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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Švietimo teikėjo pavadinimas – Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-

daugiafunkcis centras (toliau – mokykla). 

 Mokyklos teisinė forma – mokykla yra biudžetinė, nesiekianti pelno savivaldybės 

švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. 

Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla. 

 Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

   Mokyklos buveinės – P. Cvirkos g. 35, Kavarskas, Anykščių r.  

   Mokykla turi dvi ikimokyklinio ugdymo grupes: mokykloje ir Traupio skyriuje, 

adresu Jaunimo g. 4,Traupio sen., Anykščių r. (toliau – grupės). 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir jų poreikiai. Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko 

3–5(6) metų vaikai. Programos pagrindiniai principai, tikslai ir uždaviniai, kryptys bei ugdymo 

turinys orientuotas į vaikų poreikių patenkinimą: žaisti, eksperimentuoti, patirti, atrasti, aktyviai 

reikštis įvairiomis meninėmis priemonėmis, būti pastebėtiems, pripažintiems. Ikimokyklinis amžius 

yra labai svarbus žmogaus tarpsnis, nes šiuo laikotarpiu susiklosto asmenybės pagrindai. Vaikams 

turi būti keliami pamatuoti reikalavimai, suteikta galimybė ugdytis taip, kad būtų maksimalizuota 

ugdymo(si) sėkmės galimybė. Suaugusiojo vaidmuo – padėti vaikams nugalėti kliūtis tobulėjimo 

kelyje. Šiuolaikinis ugdymas grindžiamas supratimu, kad ugdymas(is) yra konstruktyvi paties 

individo veikla, sudarant jam ugdymo(si) sąlygas bei suteikiant paramą. Vaikai ugdosi, remdamiesi 

sukaupta patirtimi, įgūdžiais bei jiems būdingais pasaulio pažinimo ir mokymosi būdais. Mokytojas 

privalo parinkti ugdymo metodus, kurie tenkintų individualius vaiko poreikius. Programa remiasi 

Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose išskiriamosiomis prioritetinėmis laukiamų ugdymo 

rezultatų kryptimis: vaiko individualių galių plėtojimu, pozityviai nusiteikęs, vaiko santykių su 

kitais plėtojimu, bendraujantis ir bendradarbiaujantis bei aktyvus visuomenės narys, ir vaiko 
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įgalinimas mokytis, pasirengęs mokytis visą gyvenimą. Visi vaikai turi savo prigimtinių poreikių, 

kurie jiems pasiekus atitinkamą amžiaus tarpsnį, kinta savo kokybe ir kiekybe. Vaikas nori būti 

mylimas toks, koks jis yra, nori būti saugus. Vaikai nori šnekėti, veikti, judėti, bendrauti, pažinti, 

tirti, eksperimentuoti, žaisti, išreikšti save.  

3–4 m. vaikai yra labai energingi, bet dėmesį sukaupia neilgam, dažnai keičia veiklą. 

Vaikai smalsūs, dažnai užduoda klausimą ,,Kas čia?“. Šio amžiaus vaikai gali trykšti džiaugsmu, 

meile ir tuo pat metu gali būti grubūs. Vaikai stengiasi susigaudyti juos supančiame pasaulyje, bet 

jiems dar sunku atskirti fantaziją nuo tikrovės. Šio amžiaus vaikai lengvai prisitaiko prie pokyčių 

aplinkoje. Mokytojas dažnai tampa pirmuoju, šeimai nepriklausančiu, asmeniu prie kurio vaikas 

prisiriša. Vaikai aktyviai bendrauja su vienmečiais, bando dalintis žaislais. Domisi daiktais, jų 

paskirtimi. Vaikų veikla įgauna tikslingą poveikį. Šio amžiaus vaikai mėgsta daug kalbėti, 

klausinėti. Kalba suprantamai, bet daro daug klaidų. Neretai jie garsiai šnekasi su savimi žaisdami, 

vartoja daug mažybinių žodžių. Vaikai išmoksta ir deklamuoja trumpus vieno posmo eilėraščius. 

Šio amžiaus vaikai jau nori viską daryti patys: plautis rankas, rengtis, autis ir panašiai, nors tai jiems 

ne visada sekasi. Nepavykus, prašo pagalbos. Mėgsta piešti kreidelėmis, pieštukais, flomasteriais, 

tapo teptukais. Geba kirpti žirklėmis tiesiomis linijomis. Stato statinius iš kaladėlių, smėlio. Vaikai 

susidomėję klausosi dainų, emocingai jas suvokia. Skiria skirtingo aukštumo tembro garsus. Sugeba 

išlaikyti dainavimą intonaciją. Atlieka ritmiškus judesius pagal muziką. 

4–5 m. vaikai geba paprašyti pagalbos iš suaugusiųjų, vaikų ir draugų. Jie turi poreikį 

bendrauti, mokosi laikytis taisyklių, bet aklai nepaklūsta joms. Ieško sutarimo su suaugusiais ir 

vaikais. Bando būti paslaugūs, siūlydami savo pagalbą kitiems. Iškilus konfliktinei situacijai, siekia 

save apginti, pateisinti. Šio amžiaus vaikai dar palyginti trumpai gali sutelkti dėmesį, bet 

susidomėję gali susikaupti ir ilgesnį laiką. Vaikai geba apibendrinti vieną ar kitą veiklą, žaidimo 

situaciją. Šio amžiaus vaikai turi daug energijos, gali be pertrūkio mankštintis. Mėgsta važinėti 

dviračiais, paspirtukais, žiemą – rogutėmis ar slidėmis. Ugdytiniai geba grupuoti, klasifikuoti, 

lyginti daiktus pagal vieną savybę. Vaikai yra labai smalsūs, dažnai klausinėja, mėgsta 

eksperimentuoti, tyrinėti daiktus. Šiame amžiuje vaikai geba reaguoti į meninį kūrinių turinį 

(dainos, iliustracijos, pasakos), skiria pagrindinių muzikos instrumentų garsus, įsimena dainas ir jų  

melodijas, gali ritmiškai judėti. Piešia ir tapo naudodami įvairias priemones. Bando įsiminti 

eilėraščius ir dainas. Kerpa žirklėmis nesudėtingas figūras. Nori būti savarankiškais, o nepasisekus 

kreipiasi pagalbos į vyresniuosius. Vaikai emocingai reaguoja į muziką, skiria kontrastingas 

muzikinių kūrinių nuotaikas (linksmą, ramią), atpažįsta girdėtas dainas, pjeses, pasakas, žino jų 

pavadinimus. Skiria muzikos instrumentų tembrą, prisiderina prie mokytojo balso. Noriai dainuoja 

savarankiškai. Geba ritmingai judėti orientuodamiesi į muziką, jos tempą, dinamiką. 
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Daugelis 5–6 m. amžiaus vaikų yra pakankamai judrūs, mėgsta žaisti judrius 

sportinius žaidimus, važinėti dviračiais, paspirtukais. 5–6 m. vaikai mėgsta bendrauti ir žaisti 

grupelėmis su bendraamžiais, bet dažniausiai renkasi tos pačios lyties draugus. Jiems patinka žaisti, 

bet žaisdami nori laimėti, todėl neretai keičia taisykles savo naudai. Šio amžiaus vaikams jau 

pavyksta ilgiau susikaupti. Ugdytiniai nesunkiai prisitaiko prie skyriaus dienotvarkės. Supranta 

ateities įvykių laiką. Vaikams patinka žinojimas ir veiklos nuoseklumas per visą dieną. Ugdytiniai 

savimi rūpinasi beveik savarankiškai (prausiasi, rengiasi, tvarkosi...). Vaikai atlieka įpareigojimus ir 

pavestas užduotis. Vaikai domisi grožine, pažintine literatūra, TV laidomis, kompiuteriniais 

žaidimais. Taip pat domisi nežinomų žodžių reikšmėmis, įvairiais simboliais (skaičiais, raidėmis), 

noriai klausosi pasakų, mokosi eilėraščių. Vaikai domisi praeities ir ateities įvykiais, bando juos 

palyginti. Šio amžiaus vaikai geba pastebėti muzikinių kūrinių ritmą. Skiria muzikos instrumentų 

tembrus, įsimena dainas, jų melodijas. Skiria muzikos skambėjimo jėgą, ritmiškai juda ir geba 

intonuoti. 

Mokytojai kryptingai ir tikslingai stengiasi į ugdomąją veiklą įtraukti vaikus. Derina 

jų poreikius bei interesus ir programoje numatytus tikslus. Taiko įvairius veiklos būdus bei 

lanksčiai prisitaiko prie netikėtai atsiradusių vaikų norų, spontaniškai kilusių žaidimų ar kitos 

veiklos situacijų, įsiklauso į vaikų siūlymus, nesibaimindama keisti išankstinių sumanymų ir planų. 

Pedagogai ugdomąją veiklą organizuoja taip, kad ji būtų vaikams patraukli, džiaugsminga, 

skatinanti pažinimo motyvaciją, kūrybiškumą. Vaikai skatinami bendrauti ir bendradarbiauti, 

mokytis vienas iš kito. Programos principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo 

turinys orientuotas į vaikų, augančių psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, poreikių 

tenkinimą: bendrauti, žaisti, patirti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis raiškos priemonėmis, būti 

pastebėtiems ir nuolat paskatinamiems. 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Kavarsko ikimokyklinio ugdymo 

grupėje dirba 2 pedagogai, turintys vyresniojo auklėtojo kvalifikacines kategorijas. Grupėje kartu su 

šiais pedagogais 2–3 kartus per savaitę veiklas organizuoja muzikos ir fizinio ugdymo mokytojai, 

turintys vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Švietimo pagalbą teikia socialinis 

pedagogas, turintis vyresniojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją bei specialusis pedagogas. Pagal 

poreikį švietimo pagalbą teiks Anykščių švietimo pagalbos tarnybos specialistai: psichologas, 

logopedas (viena konsultacinė diena per mėnesį). Traupio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje 

dirba 1 pedagogas, turintis vyresniojo mokytojo kvalifikaciją. Švietimo pagalbą teikia socialinis 

pedagogas, turintis vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikaciją bei Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos specialistai (viena konsultacinė diena per mėnesį). 
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Regiono ir švietimo teikėjo savitumas. Ikimokyklinio ugdymo(si) grupės veikla yra 

vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (dalykus), vyksta integruotai. Kavarsko 

apylinkėse daug lankytinų objektų (Kavarsko šaltiniai, Pienionių dvaras, Vetygalos atodanga, 

Kavarsko hidroelektrinė ir kt. Traupio skyriaus teritorijoje yra didelis botanikos sodas. Jame auga 

apie 6000 rečiausių augalų rūšių iš viso pasaulio. Tai vienintelis mokyklinis botanikos sodas 

Europoje. 

Rajone daug muziejų, paminklų rašytojams, Vorutos piliakalnis, Anykščių šilelis, 

Puntuko akmuo, Lajų takas ir kt. 

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Tėvų (globėjų) ir mokytojų 

bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse pagarba bei dėmesiu. 

Siekiama, kad grupės  personalas ir šeimos taptų ugdymo proceso partneriai. Sąveikaujant su šeima 

vadovaujamasi principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui. 

 Tėvai (globėjai) pageidauja, kad grupėje vaikai:  

 įgytų savarankiškumo;  

 būtų saugūs; 

 išmoktų gražiai bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais; 

 aktyviai dalyvautų veikloje, visapusiškai ugdytųsi. 

 Ugdymo(si) turinio įgyvendinimui sukuriama ar pritaikoma šio amžius vaiko 

poreikius ir galimybes atitinkanti į ugdymo tikslus orientuota, saugi aplinka: grupių erdvė, kitos 

patalpos, sporto salė, sporto aikštelės. Aplinka aprūpinta įvairiomis priemonėmis, skatinančiomis 

vaiko aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Grupių erdvėse vaikas randa viską, ko reikia žaidimams, aktyviai veiklai ir poilsiui. 

 Ikimokyklinių grupių aplinka yra: 

 jauki, žaisminga, estetiška, skatinanti vaikų aktyvumą, norą veikti, ugdytis; 

 skatina vaikų savarankiškumą; 

 padeda aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti; 

 nuolat atnaujinama. 

Rengiant Programą, vadovautasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatomis, 

kurios garantuoja vaiko teisę būti aktyviu įstaigos dalyviu, suteikia galimybę reikšti savo nuomonę, 

siūlyti sumanymus, dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos vaiko aplinkai, dienos ritmui, 

gebėjimų ugdymuisi, taip pat Vaiko gerovės valstybės politikos strategija, kurioje pabrėžiamas 

vaikų sveikatos saugojimas, vaikų apsaugos nuo visų formų smurto ir išnaudojimo gerinimas, 

pavojaus vaikų sveikatai mažinimas, atkreipiamas didelis dėmesys į sveikos aplinkos sukūrimą 

vaikams, pabrėžiama, kad vaikai turi jaustis saugūs ir orūs, plečiamos vaikų priežiūros paslaugos 

šeimoms, didinama visokeriopa parama vaikams ir šeimai.  
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II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

 Ugdant vaikus vadovaujamasi šiais principais: 

 Tautiškumo – sudaromos sąlygos regioninio ir tautinio savitumo išsaugojimui. 

 Humaniškumo – pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas, palaikomi vaikų 

sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais; pedagogo santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, 

atsakomybe, pagarba kito nuomonei, interesams ir t. t. 

 Sveikatingumo – laiduojama vaikui fiziškai ir psichologiškai saugi aplinka. Skatinama 

vaikui savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi režimo. 

Pratinama saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę sveikatą, gyvybę, švarinti aplinką, saugiai elgtis 

atitinkamoje aplinkoje. 

