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KLAIPĖDOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ŠVYTURĖLIS“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinė 

ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei teikianti logopedinę 

pagalbą vaikams, turintiems įvairaus sudėtingumo kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 

Ugdymas įstaigoje organizuojamas rusų ir valstybine lietuvių kalbomis. Adresas: Kalnupės g. 

20, LT – 93198 Klaipėda, telefonas: (8-46) 346239, elektroninis adresas – svyturelis@balticum-

tv.lt  

2. Vaikai ir jų poreikiai. Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa siekiama 

tenkinti 1– 6 m. vaiko poreikius: saugumo, sveikatos stiprinimo, aktyvumo, judėjimo, pažinimo, 

bendravimo, saviraiškos, pripažinimo. Programoje atsižvelgiama į individualius ir specialiuosius 

vaiko poreikius.  

3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo 

programą. Įstaigoje dirba įvairių specialybių ikimokyklinio ugdymo pedagogai: auklėtojos, 

logopedai, meninio ugdymo specialistas, kūno kultūros specialistas, gebantys skirti dėmesį 

kiekvienam vaikui. Įstaiga yra besimokanti organizacija. Pedagogai yra aukštos kvalifikacijos, 

dalyvauja miesto seminaruose, kursuose, projektuose bei renginiuose. Įstaigoje veikia logopedų 

ir auklėtojų metodiniai būreliai, specialiojo ugdymo komisija. Auklėtojai ir logopedai aktyviai 

bendradarbiauja, dalyvauja ilgalaikių ir trumpalaikių kūrybinių grupių veikloje, iškelia aktualias 

darbo problemas, ieško sprendimų, įgyvendinimo būdų, tikrina juos praktikoje. 

 4. Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelis darželis „Švyturėlis“ yra bendro tipo 

ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje veikia grupės vaikams, turintiems įvairių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų. Lopšelio – darželio grupėse ugdomi vaikai nuo 1 iki 7 metų. Įstaigoje 

sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų bei socialinės atskirties vaikams. Prioritetas – vaikų 

kalbinės saviraiškos lavinimas bei vaikų sveikatingumas. Trijose logopedinėse grupėse vaikams 

teikiama kompleksinė logopedinė pagalba, ugdymo procesas individualizuojamas, vadovaujantis 

vaiko pasiekimų vertinimu. Papildomai su vaikais dirba meninio ugdymo specialistas ir kūno 

kultūros specialistas. 

5. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Lopšelio – darželio veiklos paskirtis 

yra atliepti tėvų lūkesčius, užtikrinant vaikų saugumą, gerą priežiūrą, mokant socialinių – 

higieninių įgūdžių, ugdant pažintinius, meninius, kūrybinius gebėjimus, lavinant kalbą. Padėti 

šeimai ugdyti vaiką, numatyti ugdymo darną atspindinčias ugdymo formas, būdus, metodus. 

Atliepant bendruomenės poreikius, įstaigos bendruomenė siekia pažinti ugdytinių šeimas, rinkti 

informaciją apie emocinę, socialinę, kultūrinę vaiko aplinką, sudaryti ugdymo darną 

garantuojančias sąlygas. 

6. Regiono savitumas. Lopšelis – darželis „Švyturėlis“ yra uostamiesčio ikimokyklinė 

švietimo įstaiga, atvira visuomenei. Šalia įstaigos yra Sveikatos priežiūros centras, biblioteka 

„Pingvinukas“, kepykla, turgus, daug įvairių parduotuvių, Žvejų kultūros rūmai, daugiabučiai ir 
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nuosavi namai, mašinų saugojimo aikštelė. Ugdytiniams yra sudaromos galimybės kaupti 

aplinkos pažinimo, socialinę patirtį, įgyti įvairių įgūdžių. 

 7. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Programos turinį sudaro  humanistinė filosofija, 

akcentuojama, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo amžiaus, yra visavertė asmenybė. 

Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko asmenybės skirtumus, nevienodus polinkius, interesus, 

konkrečią regiono ir vietinės bendruomenės socialinę ir kultūrinę situaciją bei tradicijas. 

8. Programa parengta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu , 

Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, Gabių vaikų ir jaunuolių 

ugdymo strategija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, Lietuvos vaikų ikimokyklinio 

ugdymo koncepcija.  

9. Ugdymo programa bus atnaujinama, tobulinama pagal poreikį. 

 

II UGDYMO PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

10. Atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemos koncepciją, mokslinius tyrinėjimus ir 

pedagoginius stebėjimus, programa sudaryta vadovaujantis šiais principais:  

10.1. Humaniškumo principas. Pripažįstama vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir 

savarankiškumas, teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį. Pripažįstama, kad 

kiekvienas vaikas yra vienintelis, unikalus, turintis skirtingus prigimtinius bruožus, kuriuos 

reikia padėti ugdyti. 

 10.2. Demokratiškumo principas. Siekiama, kad būtų išlaikoma pusiausvyra tarp pačios 

vaiko pasirinktos ir pedagogo siūlomos veiklos; vaikas pratintųsi imtis atsakomybės už 

veiksmus, pasekmes ir saugumą. 

 10.3. Ugdymo atvirumo įvairių poreikių vaikams principas. Siekiama ugdyti pagarbą, 

toleranciją kitokiam nei visi, nes kiekvienas vaikas yra nepakartojama asmenybė.  

