikus 

grupėje. 

 

 

   

5. 

Vaiko dalyvavimas veikloje 

(nusiteikęs žaidimams, ramus, 

kaprizingas, atsiskyręs, baikštus, 

įsitempęs, žaidžia tik su 

suaugusiusiaisiais, žaidžia tik su 

kitais vaikais). 

    

6. Vaiko individualios savybės.     

7. Vaiko kalba.     

8. 

Vaiko pietų miegas (miegojo 

ramiai, blaškėsi, verkė, 

nemiegojo visai). 

    

9. 

Vaiko valgymas:     

Pusryčiai (valgė viską, valgė, 

šiek tiek, nieko nevalgė) 

Pietūs (valgė viską, valgė, šiek 

tiek, nieko nevalgė) 

    

Pavakariai (valgė viską, valgė, 

šiek tiek, nieko nevalgė) 

    

10. Vaiko liga (kada sirgo, kuo sirgo)     

11. 

Tėvų pastebėjimai apie vaiko 

elgesio pakitimus adaptacijos 

laikotarpiu 

    

 

Grupės auklėtojos išvados apie vaiko būklę adaptacijos laikotarpiu. 

 

1. Ar vaikas jaučiasi saugiai? 

2. Ar bendrauja su kitais vaikais? 

3. Ar nebijo suaugusiųjų, bendrauja su jais? 

4. Ar orientuojasi patalpose kiek leidžia jo galimybės? 

5. Ar ima daiktus, žaislus ar bent kiek jais domisi? 

 

Grupės auklėtoja                     ………………                        ……………………………………… 
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