 Prieinamumo – ugdymo(si) turinys atinka 3–5(6) metų vaiko psichofizines galimybes, 

jo pažinimo ir raiškos būdus bei stilių, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį. 

Ugdymo turinį galima lankščiai taikyti atsižvegiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, 

interesus ir galimybes. 

 Socialinio ir emocinio kryptingumo – gerbti ugdytinio nuomonę, suteikiant jam 

pačiam teisę rinktis veiklą ir veikti savaip. Sudaryti sąlygas vaiko kultūros puoselėjimui, vaiko 

socialinei patirčiai ir įgūdžiams, įgytiems šeimoje, bendruomenėje, grupėje. Ugdyti vaiko 

empatiškumą, gebėjimą pozityviai reikšti savo emocijas, bendraujant ir bendradarbiaujant, meninės 

raiškos būdais. 

 Demokratiškumo – siekti lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės. Išlaikyti 

pusiausvyrą tarp pačių vaikų pasirinktos ir mokytojos siūlomos veiklos. Pratinti vaikus imtis 

atsakomybės už savo veiklą. Šeimos ir mokyklos sąveiką grįsti tėvų ir pedagogų iniciatyvų 

derinimu, partnerystės plėtojimu. 

 Integracijos – garantuoti vaiko asmenybės fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo 

darną. Formuoti vientisą vaizdą apie supantį pasaulį. Siekti vaiko ugdymo šeimoje ir skyriuje 

darnos.  

 Tęstinumo principas – ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su priešmokyklinio 

ugdymo turiniu siekiant, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje bei ikimokyklinėje 

grupėje prie ugdymo(si) priešmokyklinėje grupėje, o vėliau – mokykloje. 

 Individualumo – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko amžiaus ypatumus, temperamentą, 

charakterį, savijautą, nuotaiką. Veikla individualizuojama pagal kiekvieno vaiko sugebėjimus, 

patirtį, norą. 
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 Patrauklumo ir džiaugsmingumo – pasirenkami vaiko žavėjimąsi mokymo procesu 

stiprinantys, ugdymo(si) motyvaciją skatinantys darbo metodai bei ugdymo turinys: siekiama, kad 

vaikai patirtų malonumą, pažinimo, kūrybos džiaugsmą: sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę. 

 Tęstinumo – kuriama namų aplinka, kalbama apie tuos darbus, kuriuos dirba vaikų 

tėvai, šeimos nariai, skaitomos knygos, žiūrimos vaiko šeimos fotografijos, susitinkama su įstaiga 

lankančiais broliais ar seserimis, bendraujama su mokiniais, pradinio ugdymo mokytoja. Vaiko 

gyvenimas skyriuje –  šeimos gyvenimo tąsa. 

 Konfidencialumo – teikiama informacija apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus ir 

problemas tik asmeniškai šeimai. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo(si) programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, 

jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, 

sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir 

savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

Uždaviniai:  

- garantuoti vaikui saugią ir turiningą ugdymo(si) aplinką; 

- sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymuisi; 

- skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais kartu    

plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį; 

- sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti 

adaptuotis naujoje ugdymo(si) aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį; 

- padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti pavojingų medžiagų 

ir rizikingo elgesio; 

- plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo  

džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus; 

  - ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, 

žadinti ir puoselėti vaiko poreikį domėtis knygomis; 

- ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams,  

pagarbą tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais. 

Ugdymo vertybės. Siekti, kad vaikas taptų oria, laisva, kūrybiška asmenybe, aktyviu 

bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms, sėkmingai besimokančiuoju, atsakingu už savo 

elgesį ir veiksmus. 
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IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

Ugdymo turiniu siekiama atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus 

bei įgūdžius, formuoti vertybines nuostatas. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su 

bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir 

emociškai brandesnis, labiau savimi pasitikintis, laisvesnis, kūrybiškesnis, įdomesnis draugams. 

Programoje ugdymo turinys pateikiamas atsižvelgiant į vaikų amžių, 5 ugdytinas kompetencijas, 

kurios sąlygiškai siejasi su 18 vaikų pasiekimų sričių (1 schema).
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1 schema. Vaiko pasiekimų sričių sąsajos su ugdytinomis kompetencijomis 

 Vaikų ugdymosi pasiekimų 

sritys 

1.  Savivoka ir savigarba 

2.  Emocijų suvokimas ir raiška 

3.  Savireguliacija ir savikontrolė 

4.  Santykiai su suaugusiaisiais 

5.  Santykiai su bendraamžiais 

6.  Mokėjimas mokytis 

7.  Iniciatyvumas ir atkaklumas 

8.  Kūrybiškumas 

9.  Problemų sprendimas 

10.  Tyrinėjimas 

11.  Aplinkos pažinimas 

12.  Skaičiavimas, matavimai 

13.  Sakytinė kalba 

14.  Rašytinė kalba 

15.  Fizinis aktyvumas 

16.  Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

17.  Meninė raiška 

18.  Estetinis suvokimas 

 

Ugdymo turinys į gyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: jam tvarkantis, 

valgant, žaidžiant ar dalyvaujant mokytojos organizuotoje veikloje. Mokytojas kryptingai ir 

tikslingai planuoja ugdomąją veiklą į ją įtraukdama vaikus, derindama jų poreikius bei interesus ir 

programoje numatytus tikslus. Ji taiko įvairius veiklos ir ugdymo proceso planavimo modelius. 

Lanksčiai prisitaiko prie netikėtai atsiradusių vaikų norų, spontaniškai kilusių žaidimų ar kitos 

veiklos situacijų. Įsiklauso į vaikų siūlymus, nesibaimindama keisti išankstinių sumanymų ar planų. 

Vaikai skatinami bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis vienas iš kito. Mokytojai bendradarbiauja su 

kitais pedagogais, specialiąją paramą vaikui teikiančiais specialistais ir vaiko šeima. 

Organizuodamos ugdymo procesą mokytojas remiasi su ikimokyklinio ugdymo tikslais derančia 

šeimos patirtimi, vaiko ugdymo tradicijomis, stengiasi teigiamai paveikti šeimos pedagoginę 

kultūrą. 

Ugdymo turinys pateikiamas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Ugdymo turinys 

Eil. 

Nr. 
Kompetencija Žingsniai Gebėjimai ir žinios (pasiekimai) Vaiko veikla 

1. Socialinė kompetencija 

1.1. Savivoka ir 

savigarba 

3 žingsnis Reaguoja į pasakytą savo vardą. 

Išreiškia savo norus, pyksta, kai 

suaugęs draudžia tai daryti. Kalba 

pirmuoju asmeniu „Aš noriu“, 

Tyrinėja save veidrodyje, tapatina 

su draugais. Įvardina berniuką, 

mergaitę. Pasako savo vardą. 

Žaidžia vardų žaidimus. Žaidžia 

 

Socialinė kompetencija 

 

Pažinimo kompetencija 

 

Komunikavimo kompetencija 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

 

Meninė kompetencija 
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„mano“. Savo „aš“ sieja su savo 

veikla ir daiktų turėjimu – pasako, 

ką daro, ką turi.  Pasako,  kas jis  

yra – berniukas ar mergaitė, atskiria 

berniukus nuo mergaičių, pavadina 

5–6 kūno dalis 

įvairius žaidimus su veidrodžiu. 

Skiria save, rodo nuotraukose 

šeimos narius, brolį, seserį ir kitus. 

Aiškinasi, kad kiekvienas žmogus 

turi šeimą, namus, atlieka tam 

tikrus darbus, kurių rezultatais mes 

naudojamės. Mokosi papasakoti 

apie save, pasakyti savo vardą, 

piršteliais parodo savo amžių. 

Vardina žmogaus kūno dalis, 

aiškinasi, kam reikalingos kojos, 

ausys, akys ir kt., kūno dalys. 

Mėgdžioja suaugusiojo rodomus 

judesius, imituoja gyvūnų kūno 

dalių judesius 

  4 žingsnis Supranta, kad turi nuo kitų atskirą 

savo norų, ketinimų, jausmų 

pasaulį. Pasako, kaip jaučiasi, ko 

nori jis, ir kaip jaučiasi, ko nori 

kitas. Supranta, kad suaugęs 

negalėjo matyti to, ką jis matė, ką 

darė arba kas atsitiko, jeigu nebuvo 

kartu. Mano, kad jis yra geras, todėl 

kiti jį mėgsta, palankiai vertina 

Pasakoja apie save: amžius, 

išvaizda, lytis, pomėgiai, 

gebėjimai. Ieško savęs 

nuotraukose, stebi veidrodyje. 

Žaidžia bendravimo žaidimus, 

kartoja ir įsimena savo vardą, 

pavardę, kitų vaikų vardus, 

pomėgius. Pristato save kitiems, 

perduodamas simbolinį ženklą. 

Diskutuoja, kokie patys vaikai yra, 

ko nori, kaip jaučiasi. Klausosi 

literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, 

kas patinka, o kas ne, kas gera, o 

kas bloga 

  5 žingsnis Supranta, kad jis buvo, yra ir visada 

bus tas pats asmuo: atpažįsta save 

kūdikystės nuotraukose, teisingai 

pasako, kad suaugęs bus vyras, 

moteris (tėvelis, mamytė). Jaučiasi 

esąs šeimos, vaikų grupės narys. 

Apibūdina savo išvaizdą, kalba apie 

šeimą, draugus. Savęs vertinimas 

nepastovus, priklauso nuo tuo metu 

išsakyto suaugusiojo vertinimo, 

siekia kitų dėmesio, palankių 

vertinimų 

Lygina save, koks yra dabar ir koks 

buvo anksčiau: pasakoja, ką geba, 

žymi bei meninėmis priemonėmis 

vaizduoja savo augimą, 

pasiekimus. Žiūrinėja savo 

ankstesnių ir dabartinių metų 

kūrybinių darbų albumus, 

pastebėdami, kiek daug išmoksta 

augdami. Kuria knygelę apie save, 

įsegdami savo paties pieštą 

autoportretą, draugų, mokytojų, 

tėvų, kitų šeimos narių pieštus 

portretus, svarsto, ar panašus, kokį 
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patį mato save pats ir kokį mato 

kiti. Tyrinėja savo ir kitų žmonių 

panašumus ir skirtumus, pomėgius, 

analizuoja savo elgesį įvairiose 

situacijose. Sudaro savo gyvenimo 

liniją iš piešinių, paveikslėlių, 

nuotraukų 

  6 žingsnis Vis geriau suvokia savo norus, 

jausmus, savybes, gebėjimus, 

šeimą, bendruomenę, Tėvynę. Ima 

suvokti save, kaip galintį daryti 

įtaką kitam ir atsakingai pasirinkti. 

Juokiasi iš savo klaidų ar mažų 

nelaimių, jeigu jos nesukėlė rimtų 

pasekmių. Save apibūdina, 

nusakydamas fizines ir elgesio 

savybes, priklausymą šeimai, 

grupei, gali pasakyti savo tautybę. 

Save ir savo gebėjimus vertina 

palankumo ir nepalankumo jam 

ženklus 

Kuria savo galimybių „saulę“, ant 

spindulių rašydami, ką gali. 

Demonstruoja savo fizinių 

galimybių, pozų, judesių tobulumą, 

išradingumą žaisdami, veikdami su 

daiktais. Dalyvauja įvairioje 

veikloje, kurioje atskleidžia 

geriausias savo savybes. Apie savo 

veiklą pasakoja suaugusiems ir 

vaikams, džiaugiasi, rodo, ką 

nuveikęs. Žaidžia „komplimentų“ 

žaidimus, pastebėdami ir 

įvertindami vienas kito gerąsias 

savybes. Stebi, tyrinėja, apmąsto, 

vaizduoja, komentuoja grupės, 

šeimos, bendruomenės gyvenimą. 

Klausosi kūrinėlių, diskutuoja apie 

gražų šeimos narių bendravimą, 

pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, 

vaikų, senelių bei tėvų panašumą. 

Žiūrinėja knygeles, savo šeimos 

nuotraukas, įvardina šeimos narius, 

iš žaislų sudaro šeimos variantus. 

Kalba, judesiais, mimika išreiškia 

meilę šeimos nariams. Aiškinasi 

šeimos narių giminystės ryšius, 

sudaro savo šeimos medį. Laikosi 

šeimos ir bendruomenės narių 

susitarimų, tvarkos. Perkelia į 

grupė savo šeimos patirtį: 

bendravimo būdą, žaidimus, 

pomėgius. Diskutuoja apie gimtinę, 

Tėvynę, domisi tradicijomis, 

papročiais, vietinėmis šventėmis, 

dalyvauja jose. Atpažįsta, atkartoja 
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girdėtą informaciją iš gimtojo 

miesto istorijos 

1.2. Emocijų 

suvokimas ir  

raiška 

3 žingsnis Patiria išsiskyrimo nerimą. Mimika, 

kūno judesiais ir garsais išreiškia 

džiaugsmą, liūdesį, pyktį. Pradeda 

atpažinti, ką pats jaučia, turi savus 

emocijų raiškos būdus. Pradeda 

naudoti emocijų raiškos žodelius ir 

emocijų pavadinimus. Pastebi kitų 

žmonių emocijų pavadinimus. 

Pastebi kitų žmonių emocijų 

išraišką, atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į jas 

skirtingai reaguoja. Geriau valdo 

savo emocijų raišką ir veiksmus, 

reaguodamas į juo besirūpinančio 

suaugusiojo veido išraišką, balso 

intonaciją, žodžius 

Savo jausmus išreiškia 

bendraudamas ir žaisdamas 

vaizduotės žaidimus. Žaidžia 

žaidimus, per kuriuos pasako, kaip 

jis jaučiasi, ką jis mėgsta, su kokiu 

žaislu nori žaisti. Vartoja „aš“, 

„mano“, „man“ – „Aš noriu lėlės“. 