 10.4. Individualumo ir diferencijavimo principas. Siekiama patenkinti kiekvieno vaiko 

individualius pažinimo poreikius, atsižvelgiant į pažinimo lygį, socialinę bei emocinę brandą, 

gebėjimą priimti ir suvokti jį supantį pasaulį. 

 10.5. Fizinės sveikatos ir gerovės principas. Sudaromos sąlygos visybiškai veikti vaiko 

asmenybės raidą fizinio ugdymo priemonėmis sveikatos linkme, siekiant išplėtoti asmens fizinę 

ir dvasinę stiprybę, talkinti savęs kūrimui ir realizavimui. Siekiama, kad vaikas pažintų save ir 

savo kūną, aplinką, pats rūpintųsi savo sveikata, vertintų savo veiklos rezultatus.  

 10.6. Partnerystės su šeima principas. Pripažįstama, kad vaikas darželyje ugdomas, 

atsižvelgiant į jo auklėjimo šeimoje tradicijas, vaiko įgytą patyrimą, įpročius, nuostatas. 

 

III. UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 11. Tikslas: Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

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

pažintinius poreikius.  

12. Uždaviniai:  

12.1. Teikti kokybišką kalbos ir nekalbinės raidos korekcinę pagalbą; plėtoti vaiko kalbą 

kaip bendravimo, saviraiškos, pažinimo priemonę.  

12.2. Saugoti ir puoselėti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti fizinio aktyvumo ir 

judėjimo poreikį.  

12.3. Padėti vaikui gilinti ryšį su gimtuoju kraštu, skatinti vaikus saugoti ir puoselėti jo 

grožį, sudarant sąlygas tautinės savimonės pradmenų ugdymui.  

12.4. Suteikti vaikui galimybes pajusti ir stebėti grožį; tenkinti įgimtą vaikų poreikį 

kalbėti vaizdu, gebėjimą išreikšti save kūryba bei suprasti kito kūrybinę raišką.  

12.5. Ugdyti vaiko sugebėjimą tirti, eksperimentuoti, ieškoti originalių sprendimų.  
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IV. UGDYMO PROGRAMOS TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 
13.1. Ankstyvasis amžius (1 – 3 m.): 

13.1.1. Socialinė kompetencija 

Tematika Vertybinės nuostatos ir gebėjimai Veiksenos, metodai, priemonės 

„Aš  ir kiti“, „Tai – 

mūsų darželis“, 

„Mūsų grupė“, 

„Mes, mergytės ir 

berniukai“,  

„Aš ir mano 

draugas“. 

 

 

 

Geba domėtis savimi, bendraamžiais, suaugusiais. Geba suvokti  

savąjį „aš”, žino savo vardą, pavardę, įvardina šeimos narius. 

Gerai jaučiasi  grupės aplinkoje, pažįsta ir pripažįsta šalia esančius 

draugus, suaugusius, teigiamai į juos reaguoja, bendrauja. Domisi 

aplinkos daiktais. Geba su suaugusiųjų pagalba nugalėti erdvės 

baimę, pajausti aplinką visais pojūčiais. Suvokia savo jausmus, 

norus. Vertina save reaguodamas į suaugusiojo veido išraišką. 

Geba atlikti draugų ar suaugusiojo prašymus, nurodymus. Geba 

suvokti grupės ir namų tvarką, suaugusiųjų padedamas stengiasi 

laikytis grupės susitarimų, draugiškai  bendrauja su vaikais ir 

suaugusiais. Saugiai bendrauja su grupės draugais ir suaugusiais, 

jaučia atsakomybę už savo ir kitų saugumą, sveikatą, jaučia 

pagarbą gyvybei. Turi supratimą (padedant suaugusiems) apie 

asmeninių daiktų priežiūrą, jų tvarkymą, asmeninę higieną, norą 

padėti suaugusiajam. Mokosi savarankiškumo ir higienos įgūdžių. 

Pasitiki savimi, džiaugiasi savo pasiekimais, atliktais darbeliais, 

teigiamai tai vertina. Geba adekvačiai reikšti jausmus ir emocijas, 

adekvačiai reaguoti  į suaugusiųjų ir vaikų reiškiamas emocijas.  

Reiškia savo jausmus, norus judesiais, veido išraiška, 

žodžiais. Atsiliepia pašaukus vardu, pirštukais rodo 

metus. Žiūrinėja nuotraukas, paveikslėlius, atpažįsta 

mamą, tėtį, kitus šeimos narius. Stebi save veidrodyje. 

Pamėgdžioja suaugusį. Pats valgo šaukštu, geria iš 

puoduko. Sužino grupėje esančių daiktų paskirtį. 

Suvokia sąvokas „liūdnas” ir „linksmas”. Domisi šalia 

esančiais draugais. Įsimena grupės draugų ir dirbančių 

suaugusių vardus. Suaugusiųjų padedamas, tvarko 

žaislus. Draugiškai žaidžia su draugais, stegiasi jų 

neužgauti. Stengiasi laikytis pagrindinių savitvarkos 

taisyklių. Žaidžia siužetinius žaidimus. Žaidžia greta ir 

su draugais.. Stebi save veidrodyje, įvardina kūno dalis. 

Laikosi susitarimo neužgauti grupės draugų, jų 

neskriausti, neįskaudinti. Nusirengęs stengiasi 

tvarkingai sudėti rūbus. Pats mėgina rengtis, autis batus, 

juos varstyti. Plauna rankas prieš valgį ir po 

pasivaiščiojimo, naudojasi asmens higienos daiktais: 

nosinėmis, šukomis, rankšluosčiu. Klausosi skaitomų 

kūrinėlių ir stengiasi įvertinti teigiamą ar neigiamą 

veikėjų elgesį. Suaugusiojo padedamas, dėlioja ant stalo 

servetėles, šaukštus. Padeda išnešti į lauką žaislus. 

Padeda palaistyti gėles. Stengiasi papasakoti, ką jis 

pavaizdavo savo piešinėlyje. Laisvai juda erdvėje; 

bendrauja su grupės vaikais, suaugusiais, stebi jų elgesį. 

Žaidžia imitacinius žaidimus. Suagusiojo padedamas su 

aplinka susipažįsta visais analizatoriais.  

Metodai: veikimas kartu, pasakojimas, aiškinimas, 

demonstravimas, pamėgdžiojimas, kartojimas, pokalbis, 

stebėjimas, imitaciniai, didaktiniai žaidimai, ekskursijos 
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darželyje, asmeninis pavyzdys. 

Priemonės: aplinkos daikatai, asmeniniai daiktai, žaislai, 

higienos priemonės, žaisliniai stalo indai ir įrankiai, 

knygelės, paveikslėliai, šeimos, grupės draugų 

nuotraukos. 

13.1.2. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencija 

„Augsiu stiprus, 

vikrus ir sveikas“, 

„Du kačiukai 

žaidė, sviedinuką 

svaidė“, „Gegutė 

kukuoja, varliukai 

šokuoja“, „Strykt– 

į aukštį, strykt – į 

tolį“, „Saulytė 

kėlės, veidelį 

prausė“. 

Būna  aktyvus, ieško naujų judėjimo būdų. Geba atlikti 

žaidybinius judesius, derina juos su dainelės žodžiais. Patenkina 

poreikį judėti: išlaiko pusiausvyrą,  vaikšto, bėgioja, šliaužia 

ropoja, šokinėja, mėto ir ridena kamuoliuką, lavina viso kūno 

koordinaciją, reiškia savo emocinius  išgyvenimus, derina įvairius 

judėjimo būdus. Geba orientuotis grupėje, aikštelėje. Suvokia savo 

fizines ir psichines galias: nuovargį, liūdesį atsipalaidavimą, gerą 

nuotaiką. Geba žengti atgal kelis žingsnius, paspirti kamuolį. Geba 

ritmiškai atliekti veiksmus galva, rankomis, kojomis. Geba lipti 

laiptais aukštyn ir žemyn pristatomu ir pakaitiniu žingsniu, laikosi 

rankos, turėklų. Geba gaudyti abiem rankom. Geba stovėti ant 

vienos kojos keletą sekundžių, šuoliuoti abiem kojomis, šokinėti 

viena koja. Geba ritmiškai atlikti žaidimo veiksmus (imituoja 

gyvūnų judesius). Geba saugiai elgtis su priemonėmis, jų 

neragauti, nesužeisti  savęs ir draugo. Kaupia elementarias žinias 

apie sveikatą, jos išsaugojimą, rodo rūpinimąsi savo ir aplink 

esančių sveikata. Geba laikytis asmens higienos reikalavimų. Geba 

saugiai elgtis grupėje, lauke, sporto salėje, namuose (padedant 

suaugusiajam). Suvokia kitų žmonių ir vaikų emocines būsenas. 

 

 

Žaidžia didaktinius žaidimus, išreiškiančius emocines 

būsenas. Žaidžia siužetinius žaidimus.Žaidžia įvairius 

muzikinius, judriuosius, imitacinius žaidimus. Šliaužia, 

ropoja. Mėto, ridena kamuolį. Šokinėja, laipioja, užlipa, 

nulipa. Siekia, stiebiasi, įlenda, išlenda, pralenda. Juda 

spontaniškai ir pagal nurodymą. Eina rateliu, išlaiko 

lygų ratą. Eina, bėgioja rateliu, gyvatėle ir t.t. Bėgdamas 

stengiasi nesusidurti su kitu. Vejasi riedančius daiktus. 

Pagal signalą pakeičia judėjimo kryptį. Peršoka per 

liniją ar virvutę, padėtą ant grindų. Pralenda  ir 

prašliaužia pro kliūtį. Važinėjasi triratuku, rogutėmis. 

Lipdo senį besmegenį, mėto sniego gniūžtes. Mėto į 

taikinį. Perspėja auklėtoją, kad jau pavargo, nori 

pailsėti, reiškia pasitenkinimą pailsėjęs. Atlieka 

kvėpavimo pratimus. Reaguoja į vaikų ir kitų žmonių 

emocines būsenas, apibūdina žodžiu. Stengiasi tiesiai 

sėdėti prie staliuko, vaikščioti išsitiesus. Geria su 

vaikais ir auklėtoja vaistažolių arbatą. Stegiasi 

tvarkingai valgyti, gerai sukramtyti maistą. Pratinasi 

laikyti šaukštą, tyliai pristumti kėdutę. Pratinasi naudotis 

tualetu, nosinėmis, servetėlėmis. Nusirengęs stengiasi 

tvarkingai susidėti drabužėlius. Neužgauna grupės 

draugų, globoja vieni kitus. Neišeina už darželio 

teritorijos. Neišeina vienas į važiuojamąją kelio dalį. 