Vartoja kai kuriuos vertinimo 

žodžius: „Agnė gera“, „Agnė 

bloga“. Nenoriai dalinasi savo 

žaislais, asmeniniais daiktais. 

Atsisveikina ir pasisveikina su 

šeimos nariais, sako „ačiū“, 

„prašau“. Žaisdamas su kitais 

reiškia palankumą, pasitenkinimą. 

Noriai žaidžia su suaugusiuoju, 

atkartoja jo veiksmus, Žaidžia 

žaidimus plėtojančius socialinę 

patirtį. Bendradarbiauja žaidžiant, 

mokosi suprasti draugo ketinimus, 

spręsti ginčus 

  4 žingsnis Pradeda suprasti, kad skirtingose 

situacijose jaučia skirtingas 

emocijas, kad jas išreiškia mimika, 

balsu, veiksmais, poza. Pavadina 

pagrindines emocijas. Atpažįsta 

kitų emocijas pagal veido išraišką, 

elgesį, veiksmus. Ima suvokti, kad 

jo ir kitų emocijos gali skirtis. 

Geriau supranta kitų emocijas ir 

jausmus, iš dalies į juos įsijaučia ir 

dažnai tinkamai į juos reaguoja. 

Pradeda valdyti savo emocijų 

raiškos intensyvumą priklausomai 

nuo situacijos 

Tyrinėja savo kitų nuotaikas: 

linksmas, liūdnas, aiškinasi veido 

išraiškos mimikas: „nusiminęs“, 

„piktas“, „verkiantis“, „džiugus“. 

Stebi, aiškinasi, pajaučia, išgyvena, 

kad visi žmonės patiria jausmų, 

emocijų, minčių: gali džiaugtis ir 

pykti, būti laimingi ir nelaimingi. 

Aiškinasi, kokia mimikos 

komunikacinė reikšmė, ją naudoja 

saviraiškai: šypsena, linksmos 

akys, ašaros, susiraukęs, piktas 

veidas. Stebi jas veidrodyje. 

Atlieka mimikos pratimus (prieš 

draugą ir prieš veidrodį): šypsosi 

sau, draugui; nustemba (pakelti 

antakius); vaizduoja pyktį (suraukti 

kaktą); baimę (išplėsti akis); įniršį 

(išsišiepti rodant dantis); 
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pasibjaurėjimą (patempus ausis) 

  5 žingsnis Apibūdina savo jausmus ir 

situacijas, kuriuose jie kilo. Vis 

geriau supranta kitų jausmus ir 

tinkamai į juos reaguoja. Vis 

dažniau jausmus išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais 

Klausosi kūrinėlių apie jausmus, 

nuotaikas, svarstydami, iš ko 

galima suprasti, kad kitam linksma, 

liūdna, pikta, skaudu. Iš vaikų 

balsų įrašų bando nuspręsti, kokios 

jie nuotaikos 

  6 žingsnis Pavadina bei apibūdina savo 

jausmus, juos sukėlusias situacijas 

ar priežastis. Beveik neklysdamas iš 

veido mimikos, balso, kūno pozos 

nustato, kaip jaučiasi kitas ir 

tinkamai reaguoja. Dažniausiai 

geranoriškai nusiteikęs kitų 

atžvilgiu. Supranta, kad gali pats 

kontroliuoti kilusių jausmų raišką, 

stengiasi tinkamais būdais, 

neskaudindamas kitų, reikšti 

jausmus 

Tyrinėja ir aiškinasi, kaip kūnas 

reaguoja į skausmą. Išreiškia savo 

savijautą, norus žodžiais, įvardina 

savo emocines būsenas bei jų 

priežastis įvairiose gyvenimo 

situacijose. Užbaigia frazes „Man 

patinka, nes...“, „Aš laimingas, 

nes...“ ir kt. Naudoja „nuotaikų 

lentą“: gamina veidukus, 

simbolines nuotaikų korteles tam 

tikrą išraišką, savo nuotaiką, 

skaičiuoja ir nusprendžia, kokia 

nuotaika vyrauja grupėje. 

Liūdniems, piktiems vaikams 

padeda patarimų korteles 

(simbolius). Kitiems reiškia 

supratimą, užuojautą tinkama balso 

intonacija. Kuria nuotaikingų veidų 

paveikslą. Žaidžia spalvų 

kortelėmis, spalvotomis skarelėmis, 

pasakydami, kokios spalvos tą 

dieną nuotaika. Klausosi skirtingos 

nuotaikos muzikos kūrinių, jas 

išreikšdami spalvomis, linijomis, 

formomis. Žaidžia saviraiškos 

žaidimus, iš judesių, mimikos 

spėdami, kas ką veikia, kaip 

jaučiasi, įsitikindami, kad kūno 

kalba galima daug ką išreikšti. 

Kasdienės, ugdomosios veiklos, 

pasivaikščiojimų, išvykų bei 

ekskursijų metu, bendraudami rodo 

jautrumą kitiems. Domisi draugo 

savijauta, stebi, kada kitam liūdna, 

skauda, gera ar linksma, nuramina, 
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džiaugiasi kartu. Paguodžia kitus 

myluodami, sūpuodami, 

kukuodami, juokindami 

1.3. Savireguliacija ir 

savikontrolė 

3 žingsnis Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. 

Nusiramina kalbinamas, 

nešiojamas. Trumpam atitraukus 

dėmesį vėl sugrįžta prie ankstesnės 

veiklos. Atkakliai laikosi savo norų. 

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą 

kasdienine tvarka bei ritualais. 

Žaisdamas kalba su savimi, nes 

kalba padeda sutelkti dėmesį, 

kontroliuoti savo elgesį. Bando 

laikytis suaugusiojo prašymų ir 

draudimų. Nueina šalin, jeigu kas 

nepatinka, atsisako bendros veiklos, 

nekalba. Išbando įvairius konfliktų 

sprendimo ar savo interesų gynimo 

būdus 

Pripranta prie ritualų ir jų laikosi. 

Reiškia savo emocijas, 

pasitenkinimą, palankumą kitam: 

šypsosi, juokiasi, vadina vardu. 

Siekia geros savijautos, pasakoja 

apie save, savo aprangą, šeimą. 

Gerai jaučiasi grupės aplinkoje 

  4 žingsnis Primenant ir sekdamas suaugusiojo 

bei kitų vaikų pavyzdžiu laikosi 

grupėje numatytos tvarkos, 

susitarimų ir taisyklių. Žaisdamas 

stengiasi laikytis žaidimo taisyklių. 

Nusiramina, kalbėdamas apie tai, 

kas jį įskaudino, ir girdėdamas 

suaugusiojo komentarus. Ramioje 

situacijoje įvardina savo ar kito 

netinkamo elgesio galimas 

pasekmes, bando laikytis tinkamo 

elgesio taisyklių 

Kasdienių situacijų metu aiškinasi 

kultūringo bendravimo, elgesio 

įvairiose situacijose taisykles. 

Kuria, aptaria grupės elgesio 

taisykles. Klausosi kūrinėlių, 

diskutuodami apie vaikų ir gyvūnų 

gerus ir blogus poelgius bei jų 

pasekmes, samprotaudami, kaip 

patys pasielgtų panašioje 

situacijoje. Žaisdamas, 

bendraudamas mokosi elementarių 

savikontrolės įgūdžių. Aiškinasi, 

kad ne visada visi norai yra 

patenkinami, kad kiti žmonės irgi 

turi savo jausmus ir norus. 

Diskutuoja apie tai, kad būtina 

valdyti savo poreikius, jausmus, 

kad netinkamas elgesys, žodžiai 

įžeidžia kitus 

  5 žingsnis Primenant laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių. Lengviau priima dienos 

ritmo pasikeitimus. Ramioje 

Diskutuoja apie bendravimą, 

kilusius ginčus su draugais, kaip 

juos taikiai spręsti. Žaidybinių 

situacijų metu ieško konfliktų 
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situacijoje sugalvoja kelis konflikto 

sprendimo būdus, numato jų 

taikymo pasekmes. Primena kitiems 

tinkamo elgesio taisykles ir bando 

jų laikytis be suaugusiųjų kontrolės 

sprendimo būdų. Dėlioja siužetus 

(geri ir blogi poelgiai) iš 

paveikslėlių. Žaidžia bendrus 

žaidimus, laikosi žaidimo taisyklių, 

veikia šalia kitų atsargiai, 

netrukdydami, gerbdami jų 

privatumą. Kultūringai bendrauja 

su visais vaikais, padėkoja, 

pasisveikina, atsisveikina 

  6 žingsnis Dažniausiai savarankiškai laikosi 

grupėje numatytos tvarkos, 

susitarimų ir taisyklių. Bando 

susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį 

provokuojančioje situacijoje, ieško 

taikių išeičių. Stengiasi suvaldyti 

savo pyktį, įniršį 

Kaupia gerų darbų, gerų poelgių 

kraitelę, simbolinėmis kortelėmis 

pažymėdami atliktus gerus 

darbelius, dėkodami draugams už 

gerus jų poelgius. Dovanoja vienas 

kitam pasigamintus „švelnukus“, 

„užaugina“ „gerumo medį“, ant jo 

kabindami gerumo, padėkos, 

linkėjimų žodžius. Aiškinasi, 

kokiais būdais galima sumažinti 

pyktį, įniršį, išbando tai praktiškai. 

Naudoja žaidinimus: mylavimus, 

kykavimus, juokinimus ir kt. 

1.4. Santykiai su 

suaugusiaisiais 

3 žingsnis Atpažįsta juo besirūpinantį 

suaugusįjį, džiaugiasi jį pamatęs. 

Geba padėti tvarkyti žaislus. 

Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką 

nors nauja. Mėgdžioja, tačiau 

žaidime savaip pertvarko juo 

besirūpinančių suaugusiųjų 

veiksmus, žodžius, intonacijas. Nori 

veikti savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, pagyrimo 

Noriai žaidžia su suaugusiuoju, 

atkartoja jo veiksmus. Žodžiu 

išreiškia norus. Žaidžia žaidimus 

plėtojančius socialinę patirtį 

  4 žingsnis Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar 

globėjų. Grupėje jaučiasi saugus. 

Dažniausiai priima pedagogo 

pagalbą, pasiūlymus bei vykdo 

individualiai pasakytus prašymus. 

Mėgsta ką nors daryti kartu su 

suaugusiuoju. Kasdieninėse 

situacijose stengiasi laikytis 

suaugusiojo nustatytos tvarkos bei 

elgesio taisyklių, tačiau supykęs, 

Stebi suaugusiųjų gyvenimą, 

diskutuoja apie žmonių darbą, 

šeimą. Seka suaugusiųjų 

pavyzdžiu, iš jų mokosi, kreipiasi 

pagalbos, patarimo, klausinėja, 

išklauso, rodo savo darbelius, 

džiaugiasi savo pasiekimais. 

Kviečia kartu veikti, žaisti. 

Bendrauja su jais pagarbiai, 

kultūringai. Dalinasi įspūdžiais, 
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susijaudinęs gali nepaklūsti, 

priešintis 

kaip padeda suaugusiems ir šeimos 

nariams. Įsiklauso į suaugusiųjų 

siūlymus, patarimus, atlieka 

nedidelius įpareigojimus. Aptaria, 

kuria bendravimo su aplinkiniais 

elgesio taisykles. Klausosi 

suaugusiųjų pasakojimų, sekimo, 

deklamavimo, skaitymo, dainų, 

lopšinių. Susipažįsta su įstaigoje 

dirbančiais žmonėmis, jų veikla, 

aiškinasi, kuo jie svarbūs, kodėl 

reikia gerbti jų darbą. Žaidimų 

metu imituoja, išbando suaugusiųjų 

darbus, atitinkamoms situacijoms 

tinkančius elgesio būdus. 

Dalyvauja susitikimuose su įvairių 

tarnybų, įstaigų, profesijų 

žmonėmis, lankosi tėvų 

darbovietėse, muziejuose, 

parodose, dalyvauja šventėse, 

spektakliuose, koncertuose ir kt. 

Diskutuoja, kaip elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis, kuria 

žaidybines situacijas, kaip 

negalima elgtis. Aiškinasi 

pavojingas situacijas, aptaria, į ką 

reikėtų kreiptis pagalbos. Domisi 

žmonėmis, kurie rūpinasi žmonių 

saugumu: policininkais, 

gaisrininkais, gydytojais. 

Susipažįsta su jų profesija, 

aiškinasi, kokiais telefono 

numeriais juos galima iškviesti 

  5 žingsnis Drąsiai bendrauja su pažįstamais ir 

mažiau pažįstamais žmonėmis 

grupėje. Rodo, prašo, siūlo, aiškina, 

nurodinėja, įsitraukdamas 

suaugusįjį į savo žaidimus ir bendrą 

veiklą. Priima su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. Tikrina 

suaugusiojo išsakytas leistino 

elgesio ribas – atsiklausia, derasi, 

pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia 

komentarų. Dažniausiai laikosi 

suaugusiojo nustatytų elgesio 

taisyklių, susitarimų, tačiau stipriai 

supykęs, išsigandęs, susijaudinęs 

gali priešintis suaugusiajam 

  6 žingsnis Nusiteikęs geranoriškai ir pagarbiai 

bendrauti su suaugusiaisiais. 

Susitaria su juo besirūpinančiais 

suaugusiaisiais dėl dienotvarkės ir 

elgesio taisyklių, stengiasi laikytis 

susitarimų, nors kartais su 

suaugusiuoju bendrauja priešiškai. 