Nežaidžia su smailiais daiktais, degtukais, nekiša pirštų 

prie elektros srovės taškų. Pagal paskirtį naudojasi 

sporto salės įrenginiais. 

Metodai: aiškinimas, vardijimas, demonstravimas, 
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pasakojimas, kartojimas, pokalbis, veikimas šalia kitų, 

imitaciniai žaidimai, bendrieji žaidimai (poriniai), 

kvėpavimo pratimai. 

Priemonės: Kamuoliai, triratukai, rogutės, namų 

apyvokos daiktai, higienos priemonės paveikslai, 

iliustracijos, knygelės, muzikinės pasakėlės, sporto salės 

įrenginiai, oro balionai, vėjo malūnėliai. 

13.1.3. Komunikavimo kompetencija 

„Sakau kitam, 

klausau kito“, „Kas 

ką daro?“, 

„Pasakyk, kas čia 

vyksta?“, „Stebėk, 

klausyk, kartok“, 

„Vardai ir 

žodžiai“, „Lėlytės 

rytas“, „Laba 

diena, sveteliai“. 

Geba bendrauti su suaugusiais ir bendraamžiais. Geba klausyti, 

suprasti kalbą ir kalbėti. Geba atsakyti į klausimus, pats klausinėja, 

dalyvauja pokalbyje, pasakoja savo įspūdžius. Bendrauja 

mandagiai, malonia veido išraiška. Geba  vykdyti vienos dalies 

prašymą. Supranta  instrukcijos nurodytas daiktų požymių 

sąvokas, supranta erdvės sąvokas, gestu parodo, kur yra „aukštai”, 

kur „žemai”. Supranta klausimus: kas? Ką daro? Ką darai? Kam? 

Kur? Koks? Kas čia? Kas ten? Ar nori? Geba suprasti įvardžius 

„aš, mano”. Jaučia motyvuotą  poreikį kalbėti: atsakyti ir 

paklausti, reiškia norą, prašymą, kvietimą. Geba bendrauti gestais, 

sava kalba. Geba pats inicijuoti pokalbį (klausia, taria, kreipiasi 

informacijos į suaugusįjį, dalijasi su vaikais), komentuoja savo 

veiksmus, pasako savo norus, pageidavimus. Geba dalyvauti 

bendroje veikloje su suaugusiuoju, kitu vaiku, kartu stebėti gamtos 

reiškinius, gyvūnus, parodyti draugui. Geba kalbinti žaislus, 

pavadinti aplinkos daiktus, objektus. Mokosi taisyklingai tarti 

garsus, kalbėti trumpais sakiniais. Domisi knygutėmis, jų 

iliustracijomis. Geba, sukaupus dėmesį, išklausyti literatūros 

kūrinėlį ir suprasti jo tekstą. Geba kalbėti dialogu, imituoti 

intonacijas. Atsisveikina ir pasisveikina su šeimos nariais, 

bendraamžiais, dėkoja. Bando suprasti savo jausmus, vertina savo 

elgesį. Geba adekvačiai reikšti teigiamas emocijas. 

 

 

 

Klausosi lopšinių, sekamų pasakėlių, pasakojimų, 

žaidinimų, mėgina juos atkartoti. Varto knygutes, ieško 

paveikslėlių, juose atpažįsta pasakų veikėjus, juos 

įvardina. Klausosi trumpų pasakėlių, pasakojimų. 

Vartoja prielinksnius, vykdo prašymus. Žaidžia „stalo 

teatrą”, įvardina veikėjus, jų būdo savybes, klausosi 

sekamų kūrinėlių ir suvokia jų turinį, atpasakoja jį  

trumpai, epizodiškai, klausimų pagalba. Supranta 

kūrinėlio turinį be iliustracijos. Mėgdžioja gamtos 

garsus, imituoja gamtos reiškinius judesiais, garsais. 

Stengiasi įvardinti gamtoje pastebėtus reiškinius. 

Pamėgdžioja garsus, klausosi ir atkartoja juokavimus, 

skaičiuotes, greitakalbes. Dainuoja daineles, žaidžia 

ratelius, žaidimus. Varto knygeles, tyrinėja 

paveikslėliuose pažįstamus daiktus, situacijas, pasakoja. 

Žaidžia bendrus žaidimus. Deklamuoja ketureilius, 

žaidžia liaudies žaidimus, ratelius, dainuoja lopšines. 

Jungia  žodžius į trumpą 3 – 5 žodžių sakinuką. Sudaro 

neigiamus sakinius. Nusako savo, draugų emocinę ir 

fizinę būseną: „linksma”, „liūdna”, „šalta”, „karšta”, 

„geras”, „blogas”, „skauda”. „pavargęs”. Atranda 

įvairius emocijų ir jausmų raiškos būdus. Pasako, kada 

nori valgyti, gerti, miegoti, į tualetą.  Nusako savo ir 

draugų veiksenas. Kalbėdamas fantazuoja, vartoja 

daugiskaitą. Apibūdina jam žinomus daiktus, veiksmus, 

parodo juos paveikslėlyje. Vartoja prielinksnius, vykdo 
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žodinius nurodymus. Pasakoja, kas įvyko „seniau”, 

pasakoja savo neseniai patirtus įspūdžius. Suvokia į jį 

nukreiptos kalbos intonacijas, prasmes. Pasakoja apie 

savo mėgstamą žaisliuką, apie save, savo šeimos narius. 

Metodai: pokalbis, klausimai – atsakymai, pasakojimas, 

atpasakojimas, demonstravimas, pasakų, klausymas, 

kūrimas, inscenizavimas, asmeninio pavyzdžio metodas, 

stebėjimas, raiškus skaitymas. 

Priemonės: žaislai, knygelės, įvairūs daiktai grupėje ir 

lauke, širmelės, maišeliai, baldai, indai, didaktiniai stalo 

žaidimai, lėlių teatras, aplinkiniai žmonės. 

13.1.4. Pažinimo kompetencija 

„Pažįstu, myliu, 

branginu“, „Mūsų 

rankelės, mūsų 

kojelės“, „Mūsų 

žaisliukai“, 

„Rudenėlis 

atkeliavo“, 

„Apvalus tas 

sniego senis“,  

„Kas  namelyje 

gyvena?“,  

„Saulutė  šviečia, 

vaikučius kviečia“. 

Naudojasi visais analizatoriais įvairių veiklų metu, derina regimąjį, 

girdimąjį suvokimą su  žodžiu. Suvokia ir pažįsta artimiausią savo 

aplinką, pavadina namų apyvokos daiktus, žaislus,  žino jų 

paskirtį. Suvokia priežastinį ryšį tarp kai kurių reiškinių. Geba  

elementariai pažinti gamtą: augalus, gyvūnus, įvardinti jų kūno 

dalis, transporto priemonių dalis, gamtos reiškinius. Orientuojasi 

įvairiose erdvėse: grupės kambaryje, lauko  aikštelėje. Geba 

grupuoti daiktus pagal jų savybes (dydį, spalvą, formą). Domisi 

suaugusiųjų darbu, geba skirti kai kuriuos dirbančiųjų veiksmus. 

Geba  suvokti gamtos ir žmogaus ryšį. Žino, ko reikia augalams, 

kad jie augtų. Įvardina pagrindines žmogaus ir gyvūno kūno dalis. 

Įvardina automobilio pagrindines dalis – ratai, priekaba, 

kabina.Žino gamtos reiškinių pavadinimus – lyja, sninga, šviečia 

saulė, apsiniaukę. Suvokia, kad atšalus orui – žmonės rengiasi 

šilčiau, atšilus – vėsiau. Suvokia, kad drabužiai šildo žmogų, o 

gyvūną – kailis.Geba sensomotorinių ryšių pagalba pažinti 

aplinką. Skiria vieną (dvi, tris, pagrindines) spalvą, sieja su 

etalonu, ieško aplinkiniuose daiktuose. Parodo nurodytos spalvos 

daiktą (pagal žodinę instrukciją; pagal pavyzdį). Regėjimu skiria 

dviejų  daiktų formas, randa išpjovą, atitinkančią daikto formą. 

Suranda tam tikros formos daiktus aplinkoje. Lygina apvalios ir 

kampuotos formos daiktus, pagal pavyzdį dėlioja geometrines 

Čiuopdamas, lytėdamas, dėliodamas daiktus, klausosi 

suaugusiojo kalbos, mėgdžioja ir kartoja girdimus 

garsus, kalbą. Žaidžia su atsineštu žaislu ar grupėje 

easančiais žaislais, juos įvardina. Įvardina pagrindinius 

namų apyvokos daiktus. Įvardina namų apyvokos daiktų 

ir žaislų paskirtį, grupėje esančių daiktų pavadinimus, 

žaislų pavadinimus, geba pamėgdžioti, kaip vienas ar 

kitas daiktas  „veikia”, „sako”. Eksperimentuoja su 

smėliu, vandeniu. Pasivaikščiojimų metu stebi gamtos 

pakitimus, stengiasi nusakyti ryšį tarp vykstančių 

reiškinių. Susipažįsta su medžiais, augančiais darželio 

teritorijoje. Stebi žolę, lygina su medžiais, įvardina 

skirtumą. Skiria lauko ir kambarines gėles. Lesina 

paukštelius, juos stebi ir aptarinėja, stebi jų pėdsakus 

sniege, lygina su savo. Mėgdžioja žinomų gyvųnų ir 

paukščių balsus. Grupuoja vienarūšius daiktus pagal 

vieną iš sensorinių požymių. Konstruoja iš kaladėlių 

„tvorelę”, „vartus”, „bokštelį”, suveria piramidės žiedus 

ant tinkamo dydžio ašies, parenka kubeliams tinkamo 

dydžio kibirėlį. Stebi aplinką, suaugusiųjų darbą, siūlosi 

padėti palieti gėles, išdėlioti servetėles, nušluoti smėlio 

dėžės kraštus ar surinkti lapus. Džiaugiasi atliktu darbu, 
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formas. Lygina daiktus ir žaislusįvairiais būdais. Suvokia kūno 

dalių dydžio skirtumus. Skiria du daiktus pagal dydį, rikiuoja tris 

daiktus .Suvokia objektų padėtį erdvėje. Suvokia prielinksnių 

„ant”, „po”, „į”, „iš” reikšmę. Gyvai, emocingai domisi 

muzikiniais garsais, atpažįsta gamtos ir aplinkos garsus. Lytėjimu 

skiria lėlės kūno dalis. Geba lytėjimu rasti 2 tokio pat dydžio 

žaislus. Lytėjimu skiria apvalius ir kampuotus daiktus. Lytėjimu 

skiria šiurkščius ir švelnius paviršius, šaltus ir šiltus daiktus. 