Kasdieninėse situacijose bando 

tinkamu būdu išsakyti priešingą nei 

suaugusiojo nuomonę. Paprašytas 

paaiškina, kodėl negalima bendrauti 

su nepažįstamais žmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Žino, į ką galima 

kreiptis pagalbos pasimetus, nutikus 

nelaimei 

1.5. Santykiai su 

bendraamžiais 

3 žingsnis Žaidžia greta kitų vaikų, stebi jų 

veiklą. Ieško bendraamžių 

draugijos. Audringai reiškia savo 

teises į savo daiktus, žaislus, nori 

kito vaiko jam patinkančio žaislo 

Dalinasi žaislais. Domisi vaikais, 

ieško draugo žaidimui. 

Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi 

suprasti draugo ketinimus, spręsti 

ginčus. Bando sulaikyti neigiamus 

jausmus. Draudimų dažnai nepaiso. 

Individualiai ir grupelėmis klausosi 

skaitymo. Domisi bendraamžiais 

esančiais grupėje, pats ieško 



16 

 
draugo žaidimui. Dažnai 

konfliktuoja. Taikiausiai žaidžia 2–

3 vaikai. Reiškia palankumą: 

šypsosi, glosto, bučiuoja, vadina 

vardu. Savo teises gina 

protestuodamas. Pradeda domėtis 

vienas kitu: pavadina žaislus, 

veiksmus, prašo, komentuoja 

  4 žingsnis Kartu su bendraamžiais žaidžia 

bendrus žaidimus. Žaisdamas 

mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų 

norus. Tariasi dėl vaidmenų, 

siužeto, žaislų. Padedamas 

suaugusiojo, palaukia savo eilės, 

dalijasi žaislais, priima 

kompromisinį pasiūlymą. Gali 

turėti vieną ar kelis nepastovius 

žaidimų partnerius. Su jais lengvai 

susipyksta ir susitaiko 

Diskutuoja apie draugus ir 

draugystę, domisi jų darbais, 

daiktais, žaislais, sumanymais, 

jausmais, nuomone. Aiškinasi 

sąvoką „draugas“, įvardina 

artimiausius draugus. Surengia 

„minčių lietų“ apie tai, koks yra 

tikras draugas, kaip vaikai jaustųsi 

vienui vieni. Aiškinasi, jog draugai 

atrodo įvairiai, turi skirtingas ar 

panašias savybes: būna draugiški, 

išradingi, kantrūs, kartais 

užsispyrę. Ruošia stendą apie 

draugų talentus, piešdami, 

žymėdami paveikslėliais, ką 

kiekvienas daro geriausiai. Kartoja 

susitikimo ritualus, perduodami 

vienas kitam grupės simbolį, 

kreipdamiesi vardu, pasilabindami, 

vartodami liaudiškus 

pasveikinimus, palinkėjimus. 

Domisi patarlėmis, priežodžiais 

apie šiltus žmonių santykius. 

Vardija, kieno koks daiktas ar 

žaislas, dalijasi žaislais, saugo ir 

tausoja ne tik asmeninius, bet ir 

draugo bendrus žaisliukus. Naudoja 

susidraugavimo būdus: mandagiai 

pasisveikina, pasiūlo kartu pažaisti, 

pasidalina žaislais, tinkamai 

elgiasi, draugui padaro ką nors 

malonaus, padeda bėdoje, norą 

bendrauti parodo šypsena, maloniu 

žvilgsniu, gestais, kalba. 

  5 žingsnis Sėkmingai įsilieja į vaikų grupę ir 

kartu žaidžia. Veikia kartu su kitais, 

siūlydamas sumanymą ar 

priimdamas kitų sumanymą, 

fantazuodamas. Tikslingai atsineša 

žaislą iš namų bendram žaidimui su 

žaidimo draugu. Paprašius kitam 

vaikui, duoda pažaisti savo žaislu 

arba žaidžia juo paeiliui. Gali padėti 

kitam vaikui. Pats randa konflikto 

sprendimo būdą arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. Gali turėti 

draugą arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų partnerius 

  6 žingsnis Rodo iniciatyvą bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais, 

palaikyti su jais gerus santykius. 

Diskutuoja dėl žaidimų sumanymų 

ir veiklos. Palaiko pastovią 

draugystę mažiausiai su vienu 

vaiku. Dalijasi žaislais ir kovoja už 

kitų teisę žaisti paeiliui. Siekdamas 

rasti kompromisą, įsitraukia į 
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derybų procesą. Supranta, kad 

grupė vaikų, norėdama veikti 

sutartinai, turi susitarti dėl visiems 

priimtino elgesio. Supranta, koks 

elgesys yra geras ar blogas, ir 

kodėl. Suvokia savo veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. Turi 

draugą arba kelis pastovius žaidimų 

partnerius 

Diskutuoja, svarsto apie tai, kas 

stiprina ir kas silpnina draugystę. 

Užmezga kontaktą su sau 

svarbiomis vaikų grupelėmis, 

kalbasi, ką nors praneša, pasakoja 

didelei vaikų grupei, kuria bendrus 

darbus, projektus, toleruoja, 

išklauso, priima kito poziciją, kartu 

svarsto, diskutuoja, ieško bendro 

susitarimo. Kuria grupės tradicijas, 

elgesio taisykles, piešia jas, užrašo, 

parenka simbolinius paveikslėlius. 

Įvairios veiklos metu išklauso kitą, 

pagelbsti silpnesniam, jaunesniam 

už save, nesišaipo iš kito nelaimės, 

nesijuokia draugui padarius ką nors 

taip. Meninės veiklos metu gamina 

dovanėles, atvirutes draugams. 

Žaidžia vaidmeninius, kūrybinius, 

statybinius žaidimus, išbando 

įvairias žaidimo galimybes, tariasi 

dėl vietos, vaidmenų, klausosi 

draugų norų, siūlymų, dalinasi 

žaislais. Žaidžia „vardų“, 

bendravimo, draugystės, situacijų 

modeliavimo žaidimus, ieško 

problemų sprendimo būdų. 

Organizuoja malonių linkėjimų, 

gražių pastebėjimų ratą (siunčia 

ratu žaisliuką). Žaidžia judriuosius 

žaidimus – laikosi  žaidimų 

taisyklių, derina savo veiksmus, 

kartu patiria džiaugsmą. 

Interpretuoja, vaidina, fantazuoja 

drauge su kitais, išreikšdami savo 

įspūdžius, išgyvenimus, socialinę 

patirtį. Stebi, tyrinėja, apmąsto, 

komentuoja savo santykius su 

grupės vaikais 

2. Pažinimo kompetencija 

2.1. Aplinkos 

pažinimas 

3 žingsnis Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į 

daiktus. Atpažįsta ir pavadina vis 

Ieško paveikslėliuose ar tarp žaislų 

nurodyto gyvūno, mėgdžioja jo 
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daugiau artimiausioje aplinkoje 

esančių augalų, gyvūnų, daiktų, 

domisi jais. Skiria atskirus gamtos 

reiškinius. Orientuojasi savo 

grupės, namų, mokyklos aplinkoje. 

Žino savo ir savo šeimos narių 

vardus. Dalyvauja prižiūrint 

augalus ar gyvūnus 

balsą, parodo, o vėliau ir įvardina 

gyvūnų pagrindines kūno dalis, kai 

kuriuos skiriamuosius požymius 

(uodega, sparnai, pelekai), judesius 

(skrenda, plaukia, bėga, striksi ir 

kt.). Paveikslėlyje ar aplinkoje 

parodo gėlytę, medelį, bando 

pasakyti spalvą, kiekį. Įvairių 

pojūčių pagalba, susipažįsta su 

vaisiaus ir daržovės savybėmis 

(spalva, dydis, skonis, kvapas). 

Vaisius bei daržoves rūšiuoja pagal 

tam tikrus požymius. Įgytą patirtį 

pritaiko žaidimuose. 

Eksperimentuoja ir stebi savo 

veiksmų rezultatus: prideda, 

pamatuoja, deda į įdubimą, išpjovą. 

Randa kitą tokį pat atviruką su 

dailės kūrinio reprodukcija, 

fotografija. Atgamina, gretina, 

keičia daiktų vaizdus, nustato 

paprastus ryšius tarp to, ką 

atsimena ir mato. Žaisdamas su 

vyresnių vaikų ar suaugusiųjų 

rūbais, skraistėmis, apdangalais, 

batais, vaikas kuo nors apsimeta, 

patiria malonumą supanašėdamas 

su suaugusiuoju. Stebi, dalyvauja 

aptariant, klausosi, išsako savo 

nuomonę, liečia ir kitais būdais 

pažįsta pasaulį 

  4 žingsnis Pažįsta gyvenamuosius vietovės 

objektus (namai, parduotuvės ir 

pan.). Pasako kur gyvena, savo 

vardą, pavardę. Atpažįsta gamtoje 

ar paveikslėliuose dažniausiai 

sutinkamus gyvūnus, medžius, 

daržoves, gėles, pasako jų 

pavadinimus 

Kaupia informaciją apie pasaulį, 

žmones, reiškinius, šeimą, gimtinę, 

savo šalį, tradicijas, šventes. 

Aiškinasi savo kaimo, miestelio 

savitumus, įžymybes. Susipažįsta 

su šalies sostine Vilniumi, šalies 

simbolika, prezidentu. Ugdomosios 

veiklos metu susipažįsta su liaudies 

kūryba. Perkelia į grupę savo 

šeimos patirtį: bendravimo būdą, 

žaidimus, pomėgius. Stebėdamas 

  5 žingsnis Žino kas yra šeima, pasakoja apie 

ją, jos buitį. Gali savarankiškai 

nueiti į mokyklos salę. Žino savo 
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kaimo, miestelio pavadinimą kur 

gyvena. Atpažįsta ir įvardija ne tik 

naminius, bet ir laukinius gyvūnus. 

Pasako naminių ir laukinių gyvūnų 

gyvenimo skirtumus. Skiria 

daržoves, vaisius, uogas nusako 

panaudojimo maistui būdus. Domisi 

dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, 

kurių negali pamatyti 

suaugusiuosius, jų veiksmus, 

išbando naujus veikimo bei elgesio 

būdus, juos perima, kūrybiškai 

pritaiko. Žiūrėdami paveikslus, 

nuotraukas, išvykų ir ekskursijų 

metu susipažįsta su įvairiomis 

žmonių profesijomis, jų atliekamais 

darbais ir darbo rezultatais. 

Pasivaikščiojimų metu, išvykų bei 

ekskursijų metu pratinasi globoti ir 

saugoti gamtą, augmeniją, 

gyvūniją, demonstruoja gebėjimą 

tinkamai elgtis gamtoje, viešose 

vietose. Kaupia įvairią medžiagą 

apie gyvūnus, augalus. Ieško 

išskirtinių augalo požymių bei 

savybių. Aiškinasi iš kokių dalių 

sudarytas augalas, iš kur jis 

atsiranda, kokių reikia sąlygų, kad 

augalas augtų ir duotų vaisių, kokia 

jo reikšmė gamtai ir žmogui. 

Įvairių priemonių pagalba kaupia 

informaciją apie naminius ir 

laukinius gyvūnus, vabzdžius, 

paukščius, žuvis, jų jauniklius, 

išorinius požymius, gyvenimo būdą 

ir mitybą. Pokalbių metu pasakoja 

apie savo augintinius, jų priežiūrą 

ir poreikius, zoologijos sode ar 

miške matytus gyvūnus, kaime 

auginamus gyvulius. Aiškinasi, kuo 

naudingi gyvūnai, kuo pavojingi, 

kodėl jie tokie būna ir kaip 

apsisaugoti nuo jų grėsmės. Žiema 

lesina paukštelius, neša žvėreliams 

maisto. Stebi, analizuoja, grožisi 

įvairiais žmogaus ir gamtos 

sukurtais kūriniais. Pats prisideda 

prie grožio kūrimo, žino, jog 

negalima teršti. Aiškinasi, kodėl 

reikia taupyti popierių, elektrą, 

vandenį. Skiria ir pavadina dieną, 

  6 žingsnis Žino savo tėvų profesijas, žino savo 

namų adresą, įvardija savo 

giminaičius. Žino savo šalies ir 

sostinės pavadinimą. Skiria ir 

pavadina suaugusiųjų profesijas, 

buitį ir darbą. Žino tradicines 

šventes. Pastebi aiškiai matomus 

skirtumus ir panašumus tarp 

gyvūnų ir augalų. Samprotauja apie 

tai, kur jie gyvena, kuo minta 

naminiai ir laukiniai gyvūnai. Moka 

prižiūrėti ir stebėti kambarinių 

augalų, daržovių augimą. Žino apie 

naminių gyvūnų naudą žmogui ir 

augalų panaudojimą maistui. 

Pradeda suprasti Žemės, Saulės, 

Mėnulio ir kitų dangaus kūnų 

ryšius. Mokosi rūšiuoti atliekas. 

Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai 

aplinkai ir besiformuojančią 

atsakomybę už jos išsaugojimą 
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naktį, apibūdina orą, jo pokyčius 

žymi kalendoriuje. Įvairių 

bandymų metu susipažįsta su 

nuosekliais gamtos pakitimais 

rudenį, žiemą, pavasarį, vasarą, 

žmonių atliekamais žemės ūkio 

darbais įvairiais metų laikais. 

Aiškinasi, kuo kiekvienas metų 

laikas patrauklus, gražus. Klausosi 

pasakojimų, žiūri filmukus apie 

saugų elgesį gatvėje, gamtoje, prie 

vandens, su buitiniais prietaisais ir 

kt. dalyvauja saugaus eismo 

užsiėmimuose, prevencinėse 

programose 

2.2. Kiekio supratimas 

ir skaičiavimas 

3 žingsnis Gestais, mimika parodo, jog 

suvokia, ką reiškia yra-nėra, taip- 

ne. Supranta ką reiškia vienas, du, 

daug. Skiria sąvokas mažai (vienas, 

du) ir daugiau. Pradeda suprasti, ką 

reiškia padalinti daiktus po vieną, 

po lygiai. Geba išrikiuoti daiktus į 

eilę 

Pavadina daiktus, rūšiuoja juos 

pagal dydį, spalvą, kiekį (vienas, 

daugiau), dėlioja nesudėtingus loto. 