Pasinaudoja suteikta pagalba. Geba įgytą patirtį pritaikyti 

analogiškoje situacijoje. 

 

gerai save įvertina, didžiuojasi. Klauso ir skaičiuoja 

ritmiškai tariamus garsus, garsažodžius, palydi juos 

ritmiškais judesiais: ploja, beldžia į stalą kaladėle, 

plaktuku po vieną, po du kartus. Klijuoja, piešia, 

suranda vieną ir daug daiktų. knygučių iliustracijose. 

Dėlioja 2, 3, 4 dalių paveikslėlius. Ieško ir randa daiktą 

pagal žodinį apibūdinimą. Dėlioja daiktus ant popieriaus 

lapo, ant kilimo, imant po vieną, po du. Atlieka bendrus, 

paralelinius veiksmus su pedagogu. Žaidžia judriuosius, 

muzikinusi žaidimus, žaidimus – daineles. Piešia, 

klijuoja, konstruoja, stebi tyrinėja aplinką.  

Metodai: pasakojimas, demonstravimas, apibūdinimas, 

stebėjimas, atkartojimas, veikimas kartu, klausimai – 

atsakymai, pokalbis, skatinimas, tyrinėjimas, imitaciniai 

žaidimai, veikti skatinanti aplinka. 

Priemonės: gyvosios ir negyvosios gamtos objektai, 

įvairus popierius, knygelės, žaislai, paveikslėliai, 

muzikiniai įrašai, video medžiaga, padalomoji 

medžiaga, spalvos, teptukai, popierius ir kt.  

13.1.5. Meninė kompetencija 

„Šoka kojelės, juda 

rankelės“, 

„Žaidimų 

dainelės“, „Matau 

– vaizduoju“, „Aš 

– dailininkas“. 

Geba mėgdžioti draugų, suaugusiujų veiksmus, kalbą, poelgius. 

Geba gestais, mimika, judesiais išreikšti savo emocijas: meilę, 

džiaugsmą, pyktį, nerimą, baimę. Klausosi atliekamų dainų, 

lopšinių, mylavimų. Geba kurti ir grožėtis kartu su kitais. Geba 

taisyklingai laikyti teptuką, pieštuką. Bando savarankiškai 

naudotis įvairiomis dailės priemonėmis, išreikšti emocinę būseną. 

Geba suvokti meno kūrinį, atitinkamai reaguoti į kontrastingą 

muziką, atpažinti girdėtą kūrinį. Geba atlikti atitinkamus judesius 

pagal muziką. Geba judesiais, mimika perteikti muzikos nuotaiką 

Geba judesiais perteikti būdingus veikėjų judesius. Bando save 

išreikšti judesiu, spalva, žodžiu, improvizuoti, patirti įvairių 

teigiamų emocijų. Geba teigiamai save suvokti ir vertinti. 

 

 

Klausosi įvairaus pobūdžio kūrinėlių, nusako jo 

nuotaiką, tempą. Dailės kūriniuose atpažįsta objektus, 

gamtos reiškinius, juos įvardina. Žodžiu pasako, kokias 

nuotaikas jam sukelia dailės ar muzikos kūrinėlis. 

Atpažįsta jau matytą paveikslą, girdėtą melodiją. Pagal 

muzikos ritmą atlieka įvairius judesius: trepsi, barškina 

barškučiu, ploja, muša būgnelį. Imituoja veikėjų 

judesius. Žaidžia liaudies žaidimus, ratelius. Klausosi 

įvairaus pobūdžio muzikinių kūrinėlių, nusako , kokia 

skamba muzika ar dainelė – linksma ar liūdna, greita ar 

lėta. Piešia pirštais, spalvina trafaretus, piešia 

„keverzones“ ir jas komentuoja, minko, štampuoja, 

formuoja. Mokosi puošybos elementų. Išbando įvairias 

meninės raiškos technikas. Noriai pasakoja, ką 
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 pavaizdavo piešinėlyje. Džiaugiasi savo darbeliais, 

žaidžia su jais. Dalyvauja vyresniųjų grupių 

koncertuose, šventėse. Pramogauja su grupės draugais, 

šeimos nariais. Džiaugiasi šventiniais kostiumais, 

kaukėmis, reiškia teigiamas emocijas. 

Metodai: aiškinimas, demonstravimas, kartojimas, 

pasakojimas, klausimai – atsakymai, raiškus skaitymas, 

skatinimas, imitaciniai žaidimai, veikti skatinanti 

aplinka. 

Priemonės: įvairus popierius, spalvos, plastilinas, molis, 

vaškas, teptukai, personažų kepurėlės ir kt., kaspinai, 

būgneliai, barškučiai, dainelių, pasakų įrašai, kaukės. 

 

13.2. Ikimokyklinis amžius (3 – 6 m.): 

13.2.1. Socialinė kompetencija 

Tematika Vertybinės nuostatos ir gebėjimai Veiksenos 

„Aš ir šeima“, „Aš 

ir mano darželis“, 

„Mano  namai“, 

„Mano darželis“, 

„Aš  ir pasaulis“, 

„Aš žaidžiu su 

draugais“, „Noriu 

būti  toks kaip 

tėtė“, „Mano 

miestas“, 

„Sutinkame ir 

palydime laivus“, 

„Baltijos bangelės 

man gimtinę 

mena...“ 

 

 

Suvokia, kad gyvena ne vienas, turi mamą, tėtį, pavadina šeimos 

narius. Suvokia, kad šeima susideda iš narių ir kiekvienas vaikas 

turi savo šeimą. Geba suvokti, kad šeimos dydis gali kisti. Geba 

suprasti, kad tėvai daug dirba ir pavargsta, pastebi tėvų nuotaiką, 

užjaučia, padeda, domisi, kaip galima atsidėkoti tėvams už 

rūpinimąsi. Pasako, kad lanko darželį, grupę. Geba suvokti, kad 

darželį lanko daug vaikų, kad visi jie svarbūs ir kad kiekvienas 

vaikas turi savo vardą.  Bendrauja su kitais vaikais ir pedagogais. 

Suvokia, kad draugų būdo ypatybės gali skirtis ir gali būti 

panašios: draugiški, išradingi ir kt., draugai gali būti vaikai ir 

suaugusieji. Suvokia ir moka reikšti, valdyti savo jausmus, 

emocijas. Suvokia, kad kito žmogaus jausmai, nuomonė verti 

pagarbos. Derina su kitais savo norus ir veiksmus. Domisi 

žmonėmis, jų santykiais. Suvokia, kad dauguma žmonių elgiasi 

dorai, pagal tam tikras taisykles. Suvokia, kad bendruomenėje 

žmonės susiję vieni su kitais, padeda vieni kitiems. Tuoleruoja 

kitokios išvaizdos, kitaip mąstantį, kalbantį bendraamžį ir 

suaugusijį. Geba suprasti žmogaus emocines nuostabas ir reikšti 

Susidraugauja su vaikais, žaidžia ir linksminasi. 

Manipuliuoja daiktais ir žaislais. Žaidžia įvairius 

žaidimus su lėlėmis.  Žaidžia didaktinius, judriuosius 

žaidimus. Žaidžia siužetinius – vaidmeninius žaidimus. 

Varto knygutes, žiūrinėja iliustracijas, klauso skaitomų 

grožinės literatūros kūrinėlių. Klauso, dainuoja lopšines, 

imituoja savo šeimos narius. Pajunta kalbos stiliaus 

skirtingumą: ginčą, samprotavimus, komentavimą, 

instrukciją. Pastebi meno kūriniuose šeimos narius. 

Konstruoja ir modeliuoja šeimos narius ir pan., piešia 

pasirinktą šeimos narį, supažindina vaikus su savo 

šeima. Piešia, lipdo, aplikuoja save, šeimos narius namų 

aplinkoje.  Judesiais pavaizduoja įvairius mamytės, 

tėvelio darbus. Konstruoja savo būstą, žaidžia jame su 

žmonių figūrėlėmis bei įvairiais žaislais. Piešia savo 

takelį iš namų į darželį, pasirinktą žaislą, draugą. Piešia 

savo darželį, draugus, įvairių profesijų darbuotojus. 

Skaičiuoja kelintiniais skaitvardžiais aplinkoje esančius 
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 savąsias. 

Geba suvokti, kad jų Tėvynė – Lietuva. Paaiškina, kuo skiriasi 

miestas nuo kaimo ir koks lietuvių požiūris į draugus ir kaimynus. 

Geba pasakyti savo miesto pavadinimą, savo gatvę, žymesnes 

vietas, adresą, tėvelių darbo vietas ir t.t.  Žino artimiausių 

miestelių, kaimų, upių ir kt. pavadinimus, žymesnes istorines 

vietas ir t.t. Domisi Lietuvos valstybės simboliais. Suvokia, kaip 

galima naudoti tautinę atributiką, švenčiant valstybines šventes. 

Geba pajusti vienovę su gyvenančiais šalia, kalbančiais ta pačia 

kalba. Domisi lietuvių liaudies papročiais, tautosaka. 

 

daiktus. Skaičiuoja daiktus, juos apčiuopiant. Sudaro 

daiktų eiles pagal vieno požymio išreikštumo laipsnį 

nuo 1 iki 10. Bando pajusti intuityviai, kada suaugusiam 

ar kitam vaikui liūdna, bloga, skauda, stengiasi paguosti, 

liūdėti kartu. Laikosi grupės taisyklių. Pasako savo 

adresą, telefoną. 

Dėlioja siužetinius paveikslėlius, stebi knygelių 

iliustracijas apie Lietuvą, gimtąjį miestą. Iš „Lego“ 

konstruktoriaus modeliuoja gatvę ar miestą, dėlioja 

siužetinius paveikslėlius, atrenka vienodo ilgio ir pločio, 

vienodo ilgio, bet skirtingo pločio daiktus ir t.t. 

Konstruoja įvairių formų šiuolaikinius ir senovinius 

namus, pilis, vėjo malūnus ir kt. Piešia, lipdo, aplikuoja, 

štampuoja įvairaus dydžio namus. Piešia tėviškės 

laukus, miškus. Spalvina tautinių rūbų siluetus, kuria 

nesudėtingus tautinių juostų raštus. Lygina berniukų ir 

mergaičių tautinius rūbus. Klauso muzikos įrašų apie 

Lietuvą, gimtąjį miestą, liaudies dainų. Apžiūrinėja 

įvairius Lietuvos, miesto žemėlapius. Ieško žemėlapyje 

savo miestą, sostinę, Baltijos jūrą ir kt. Apibūdina jų 

padėtį žemėlapyje. Žaidžia stalo žaidimus – keliones, 

panaudojant įvairius žemėlapius. Piešia, lipdo, 

artimiausią aplinką (scheminis piešimas simboliais). 