Atrenka parodytos formos ir 

spalvos daiktus, žaislus. Grupuoja 

daiktus, žaislus pagal formą, 

spalvą, dydį. Sudaro daiktų, žaislų 

eiles nuo didžiausio iki mažiausio 

ir atvirkščiai. Tapatina daiktus, 

dedamus į įdubimą, išpjovą 

tiesiogiai: pridedant, pamatuojant 

  4 žingsnis Pradeda skaičiuoti daiktus, 

palyginti kelių daiktų grupes pagal 

daiktų kiekį grupėje. Padalina 

daiktus po lygiai. Pradeda vartoti 

kelintinius skaitvardžius: pirmas, 

antras... 

Sistemina, klasifikuoja, 

apibendrina elementarią 

informaciją, skaičiuoja, matuoja, 

lygina, grupuoja. Eksperimentuoja. 

Dalyvauja pažinimo, tyrinėjimų ir 

atradimų savaitėje. Aplinkoje ieško 

daiktų, kurių yra po vieną, kokių po 

daug. Kalboje vartoja žodžius: 

vienas, daug, nė vieno. 

Taisyklingai skaičiuoja daiktus, 

garsus, judesius, taisyklingai varto-

damas skaitvardžius. Skaičiuoja ir 

atskaičiuoja daiktus, judesius, 

garsus pagal pasakytą skaičių ar 

pateiktą pavyzdį. Įvairioje veikloje 

skaičiavimui vartoja kelintinius 

  5 žingsnis Supranta, kad daiktų skaičius 

nepriklauso nuo daiktų formos, 

dydžio, daiktų savybių, jų padėtį 

erdvėje. Skaičiuoja bent iki 10. 

Dėliodamas kelis daiktus, sugeba 

atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? 

Kiek daugiau? Kiek trūksta? 

Pastebi, kaip sudaryta daiktų, 

elementų seka, sugeba pratęsti ją 1–

2 daiktais. Skiria kelintinius 
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skaitvardžius skaitvardžius 

  6 žingsnis Susieja daiktų kiekį su atitinkamu 

daiktų skaičių žyminčiu simboliu. 

Skaičiuoja bent iki 15. Palygina 

mažai daiktų turinčias grupes pagal 

kiekį. Supranta ir vartoja sąvokas 

daugiau, mažiau, pusiau, į 2 dalis, į 

4 dalis. Atpažįsta, atkuria, pratęsia, 

sukuria skirtingų garsų, dydžių, 

formų, spalvų sekas su 2–3 

pasikartojančiais elementais 

2.3. Forma, erdvė, 

matavimai 

3 žingsnis Supranta vis daugiau žodžių, 

kuriais nusakoma daikto forma, 

dydis, spalva. Skiria sąvokas mažai 

(vienas, du) ir daug. Pradeda 

suprasti, ką reiškia padalinti kelis 

daiktus po vieną, po lygiai. Geba 

išrikiuoti daiktus į eilę 

Rūšiuoja, grupuoja, lygina pagal 

spalvą, formą, dydį, atlieka įvairius 

veiksmus su didaktiniais žaislais. Iš 

dviejų formų ar dydžių parenka 

nurodytą, grupuoja vienarūšius, 

labai skirtingos formos daiktus, 

pagal kontrastingas spalvas ir kt. 

požymius. Eilės tvarka deda 3–4, o 

vėliau ir 4–5 skirtingo dydžio žiedų 

piramidę. Atlieka įvairius veiksmus 

su didaktiniais žaislais (išdėlio-ja, 

surenka, sumauna žiedus, įdeda 

vieną į kitą ir kt.). Dėlioja iš 2–4 

dalių dėliones, korteles 

  4 žingsnis Atpažįsta apskritos, keturkampės, 

kvadratinės formos daiktus. 

Atrenka vienodos formos daiktus. 

Atrenka vienodos formos, dydžio ar 

spalvos daiktus. Manipuliuodamas 

daiktais (juos vartydamas, 

padėdamas šalia, uždėdamas ant, 

įdėdamas į, atsižvelgdamas į daikto 

formą, dydį, spalvą) bando 

konstruoti, komponuoti, grupuoti. 

Labai skirtingus ir vienodus daiktus 

palygina pagal ilgį, storį, aukštį, 

masę ir pan. Dydžiams, dydžių 

skirtumams apibūdinti pradeda 

vartoti žodžius: didesnis – 

mažesnis, ilgesnis – trumpesnis, 

storesnis – plonesnis, aukštesnis – 

Lygina dvi daiktų grupes 

nuosekliai uždėdamas vieną daiktą 

ant kito ar pridėdamas vieną daiktą 

prie kito, pridedant ar nuimant 

daiktą, padaro iš daiktų grupės 

lygybę. Lygina labai kontrastingus, 

mažiau kontrastingus ir vienodus 

daiktus pagal ilgį, plotį, aukštį, 

didumą, storį. Lytėjimo, regėjimo 

bei judėjimo pojūčių pagalba 

susipažįsta su geometrinėmis 

figūromis. Aplinkoje ieško 

atitinkamos formos daiktų, 

išsiaiškina, kad geometrines figūros 

gali būti įvairių dydžių ir spalvų. 

Dėlioja geometrines figūras 

didėjimo ir mažėjimo tvarka. 
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žemesnis ir pan. Už save didesnius 

daiktus vadina dideliais, o 

mažesnius – mažais. Pradeda skirti 

dešinę ir kairę savo kūno pusę, 

kūno priekį, nugarą. Nurodydamas 

kryptį (savo kūno atžvilgiu) 

naudoja žodžius: pirmyn – atgal, 

kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn. 

Paros dalis sieja su savo gyvenimo 

ritmu. Žino metų laikus ir būdingus 

jiems požymius 

Įvairių žaidimu metu pratinasi 

skirti dešinę ir kairę rankas, 

nustatyti savo kūno dalių erdvinę 

padėtį ir pagal jas nurodo kryptį 

nuo savęs (pirmyn, atgal, kairėn, 

dešinėn ir t. t.), nusako daikto 

padėtį kito daikto atžvilgiu. 

Žiūrėdami įvairius paveikslėlius, 

atlikdami stebėjimus 

pasivaikščiojimų metu, susipažįsta 

su paros dalimis: diena, rytas, 

vakaras; aiškinasi jų nuoseklumą, 

taip formuojant supratimą apie 

parą, teisingai vartoja sąvokas: 

vakar, šiandien, rytoj. Kasdieninės 

veiklos metu susipažįsta su savaitės 

dienomis, pasako, kuri šiandien 

diena, kuri buvo vakar, kuri bus 

rytoj 

  5 žingsnis Skiria trikampę, stačiakampę 

formas. Randa mažai 

besiskiriančius daiktus. 

Kalbėdamas apie spalvą, vartoja 

sąvokas: vienos spalvos, dvispalvis. 

Grupuoja, komponuoja daiktus, 

atsižvelgdamas į jų spalvą, formą 

arba dydį. Kalbėdamas apie nuotolį, 

atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, 

storį, masę, vartoja sąvokas: 

ilgesnis – trumpesnis, siauresnis – 

platesnis ir pan. Supranta, ką reiškia 

sudėlioti nuo mažiausio iki 

didžiausio ir atvirkščiai. Supranta, 

kad knygos skaitomos iš kairės į 

dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda 

nurodyta kryptimi. Skiria ir 

žodžiais išreiškia erdvinius daikto 

santykius su savimi: priešais mane 

– už manęs, šalia manęs, kairėje 

manęs ir pan. Pradeda suvokti 

praeitį, dabartį, ateitį. Skiria 

sąvokas: šiandien, vakar, rytoj 

  6 žingsnis Skiria plokštumos ir erdvės figūras: 

skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą, 

tačiau plokštumos ir erdvės sąvokų 

dar nevartoja. Grupuoja, 

klasifikuoja daiktus pagal dydį, 

formą arba spalvą. Matuodamas 

atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi 

vienu ar keliais sąlyginiais matais, 
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tačiau tūrio, talpos, masės sąvokų 

dar nevartoja. Atranda, kad į 

skirtingos formos daiktus galima 

sutalpinti tą patį medžiagos kiekį. 

Palygindamas dydžius, vartoja jų 

skirtumo didumą pabrėžiančius 

žodžius. Apibūdina daiktų vietą ir 

padėtį kitų daiktų ar vienas kito 

atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į 

dešinę, aukščiau – žemiau, virš – 

po, šalia, greta, viduryje, tarp, 

priešais, prie, prieš, paskui; šalia, 

vienas už kito, už, tarp, viduje, 

išorėje ir kt. Pradeda suvokti laiko 

tėkmę ir trukmę; žino, jog gamtoje 

esama įvairios trukmės 

pasikartojančių ciklų (kartojasi 

savaitės dienos, metų laikai ir pan.) 

3. Kalbos ir komunikavimo kompetencija 

3.1. Sakytinė kalba 3 žingsnis Supranta elementarius klausimus ir 

prašymus. Džiaugiasi įvairiais 

garsais ir ritmais. Supranta savo ir 

artimųjų vardus, greitai mokosi 

paprastų naujų žodžių. Pradeda 

kalbėti dviejų, trijų žodžių 

sakiniais. Klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių. Klausosi 

naujų žodžių ir bando juos suvokti. 

3–4 žodžių sakiniais kalba ir 

klausinėja apie save, savo norus, 

poreikius, išgyvenimus. Pradeda 

mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną. 

Kalba ir klausinėja apie aplinkos 

objektus, jų savybes, įvykius, net jei 

jų dabar ir nemato. Vienu ar keliais 

žodžiais atsako į elementarius 

klausimus, pats klausia. Kartu su 

suaugusiuoju dainuoja daineles, 

deklamuoja eilėraštukus, užbaigia 

žinomų pasakų, eilėraščių frazes. 

Sako „ačiū“, „prašau“. Domisi 

televizijos laidomis vaikams, kalba 

Įvardina, ką mato knygutėje, 

klausosi sekamų pasakų, skaitomų 

grožinės ir pažintinės literatūros 

kūrinėlių. Atsako į pateiktus 

trumpus klausimus, susijusius su 

sekta ar skaityta pasaka.  Aktyviai 

dalyvauja pokalbyje: klausia, 

atsako, pasakoja apie save, žaislus, 

paveikslus, įvykius, mėgdžioja 

dažnai girdimus gyvūnų bei 

paukščių balsus. Klauso 

suaugusiųjų kalbos, bendrauja su 

suaugusiuoju, kitais vaikais. 

Klausosi raiškaus, gyvo, emocingo 

pasakojimo, sekimo, skaitymo, 

deklamavimo, dainavimo, 

vaidinimo. Žiūri rodomus 

paveikslėlius, atkreipiant dėmesį į 

reiškinius. Žaidžia žodžių (tarimui) 

ir kitus kalbinius žaidimus 
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apie jas 

  4 žingsnis Kalba suprantamai, daro daug 

klaidų. Mėgsta daug kalbėti. Savo 

įspūdžius reiškia trumpais sakiniais. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius. 

Vartoja maloninius, mažybinius 

žodžius. Kalba apie save 

vartodamas įvardžius: aš, mane. 

Įvardija ką mato paveikslėlyje. 

Kalbėdamas derina giminę. Pasako 

ką nupiešė, sukonstravo 

Naudoja apibendrinamuosius 

žodžius. Vartoja kuo daugiau 

mandagių žodžių. Išgirsta ir 

suvokia mokytojo kalbą. Atidžiai 

išklauso sekamų pasakų. Padedant 

auklėtojai atpasakoja perskaitytą 

pasakėlę ar atpasakojimą. Mokosi 

liaudiškų gyvulėlių ar paukštelių 

pamėgdžiojimų. Bendrauja su 

tėvais, mokytoja. Vaikai domisi 

kitais žmonėmis. Užmezga 

kontaktą su vaikais bendraamžiais, 

kviečia veikti kartu. Ugdytinis 

pasisveikina, atsisveikina, 

padėkoja. Klausinėja suaugusio 

apie daiktus, reiškinius, jų savybes. 

Klauso šalia esančio, stengiasi 

suprasti. Jaučia kalbos 

melodingumą, gamtos garsų 

skambesį pamėgdžiojimuose, 

dainuojamoje tautosakoje ir 

trumpuose eilėraštukuose. Kalba 

apie tai ką galvoja, ką veikia. 

Užmezga dialogą. Įvardija 

paprastais žodžiais kasdien 

matomus daiktus, žmones, gamtos 

reiškinius, gyvulius, augalus. 

Pasakoja apie suvokiamus žaislus, 

žaidimus, žmones, gamtos 

reiškinius, gyvulius, augalus. 

Trumpai pasakoja apie paveikslėlį. 

Dėlioja daiktais korteles su daiktais 

ir jų pavadinimais. Pratinasi 

taisyklingai vartoti kalboje 

trumpuosius ir ilguosius balsius. 

Nustato pirmą ir paskutinį žodžio 

garsą. Nusako žinomų daiktų keletą 

požymių. Taisyklingai vartoja 

kalboje vaikų ir suaugusiųjų vardus 

  5 žingsnis Klausosi įvairaus turinio tekstų apie 

aplinką, įvairius įvykius, reiškinius, 

klausosi gyvai įrašų. Išgirsta pirmą 

ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, 

draugų vardažodžiuose, trumpuose 

žodžiuose. Klausydamas skaitomo 

ar pasakojamo teksto, klausinėja. 

Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką 

žino, veikia, ko nori, tikisi, 

nesuprastus paaiškina, pakartoja. 

Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo 

nutikę, įvykę, tai siedami su 

žmonėmis, tautos gyvenimu, 

gamtos reiškiniais. Seka girdėtas ir 

savo sukurtas pasakas, kuria 

įvairias istorijas, eilėraštukus, 

inscenizuoja. Deklamuoja, dainuoja 

skaitomų pasakų eiliuotus intarpus 

  6 žingsnis Klausosi draugų ir savo kalbos 

įrašų, įvairių stilių tekstų, mįslių, 

erzinimų, pajuokavimų, 

dviprasmybių, frazeologizmų 

bendrine kalba ir tarme. Išgirsta 

pirmą, paskutinį ir žodžio viduryje 

esančius garsus. Seka ir suvokia 

knygelės, pasakojimo, pokalbio 

eigą, supranta ir interpretuoja. 

Kalba natūraliai, atliepdamas 

bendravimo situaciją, vartodamas 

vaizdingus žodžius (sinonimus, 

antonimus ir kt.), technologinius 
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terminus (mikrofonas, pelė, 

klaviatūra ir kt.) Garsiai svarsto 

savo planuojamos veiklos eigą, 

praneša apie tai draugui, grupelei 

draugų, visai grupei. Pasakoja, 

kalba apie savo patirtį, norus, 

svajones, problemų sprendimą, 

svarsty-mus, įvardindamas įvairias 

detales, savybes, būsenas, 

vartodamas naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros žodžius. 

Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, 

mįsles, humoristines istorijas. 

Deklamuoja savo sukurtus 

kūrinėlius, žaidžia prasmingais ir 

beprasmiais žodžiais, bando 

juokauti, kalba „ateivių“, 

„užsienio“ kalbomis. Keičia balso 

stiprumą, kalbėjimo tempą, 

intonacijas ir kt. 

3.2. Rašytinė kalba 3 žingsnis Savarankiškai ir padedant 

suaugusiajam varto knygeles. 

Pradeda atpažinti mėgstamas 

knygeles, nori, kad jas jam 

paskaitytų. Kartais knygelę laiko 

taisyklingai. Žiūrinėja 

paveikslėlius, piršteliu juos rodo. 

Reaguoja į skaitomą tekstą. Kreipia 

dėmesį į aplinkoje esančias raides, 

žodžius, simbolius. Įvairiais 

rašikliais spontaniškai brauko 

popieriaus lape 

Klausosi pasakojimo, skaitymo 

apie tai, kas vaikui pažįstama, 

žinoma. Žiūri į dideles, spalvingas 

knygeles, žurnalus atsakinėdamas į 

klausimus ir pats klausdamas. 

Bando rašinėti ant didelių ir mažų 

rašymo lentelių. Pasako savo ir kitų 

vardus, atsiliepia pašauktas. 

Dalyvauja darželio renginiuose, 

bando kartu dainuoti. Žaisdamas 

kalba su savimi 

  4 žingsnis Domisi skaitymu. Ima suprasti, kad 

skaityti visada malonu. Vaizduoja, 

kad „skaito“ knygą, kuri jam buvo 

skaityta. „Skaito“ knygelių 

paveikslėlius, įvardija įvairių 

objektų ir veikėjų bruožus, 

veiksmus. Domisi ne tik įvairiais 

rašikliais, bet ir kompiuteriu. 

Keverzonėse ir piešiniuose pasirodo 

realių raidžių elementai ir raidės. 

Pažįsta, atpažįsta grafinius 

simbolius (raides, žodžius, tekstus, 

užrašus ir kt.), žaidžia jais, įvairioje 

veikloje vartoja, patys juos kuria, 

imituoja raštą (keverzoja, piešia, 

rašo raides, jų junginius, žodžius). 

Stebi kaip rašo suaugusieji, mėgina 

pamėgdžioti. Piešia ornamentus, 

spalvina, karpo, lipdo- lavina 

smulkiuosius rankų raumenis (rašo 
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Atkreipia dėmesį į raides, simbolius 

(grafinius vaizdus), pradeda jais 

manipuliuoti įvairioje veikloje 

molyje, smėlyje, ant stiklo, lentoje 

ir kt.), iliustruoja knygas, rengia 

piešinių parodas. Įvardija keletą 

jam reikšmingų raidžių. Nurodo, 

kurios raidės yra didžiosios, kurios- 

mažosios. Piešiniais, ženklais, 

raidėmis išreiškia savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis 

  5 žingsnis Domisi abėcėlės raidėmis. 

Supranta, kad kažkurios raidės turi 

savo pavadinimą ir specifinę 

grafinę raišką. Pastebi žodžius, 

prasidedančius ta pačia raide. 

Supranta aplinkoje matomų 

spausdintų žodžių prasmę. 

Sugalvoja pavadinimus 

paveikslėliams, knygelėms. Įvardija 

specifinius skaitomo teksto veikėjų 

bruožus. Kuria ir gamina rankų 

darbo knygeles. Supranta skirtingų 

spaudinių funkcijas (kalendorius, 

valgiaraštis, reklama, bukletas ir 

pan.). „Iliustruoja“ pasakas, 

pasakojimus, istorijas, filmukus. 

Braižo ir aiškina planus, schemas, 

grafikus. Kopijuoja raides, 

paprastus žodžius. Bando rašyti 

raides, pradėdami savo vardo 

raidėmis. Kompiuteriu spausdina 

savo vardą, trumpus žodelius 

  6 žingsnis Domisi knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais, iliustracijomis. 

Pradeda suprast ryšį tarp knygos 

teksto ir asmeninės patirties. 

Supranta nesudėtingų tekstų 

siužetą. Supranta paprastą 

informaciją. Domėdamasis 

spausdintu tekstu klausinėja. 

Supranta, kad garsas siejasi su 

raide, o raidės sudaro žodį. Žino 

keliolika abėcėlės raidžių. Pradeda 

skirti žodžius sudarančius garsus, 

skiemenis. Pažįsta parašytą žodį 

kaip atskirų raidžių junginį. Gali 

perskaityti užrašus, kuriuos mato 

gatvėse, pvz., parduotuvių, 

kirpyklų, kavinių pavadinimus. 
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Supranta rašymo tikslus. 

Spausdintomis raidėmis rašo savo 

vardą, kopijuoja aplinkoje matomus 

žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų 

objektų pavadinimus. Įvairiais 

simboliais bando perteikti 

informaciją. Kompiuteriu rašo 

raides, žodžius 

4. Meninė kompetencija 

4.1. Meninė raiška 3 žingsnis Susidomėję klausosi dainų, 

instrumentinių kūrinėlių, emocingai 

jas suvokia (šypsosi, džiaugiasi, 

ploja rankom, trepsi, sėdėdamas 

sūpuoja koja ar pan.). Vienas ir 

kartu su kitais dainuoja dviejų –  

keturių garsų daineles, palydėdamas 

jas judesiais. Drauge su pedagogu 

žaidžia muzikinius žaidimus, eina 

ratelių, jų tekstą imituoja rankų, 

kūno judesiais. Juda pagal muziką: 

žingsniuoja, bėga, apsisuka, kūno 

judesiais imituoja kai kurių gyvūnų 

judesius. Apžiūrinėja, tyrinėja 

ritminius muzikos instrumentus ir 

jais ritmiškai groja kartu su 

pedagogu. Kuria, dainuoja vieno 

aukščio tonu savitus žodžius. 

Žaisdamas su daiktu ar žaislu 

atlieka matytus veiksmus, judesius. 

Įvairiai intonuodamas kalba apie 

tai, ką daro. Mėgdžioja šeimos 

narių kalbą, veiksmus. 

Muzikiniuose rateliuose judesiais, 

veiksmais vaizduoja siužeto 

elementus, reiškia savaime kilusias 

emocijas. Spontaniškai reiškia 

emocijas, įspūdžius dailės 

priemonėmis ir medžiagomis. 

Brėžia įvairias linijas, formas vis 

labiau koordinuodamas rankų 

judesius. Bando ką nors pavaizduoti 

(mamą, mašiną). Savo keverzonėse 

Vaizduoja įvairius ženklus: 

taškelius, brūkšnelius, apskritimus, 

linijas ir t. t., eksperimentuoja su 

piešimo priemonėmis. Piešia 

pieštukais, flomasteriais, vaško 

kreidelėmis, teptukais, guašo 

dažais, akvarele, štampuoja 

įvairiomis priemonėmis, piešia ant 

įvairaus dydžio ir spalvų 

popieriaus. Tepa vieną popieriaus 

skiautelę klijais, uždeda reikiamoje 

vietoje ir prispaudžia. Dėlioja 

paveikslėlius ant magnetinės 

lentos, popieriaus. Aplikuoja iš 

paruoštų formų, atskirų dalių, plėšo 

popierių ir jį klijuoja, priklijavus 

nupiešia trūkstamas smulkesnes 

detales. Karpo popieriaus juosteles 

mažais gabalėliais. Lipdo iš 

plastilino, modelino, molio, 

dekoruoja įvairia gamtine 

medžiaga. Klausosi linksmų, ramių 

muzikos kūrinių, instrumentų 

garsų, dainavimo. Nusako muzikos 

nuotaiką: linksma, liūdna. Lėta, 

greita ir t.t. Atlieka ritmiškus 

judesius, judesius su priemonėmis 

(skarelės, kaspinai, žaisliukai) 

pagal muziką. Eina ratuku susikibę 

rankomis, vorele, žaidžia 

muzikinius ratelius, liaudies 

žaidimus. Dainuoja paprastas, 

trumpas daineles, daug kartų 
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įžvelgia daiktus ar įvykius. 

Eksperimentuoja dailės 

medžiagomis ir priemonėmis, 

tyrinėja įvairius veikimo su jomis 

būdus. Piešdamas, spauduodamas 

mėgaujasi procesu, o ne rezultatu 

kartoja su mokytoju. Groja 

barškučiais, būgneliais, 

švilpynėmis, akmenukais, 

lazdelėmis. Ritmiškai eina vietoje, 

ratu, ploja, trepsi, stuksena pagal 

muziką 

  4–5–6 

žingsnis 

Išreiškia jausmus, mintis. Kuria, 

atranda, įsivaizduoja, keičia, 

pritaiko. Supranta aplinką ir 

adekvačiai į ją reaguoja. Supranta 

save ir kitus. Bendrauja, diskutuoja, 

išklauso. Pasiruošia darbui, 

efektyviai dirba, susitvarko savo 

darbo vietą. Naudojasi įvairiomis 

dailės priemonėmis. Dainuoja 

paprastas vienbalses daineles, 

ratelius, muzikinius žaidimus, 

mėgdžioja gamtos garsus. 

Improvizuoja, kuria melodinius 

motyvus, daineles, perteikia savo 

įspūdžius ir emocijas. Išreiškia save 

ritmiškais kūno judesiais. Juda 

erdvėje, derina savo judesius su kitų 

vaikų judesiais. Nusako muzikos 

tempą, jos garsumą, nuotaiką. 

Pažįsta kai kurių muzikos 

instrumentų skambesį. Apibūdina 

skambančią muziką. Improvizuoja 

balsu, instrumentais, pasinaudojant 

mimika, kūno judesiais, įvairia 

atributika. Džiaugiasi muzika ir 

muzikavimu. Atlieka įvairaus 

stiprumo judesius. Orientuojasi 

erdvėje. Savais žodžiais nusako 

šokio sukeltus įspūdžius, perteikia 

juos piešiniais, garsais, judesiais. 

Atpasakoja, plėtoja, kuria, 

apibūdina aplinkos reiškinius. 

Jautriai reaguoja į gamtos, šeimos, 

bendraamžių aplinkos reiškinius. 

Supranta kitaip galvojantį, 

toleruoja. Simbolizuoja veikėją: 

Tyrinėja vizualines išraiškos 

priemones: spalvas, linijas, 

faktūras, jų savybes, vaizdavimo 

būdus, erdvines formas, 

plokštumines formas, figūras. 

Susipažįsta su dailės darbais ir 

sąvokomis. Stebi aplinką, gamtą, 

žmogų, jo veiklą, kuria ir 

eksperimentuoja įvairiausiomis 

dailės technikomis: piešia, tapo, 

dekoruoja, lipdo, konstruoja, 

lanksto, pina, audžia, siuva, 

aplikuoja, karpo, spausdina, raižo. 

Aktyviai dalyvauja kūrybinėje 

veikloje: stebi, komentuoja, turtina 

žodyną, pateikia savo idėjas, 

sumanymus, patiria teigiamas 

emocijas, formuoja darbo įgūdžius, 

tobulina motorinius gebėjimus. 

Juda pagal skambančią muziką. 

Vaizduoja raides, skaičius, įvairius 

nejudančius objektus: laikrodį, 

akmenuką, batą, kėdę ir pan. 

Susipažįsta su lietuvių liaudies 

tradiciniais žanrais, su kalendorinių 

švenčių tradicijomis ir papročiais. 

Susipažįsta su kitų kultūrų 

tradicijomis, papročiais, tautosaka. 

Žaidžia ir improvizuoja, vaidina, 

kuria. Aptaria ir reiškia savo 

nuomonę apie matytus ir vaidintus 

spektaklius, apie personažų 

elgsenos motyvus, apie kūno 

plastiką 
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parenka jam būdingus judesius, 

garsažodžius. Įsijaučia į tariamus 

pojūčius, supančią aplinką. 

Perteikia pojūčius mimika, 

judesiais, balsu. Plėtoja veiksmus: 

vaizduoja veikėjo judesius, 

veiksmus, kalbą, intonaciją 

įsivaizduojamoje situacijoje, 

įsivaizduojamose aplinkybėse. 

Plėtoja veiksmus veikėjui būdingu 

tempu – motyvuotai parenka 

situacijai būdingų veiksmų tempą. 

Vertina veikėją: parodo vaiko 

santykį su savo vaidinamu veikėju, 

suteikiant jam tam tikras savybes. 

Kalba ir klausosi 

4.2. Estetinis 

suvokimas 

3 žingsnis Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam 

patinka. Atpažįsta kai kuriuos jau 

girdėtus muzikos kūrinius, matytus 

šokius, ratelius, vaidinimo veikėjus, 

dailės kūrinių objektus. Emocingai 

reaguoja girdėdamas darnių garsų, 

intonacijų, žodžių sąskambį, 

žiūrinėdamas savo ir kitų 

piešinėlius, spalvingas knygelių 

iliustracijas, žaislus, džiaugdamasis 

savo puošnia apranga. Paklaustas 

pasako, ar patiko muzikos kūrinėlis, 

dainelė, šokis, vaidinimas, dailės 

darbelis 

Klauso specialių dainelių vaikams. 

Įsimena ir atpažįsta girdėtą muziką. 

Pasitikėdamas savo muzikinėmis 

galiomis vaikas individualiai 

muzikuoja, pakartoja, tiksliai 

atkuria melodiją balsu arba 

ritmingais judesiais. Pamokytas 

geba elgtis pagal sceninio elgesio 

taisykles: išeina į „sceną“, 

nusilenkia, palaukia, kol baigsis 

plojimai, padėkoja „publikai“. 

Įsimena dainų žodžius. Laiku 

pradeda ir baigia dainuoti. Rodant 

pedagogui vaikas atlieka naujus 

judesius ir judesių pagalba atskiria 

muzikos kontrastus: tyliai – garsiai, 

lėtai – greitai. Laisvai juda pagal 

muziką. Žaidžia siužetinius-

improvizacinius, didaktinius 

žaidimus. Savarankiškai ir 

atsakingai pasiruošia darbo vietą, o 

baigus veiklą susitvarko. Saugiai ir 

tvarkingai naudojasi dailės 

reikmenimis. Mato, suvokia, 

palygina klasikinius dailės 

kūrinius. Geranoriškai vertina 
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draugų, kitų žmonių kūrybinius 

bandymus, vaikai nuosekliai dirba 

grupėje, tariasi dėl būsimo darbo 

rezultato, vertina savo pasiekimus 

  4 žingsnis Keliais žodžiais ar sakiniais pasako 

savo įspūdžius apie klausytą 

muziką, dainelę, eilėraštį, pasaką, 

matytą šokį, vaidinimą, dailės 

kūrinį, knygelių iliustracijas, 

gamtos ir aplinkos daiktus ir 

reiškinius, pastebi ir apibūdina kai 

kurias jų detales. Skirtingai 

reaguoja klausydami ir stebėdami 

skirtingo pobūdžio, kontrastingus 

meno kūrinius, aplinką. Džiaugiasi 

menine veikla, nori dainuoti, šokti, 

vaidinti, pasipuošti. Paklaustas 

pasako savo nuomonę kuris 

muzikos kūrinėlis, dainelė, šokis, 

vaidinimas, dailės darbelis, 

drabužis, žaislas gražesnis. 

Reaguoja į kitų vertinimus 

Klausosi grožinės literatūros, 

poezijos kūrinėlių, atkreipdami 

dėmesį į teksto turinį ir formą, 

pastebėdami meninės išraiškos 

priemones: palyginimus, epitetus ir 

kt., vartoja juos savo kalboje, 

mėgdžioja įvairias intonacijas. 

Lankosi meno parodose, galerijose, 

muziejuose, koncertuose, kine, 

teatre, renginiuose, dalijasi 

įspūdžiais. Dalyvauja 

susitikimuose su menininkais, 

susipažįsta su jų kūryba. Kuria 

meninius darbelius, dainuoja, šoka, 

vaidina, klausosi muzikos kūrinių. 

Rengia kūrybinių darbų parodas, 

aptaria savo ir draugų kūrybą, 

grožisi ja. Stebi gamtos, aplinkos 

grožį, klausosi gamtos garsų   5 žingsnis Dalijasi įspūdžiais po koncertų, 

spektaklių, parodų, renginių 

lankymo. Supranta ir pakomentuoja 

kai kuriuos meninės kūrybos 

proceso ypatumus (siužetą, veikėjų 

bruožus, nuotaiką, spalvas, 

veiksmus). Pasako, kaip jautėsi ir 

ką patyrė dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas. Mėgaujasi meninės 

veiklos eiga, muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės veikla. Rodo 

pasitenkinimą bendra veikla ir 

kūryba, gėrisi savo ir kitų menine 

veikla, geru elgesiu, darbais. 

Grožisi gamtos spalvomis, 

formomis, garsais. Pasako savo 

nuomonę apie muzikos kūrinėlį, 

dainelę, šokį, vaidinimą, dailės 

darbelį, aplinką, drabužį, 

tautodailės ornamentais papuoštus 
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daiktus 

  6 žingsnis Pasakoja įspūdžius apie muzikos, 

vaidinimo, šokio, dailės, tautodailės 

kūrinių siužetą, vaizduojamus 

įvykius, veikėjus, nuotaiką, kilusius 

vaizdinius. Plačiau papasakoja, ką 

sukūrė, kaip pats bei kiti dainavo, 

grojo, šoko, vaidino, piešė. 

Stengiasi kuo gražiau šokti, 

vaidinti, deklamuoti, dainuoti, groti, 

piešti, konstruoti. Gėrisi ir grožisi 

savo menine kūryba, Pastebi 

papuoštą aplinką, meno kūrinius ir 

pasako, kas jam gražu. Palankiai 

vertina savo ir kitų kūrybinę veiklą, 

pasako vieną kitą mintį, kodėl gražu 

5. Sveikatos saugojimo kompetencija 

5.1. Fizinis aktyvumas 3 žingsnis Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir 

atgal, įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais 

aukštyn, ko nors įsitvėręs atsistoja, 

stovi laikydamasis ar savarankiškai, 

žingsniuoja laikydamasis, vedamas 

arba savarankiškai. Pastovi ant 

vienos kojos (3–4 sekundes). 

Tikslingai, skirtingu ritmu eina ten, 

kur nori, vaikščiodamas apeina arba 

peržengia kliūtis, eina plačia (25–

30 cm.) linija. Bėga keisdamas 

pakaitiniu žingsniu laikydamasis 

suaugusiojo rankos ar turėklų. 

Atsispirdamas abiem kojomis 

pašoka nuo žemės, nušoka nuo 

laiptelio, peršoka liniją. Geriau 

derina akies-rankos, abiejų rankų, 

rankų ir kojų judesius, todėl tiksliau 

konstruoja, veria ant virvutės sagas, 

ridena, mėto, gaudo, spiria kamuolį, 

įkerpa popieriaus kraštą.  

Dalyvauja kūno kultūros 

užsiėmimuose, 

pasivaikščiojimuose, judrioje 

veikloje. Žaidžia judrius, 

orientaciją lavinančius žaidimus, 

juda, aktyviai veikia 

  4 žingsnis Stovėdamas pasistiebia, atsistoja 

ant kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas 

atlieka įvairius judesius kojomis bei 

rankomis. Eina ant pirštų galų, eina 

Kiekvieną dieną, išskyrus lyjant ir 

sningant, eina pasivaikščioti į 

lauką. Dalyvauja kūno kultūros 

užsiėmimuose, sporto šventėse. 
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siaura (5 cm) linija, gimnastikos 

suoleliu, lipa laiptais aukštyn –  

žemyn nesilaikant už turėklų, 

šokinėja abiem ir ant vienos kojos, 

nušoka nuo paaukštinimo. Pieštuką 

laiko tarp nykščio ir kitų pirštų, 

tiksliau atlieka judesius plaštaka ir 

pirštais (ima, atgnybia, suspaudžia 

dviem pirštais, kočioja tarp delnų) 

bei ranka (mojuoja, plasnoja). 

Ištiestomis rankomis pagauna didelį 

kamuolį. Judesius tiksliau atlieka 

kaire arba dešine ranka, koja 

Žaidžia, juda, aktyviai veikia bei 

ilsisi, turi galimybę pasidalinti su 

draugais ir pedagogais ne tik 

džiaugsmingais, bet ir skaudžiais 

išgyvenimais. Žaidžia lauko, 

sportinius bei judrius žaidimus, 

žaidimų aikštelėje mokosi važinėtis 

paspirtuku, žiemos metu –  

rogutėmis ir t. t., dalyvauja 

estafetėse, sportinėse pramogose, 

varžybose, išbando savo jėgas, 

vikrumą, drąsą, mokosi laimėti ir 

garbingai pralaimėti 

  5 žingsnis Eina pristatant pėdą prie pėdos, 

pakaitiniu ir pristatomuoju 

žingsniu, aukštai keliant kelius, 

atliekant judesius rankomis, judant 

vingiais. Bėgioja vingiais, 

greitėdamas ir lėtėdamas, 

išsisukinėdamas, bėga ant pirštų 

galų. Šokinėja abiem kojom vietoje 

ir judant pirmyn, ant vienos kojos, 

šokinėja per virvutę, peršoka žemas 

kliūtis, pašoka siekdamas daikto. 

Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius pirštais ir 

ranka (veria ant virvelės smulkius 

daiktus, užsega ir atsega sagas). 

Meta, spiria kamuolį iš įvairių 

padėčių, į taikinį, tiksliau gaudo, 

mušinėja. Įsisupa ir supasi 

sūpynėmis 

  6 žingsnis Eina ratu, poroje, prasilenkiant, 

gyvatėle, atbulomis, šonu. Bėga 

pristatomu ar pakaitiniu žingsniu, 

aukštai keldamas kelius, bėga 

suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn. 

Šokinėja ant vienos kojos judant 

pirmyn, šoka į tolį, į aukštį. Rankos 

ir pirštų judesius atlieka vikriau, 

greičiau, tiksliau, kruopščiau. 
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Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles 

ką nors piešdamas, kirpdamas. Su 

kamuoliu atlieka sporto žaidimų 

elementus, žaidžia komandomis, 

derindami veiksmus 

5.2. Kasdienio 

gyvenimo 

įgūdžiai 

3 žingsnis Bando valgyti ir gerti iš puodelio 

savarankiškai. Paprašytas padeda 

žaislą į vietą. Valgo ir geria 

savarankiškai. Pradeda naudoti 

stalo įrankius. Pasako, ko nori ir ko 

nenori valgyti. Pats eina į tualetą, 

suaugusiojo padedamas susitvarko. 

Suaugusiojo padedamas nusirengia 

ir apsirengia. Padedamas bando 

praustis, nusišluostyti veidą, rankas. 

Padeda vieną kitą daiktą į vietą. 

Atsiranda pirmieji elgesio su 

žirklėmis įgūdžiai 

Klausosi pasakojimų, skaitomų 

kūrinių apie švarą, dienos ritmą, 

saugų elgesį namuose, gamtoje. 

Žaidimų metu įtvirtinami 

savarankiškumo įgūdžiai: maitina 

lėles, jas rengia, guldo, veda 

pasivaikščioti, bando tvarkingai 

sudėti drabužėlius. Dengia stalą, 

imituoja maitinimosi judesius, 

elgesį prie stalo, bendrauja su šalia 

esančiais. Stalo žaidimų, knygelių, 

plakatų, kortelių pagalba 

susipažįsta su vaisiais, daržovėmis, 

sveiku maistu, turimas žinias 

įtvirtina žaisdami. Klausydamiesi 

pasakojimų, skaitomų istorijų 

sužino apie daiktus, kurie pavojingi 

vaikų sveikatai ir saugumui, kas 

atsitinka, kai vaikai su jais žaidžia. 

Žaidimų metu formuojasi saugaus 

elgesio įgūdžiai. Piešdami išreiškia 

savo emocijas ir pojūčius. Bando 

papasakoti, ką pavaizdavo savo 

darbelyje 

  4 žingsnis Valgo gana tvarkingai. Pasako, 

kodėl reikia plauti vaisius, uogas, 

daržoves. Padeda suaugusiajam 

serviruoti ir po valgio sutvarkyti 

stalą. Dažniausiai savarankiškai 

naudojasi tualetu ir susitvarko juo 

pasinaudojęs. Šiek tiek padedamas 

apsirengia ir nusirengi, apsiauna ir 

nusiauna batus. Šiek tiek 

padedamas plaunasi rankas, 

nusišluosto. Priminus čiaudėdamas 

ar kosėdamas prisidengia burną ir 

nosį. Pasako, kad negalima imti 

Sveikatos valandėlių metu sužino 

kaip atrodo ir jaučiasi sergantis 

žmogus, ieško negalavimo 

priežasčių ir jų pašalinimo būdų ir 

priemonių, sužino apie sveiką 

gyvenimo būdą, higieninius 

reikalavimus. Gamina, valgo ir 

kitus vaišina šviežių daržovių, 

vaisių patiekalais. Prieš valgio 

gaminimą nusiplauna rankas, 

užsiriša skarelę ar užsideda 

kepuraitę, po darbo sutvarko darbo 

vietą. Praktinės veiklos metu 
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degtukų, vaistų, aštrių ir kitų 

pavojingų daiktų. Gali sutvarkyti 

dalį žaislų, su kuriais žaidė 

susipažįsta su stalo dengimo 

reikalavimais. Kasdienio 

maitinimosi metu, naudodamiesi 

stalo įrankiais, įgyja praktinių 

gebėjimų teisingai naudotis stalo 

įrankiais. Ugdomosios veiklos 

metu aptaria įvairias pavojingas 

situacijas, aiškinasi jų atsiradimo 

priežastis, ieško sprendimų, kaip jų 

išvengti 

  5 žingsnis Valgo tvarkingai, dažniausiai 

taisyklingai naudojasi stalo 

įrankiais. Domisi, kuris maistas 

sveikas ir naudingas. Serviruoja ir 

tvarko stalą vadovaujamas 

suaugusiojo. Savarankiškai 

apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus. Priminus plaunasi 

rankas, prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. Priminus tvarkosi 

žaislus ir veiklos vietą. Stengiasi 

saugoti save ir kitus 

  6 žingsnis Valgo tvarkingai. Pasako, jog 

maistas reikalingas, kad augtume, 

būtume sveiki. Įvardija vieną – kitą, 

kurio vartojimą reikėtų riboti. 

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. Priminus stengiasi vaikščioti, 

stovėti, sėdėti taisyklingai. 

Dažniausiai savarankiškai ar 

priminus laikosi susitartų saugaus 

elgesio taisyklių. Stebint 

suaugusiajam saugiai naudojasi 

veiklai skirtais aštriais įrankiais 

 

Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius 

ugdymo(si) poreikius. Planuojant ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi 

mokykloje sukaupta metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis.  

Ugdymo metodai.  
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Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas. Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis 

skatina vaikų pozityvias emocijas, padeda formuotis kalbiniams įgūdžiams, natūraliai 

sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą. 

Vaizdinis metodas – demonstravimas, stebėjimas – nukreiptas į vaizdinį formavimą 

apie vaikus supančią aplinką, jos reiškinius. 

Praktinis metodas – vaikų darbai, praktinė veikla, tyrinėjimai, stebėjimai, 

eksperimentavimai. 

Žodinis metodas – pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija – suteikia galimybę 

perduoti ar gauti informaciją, natūraliai bendrauti. 

Kūrybinis metodas – sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas.  

Pažintinės – edukacinės ekskursijos, išvykos – padeda pažinti ir suprasti supančią 

aplinką.  

Sportinės veiklos metodai – estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai 

pratimai. 

IKT taikymas – praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, vaizdo medžiagos 

stebėjimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai. 

Organizuojant ugdymo procesą taikomi aktyvūs netradiciniai ugdymo(si) metodai – 

viktorinos, konkursai – žinių patikrinimas su įvairiausiom pertraukėlėmis; situacinis – 

spontaniškasis ugdymo metodas – ugdymui panaudojamas netikėtai susidariusios situacijos ir kt. 

Taikomi aktyvūs ugdymo metodai (2 lentelė).  

 

2 lentelė. Aktyvūs ugdymo metodai 

Aktyvūs ugdymo 

metodai 
Metodo paskirtis Metodo turinys 

„Minčių lietus“ Mąstymo įgūdžių 

ugdymui(si), naujoms 

idėjoms generuoti 

Mokytojas paragina vaikus vardintu kuo daugiau 

galimų atsakymų į pateiktą klausimą. Svarbu, kad 

vaikai kalbėtų po vieną, aktyviai klausytųsi vieni kitų, 

nekritikuotų. Mokytojas gali vaikų mintis užrašyti 

„Svečias“ Dėmesio sutelkimui, 

ugdymosi 

motyvacijos 

sužadinimui 

Pas vaikus į grupę ateina lėlė (meškutis, drambliukas 

ir pan.) arba pats mokytojas persirenęs kokiu nors 

personažu. Svečias dalyvauja įvairioje veikloje kartu 

su vaikais 

„Paslapčių dėžutė“ Pojūčių, vaizduotės 

lavinimui(si) 

Į dėžutę (maišelį) įdedami įvairūs daiktai. Vaikai 

traukia vieną iš jų ir nežiūrėdami, tik liesdami, turi 

atspėti ką ištraukė, apibūdinti daiktą, surasti tokį patį 
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daiktą ant stalo 

„Kamuoliukas“ Kalbėjimo ir 

klausymo įgūdžių 

lavinimui(si) 

Vaikai sėdi bendrame rate, Kalba tik tas, kuris turi 

kamuoliuką. Kiti vaikai klauso 

„Muzikinis 

skambutis“ 

Dienos ritmo 

suvokimui bei savo 

veiklos planavimui 

Vaikai ir mokytojas išsirenka jiems patinkančią 

dainelę ar klasikinį kūrinį. Ryte, vaikai išgirdę šią 

muziką, susitvarko žaisliukus ir renkasi į vieną sutartą 

vietą 

„Knyga“ Kūrybiškumo 

ugdymui(si) 

Vaikams siūloma patiems gaminti temines 

individualias ar kolektyvines knygeles. Knygelės 

gaminamos pasitelkiant įvairias menines priemones 

„Sprendimas“ Kūrybinio mąstymo 

ugdymui(si) 

Mokytojas skiria vaikams įpareigojimus, kuriuos turi 

atlikti kartu su tėveliais namuose: kažką atsinešti iš 

namų, ko nors paklausti tėvelių, kartu su tėveliais 

atlikti praktinį darbą ar pan. 

„Mano vardas“ Skaitymo ir rašymo 

pradmenų 

formavimui(si) 

Atėjęs į grupę vaikas susiranda kortelę su savo vardu 

ir „pasižymi“, kad atvyko, išeidamas namo – kortelę 

grąžina į jos vietą 

„Kalbantys 

pirštukai“ 

Kalbos ir smulkiosios 

motorikos 

ugdymui(si) bei 

atminties 

lavinimui(si) 

Jo esmė skatinti vaiką imituoti judesius sakomą tekstą 

„Interviu“ Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

ugdymui(si): 

konkrečios nuomonės 

ar informacijos 

rinkimui 

Mokytojas pateikia konkrečius klausimus vaikui arba 

pasiūlo vaikui paklausinėti draugą tam tikra tema ir po 

to papasakoti (nupiešti), ką sužinojo 

„Klausau – sakau“ Klausymo įgūdžių 

ugdymui(si) 

Mokytojas pateikia užduotį, kurią vaikas turės atlikti 

išklausęs muzikos ar žodinį tekstą, Dažniausiai tai 

būna klausimas, tačiau mokytoja gali pasiūlyti 

atkartoti garsus, atlikti veiksmus susijusius su tuo, ką 

girdėjo ar pan. 
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Ikimokyklinio ugdymo  programai įgyvendinti naudojamos priemonės. 

Socialinei kompetencijai ugdyti: asmeniniai žaislai, albumai, segtuvai (su šeimos ar 

grupės gyvenimo nuotraukomis, piešiniai ir kt.), popierinės kortelės vardui, užrašams, žaislai 

vaikams džiuginti (žaidimui su muilo, vandens burbulais, balionai), Lietuvos ir regiono žemėlapiai, 

Lietuvos Respublikos vėliava (maža), gaublys, saugaus eismo ir elgesio kortelės, knygelės, 

paveikslėliai, dėlionės, stalo žaidimai, siužetiniai žaislai (lėlės, vežimėliai, baldai, indeliai, 

drabužiai, įvairių profesijų atributai, automobiliai, buities ir kt. daiktai, žaidimai poromis, keliese 

(domino, loto), atsipalaidavimo žaislai (minkšti žaislai, kamuoliukai, muzikos įrašai). 

Komunikavimo kompetencijai ugdyti: popierius (kortelės, juostelės, lapeliai), 

asmeninė knygelė, rašikliai, pieštukai, popieriniai lipdukai (įvairaus dydžio kortelės), atvirukai, 

vokai, laiškų rašymo lapeliai, knygos vaikams (knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, dailės 

albumai ir kt.), raidynai, žodžių kortelės, juostelės, stalo žaidimai su raidėmis, užrašai skirti kalbai 

ugdyti, kubeliai, automobiliai ir kt. su užrašais, pasakų, muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, garso 

kasetės). 

Sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti: servetėlės, rankšluosčiai, dantų šepetėlis, 

pasta, higienos reikmenys (muilas), kaspinai, skraistės šokiui, lankai, šokdynės, virvutės, kamuoliai, 

kėgliai, badmintonas, įvairūs treniruokliai, šiurkštūs, gruoblėti kilimėliai, sūpuoklės, sienelės, 

kopėčios, laipiojimo virvės, gimnastikos suoleliai, čiužiniai, priemonės estafetėms, kliūtims, 

audeklo atraižos, elastingas popierius, rupus žvyras, nugludinti akmenėliai, riedučiai, paspirtukai, 

rogutės, slidės. 

Pažinimo kompetencijai ugdyti: vandenį geriantis popierius, vaškas, parafinas, žvakės, 

rašomoji lenta, lentynėlės, spintelės, dėžės, krepšiai žaislams, medžiagoms ir priemonėms, gyvūnų, 

augalų, gamtovaizdžių nuotraukos, skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės, smėlis, akmenukai, 

vanduo, gamtinė medžiaga, laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno šilumos), įvairios 

ilgio matavimo priemonės, svirtinės svarstyklės, skaičiavimo pagaliukai, skaičiuotuvai, specialios 

didaktinės skaičiavimo priemonės, erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros, pinigų pavyzdžiai, 

žaislai tapatinimui, grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui, išardomieji ir sudedamieji žaislai, 

daiktų modeliai. 

Meninei kompetencijai ugdyti: piešimo popierius, pieštukai, akvarelė, guašas, pirštų ir 

kt. dažai, teptukai, medžiagos tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (molis, 

plastilinas,  modelinas, lipdymo tešla, įvairaus formato, dydžio, spalvos popierius), antrinės žaliavos 

(audinio, odos, popieriaus atraižos, įpakavimo dėžės, seni žurnalai, laikraščiai, reklaminiai bukletai 

ir kt.), priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (įvairūs dažai, guašas, 

akvarelė, kreidelės, pastelė, klijai, balta ir spalvota kreida, pilki ir spalvoti pieštukai, įvairaus 

dydžio, pločio, storio teptukai, žirklės, kanceliariniai peiliukai, pagaliukai ir kt.), priemonės darbo 
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vietai uždengti, apranga darbui su dažais, širmelė ir kita įranga teatrui, pirštukų lėlės, lėlės 

marionetės, lėlės ant lazdelių ir kt., apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, skrybėlės, 

bižuterija, karūnos ir kt.), muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, lazdelės, metalofonai, 

smuikas, išilginė fleita, kanklės, pianinas, klavišinis muzikos instrumentas, akordeonas, ritminiai 

mušamieji instrumentai, savos gamybos instrumentai), muzikos centras arba garso grotuvas, 

būtiniausi įrašai (populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. muzika), muzikos ženklų rinkiniai 

muzikos raštui (penklinių, natų, pauzių ženklai). 

Siekiama, kad mokymo priemonės tenkintų vaiko poreikį žaisti, bendrauti, judėti, 

skatintų norą puoselėti ir saugoti savo ir kitų sveikatą, skatintų vaiko savarankiškumą, saviraišką, 

kūrybingumą, meninių gebėjimų ugdymą(si). 

Priemonių grupės, aplinkos kūrimas: pedagogai kartu su vaikais ir jų tėvais kuria 

jaukią, patogią, vaikų amžių ir poreikius atitinkančią bei įvairiapusį ugdymą skatinančią aplinką. 

Siekiama, kad aplinka skatintų vaiko poreikį judėti, veikti, pažinti, kurtų jaukumą, būtų funkcionali. 

Mokymo priemonės (daiktai, žaislai, knygos, įvairios medžiagos ir kt.) – mokytojai 

siekia, kad mokymo priemonės atitiktų vaikų amžių, individualius esamus gebėjimus, žadintų norą 

pažinti, lavintų loginį mąstymą, aktyvų kūrybiškumą, norą žaisti drauge. 

Pažintinės, edukacinės išvykos, renginiai, akcijos, popietės, tradicinės šventės – vaikų 

veikla, papildanti ugdymo turinį. 

 

V SKYRIUS 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko pasiekimai – tai susiformavusios vertybinės nuostatos, gebėjimai, supratimas, 

patirtis. Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą 

pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. 

Vaikui pradėjus lankyti grupę mokytojas stebi, kaip jis adaptuojasi naujoje aplinkoje. 

Adaptacija – svarbus ir kiekvienam vaikui individualus laikotarpis.  

Vaiko pasiekimai įvertinami du kartus per mokslo metus: spalio mėnesį atliekamas 

(fiksuojamas) pirminis vertinimas, gegužės mėnesį – baigiamasis įvertinimas (apibendrinant 

pokyčius, įvykusius per mokslo metus). Prireikus atliekami tarpiniai vaiko pasiekimų vertinimai.  

Ugdymo pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai – vaikai, tėvai (globėjai), 

ugdytojai. Tėvai (globėjai) papasakoja apie vaiko ugdymo(si) sąlygas namuose, išsako savo 

nuomonę apie vaiko pasiekimus, pomėgius, specialiuosius poreikius. Su vaiku pasiekimai aptariami 

pabrėžiant jo sėkmes. Vaiko prašoma pakomentuoti savo darbelius, siūloma palyginti prieš metus 

atliktus darbelius su paskutiniuoju darbeliu. Vaikas lygina juos ir mato savo pažangą. Mokytojas 
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nuolat stebi ir fiksuoja visų vaikų veiklą ir pažangą. Informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama 

individualiuose vaiko gebėjimų ir pasiekimų aplankuose. Tai gali būti: 

 nuotraukos;  

 vaiko stebėjimo aprašai; 

 vaiko mintys; 

 interviu su vaiku; 

 tėvų pastebėjimai; 

 pokalbiai su tėvais (globėjais);  

 vaikų darbeliai; 

 rašytinės kalbos pavyzdžiai; 

 pedagogo refleksija. 
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