Klauso grožinės literatūros kūrinių apie Lietuvą. 

Aiškinasi žodžių reikšmes.  Dalyvauja šventinėse 

pramogose, vyksta į ekskursijas. Žaidžia siužetinius 

vaidmeninius, didaktinius žaidimus. Lankosi parke, prie 

jūros, Melnragės, Girulių miške. 

Metodai: pasakojimas, informavimas, pokalbis, 

stebėjimas, kartojimas, klausimai – atsakymai, 

tyrinėjimas, aiškinimas, eksperimentavimas, tiesioginis 

ir netiesioginis vadovavimas žaidimui. 

Priemonės: stalo įrankiai, padalomoji, didaktinė 

medžiaga, gamtinė medžiaga, paveikslai, paveikslėlių 
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serijos, audio ir video įrašai, įvairus popierius, akvarelė, 

guašas, pieštukai, teptukai,  stalo žaidimai, žaislai, lėlių 

teatras,  įvairios nuotraukos, parodos. 

13.2.2.Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencija 

„Augu stiprus ir 

vikrus“, „Saugu-

nesaugu“, „Sveika 

– nesveika“, „Aš 

saugus, kai žinau“, 

„Ir  juoksis 

dantukai, 

sveikučiai 

blizgės“. 

Projektas „Kelionė 

į sveikuolių šalį“. 

 

 

Geba saugiai judėti šalia kitų. Moka orientuotis naujoje aplinkoje. 

Suvokia darbo ir poilsio kaitos svarbą. Būna atidus aplinkiniams, 

netrikdo jų ramybės. Savo judesius derina su kitų vaikų judesiais. 

Geba išlaikyti pusiausvyrą, taisyklingą laikyseną. Geba kūną 

išlaikyti rimties (t.y. statinėje) būsenoje, atlieka judesius iš įvairių 

padėčių. Moka taisyklingai kvėpuoti. Geba grūdintis, orientuotis 

erdvėje, laike. Geba suvokti grūdinimosi reikšmę sveikatai. Moka 

valdyti kūną, greitai sutelkti fizines jėgas. Žavisi drąsa, ištverme, 

kantrybe, kruopštumu ir stengiasi tokiu būti, puoselėja fizines ir 

psichines galias. Laikosi judrios veiklos taisyklių. Geba pasakyti 

suaugusiam, kai pasijunta blogai. Geba paskambinti mamai ar 

tėčiui, jei reikia pagalbos. Geba susilaikyti ir nežaisti su ne vietoje 

padėtais vaistais, informuoti apie juos tėvus. Geba laikytis 

elementarių higienos taisyklių. Supranta, kad mikrobai, bakterijos 

sukelia ligas. Geba prisidėti prie tvarkos palaikymo grupėje ir 

namuose. Geba tinkamai naudotis muilu, šampūnu ir kitomis 

buitinėmis cheminėmis medžiagomis, suaugusiajam prižiūrint. 

Geba atsisakyti saldainių, vaistų, kuriuos siūlo nepažįstami 

žmonės ir atsisakyti pasiūlytos cigaretės. Geba paaiškinti, kodėl 

alkoholis kenkia vaiko sveikatai. Geba suprasti įspėjamųjų ženklų 

reikšmes. Žino grupės ir kitų patalpų pavojingas zonas, moka 

elgtis su aštriais, duriančiais, dūžtančiais daiktais. Geba lytėjimu 

pajusti paviršiaus savybes, temperatūros skirtumus. 

Geba suvokti gamtos poveikį žmogaus sveikatai. Mokosi saugiai ir 

pagarbiai elgtis gamtoje. Suvokia saulės, šilumos, šviesos, vandens 

naudą augalams, gyvūnams, žmonėms. Supranta vaisių, daržovių, 

miško gėrybių reikalingumą žmonėms, jų teikiamą naudą 

sveikatai. Įgyja žinių apie naudingus ir nuodingus augalus: grybus, 

uogas ir kt. Geba stebėti, tyrinėti, lyginti medžių, krūmų, žiedų, 

lapų dydžius, formas, spalvas, atspalvius, kvapus. Domisi, kaip 

Eina nubrėžta tiesia linija ratu, plasnojant rankomis 

(paukšteliai), pastovi ant vienos kojos, pasukinėja galvą, 

pamėgdžioja paukštelių skridimą ir t.t. Eina vorele po 

vieną ir poromis. Eina, keisdamas tempą, darydamas 

posūkius. Eina, bėga, apeina, apibėga kliūtis.  Kaitalioja 

ėjimą su bėgimu, laisvai bėgioja gaudydami vienas kitą. 

Eina horizontaliu ir pasvirusiu rąstu, įvairius judesius 

derina su ėjimu. Ropoja gimnastikos suoleliu, nuožulniu 

rąstu į priekį ir atgal. Slysta ledo takeliu, čiuožia, 

važinėja rogutėmis. Meta abiem ir viena ranka kamuolį, 

taiko į taikinį, ridena jį, taikant į daiktus.  Pašoka abiem 

kojom, pasilenkia, ir išsitiesia. Pritūpia ir pašokinėja 

atsispirdamas abiem kojom; stiprina pėdas. Peršoka 

kliūtis, laipioja gimnastikos sienele. Žaidžia imitacinius, 

judriuosius žaidimus: grupelėmis, komandomis. 

Imituoja, mėgdžioja judesius, atlieka pantomimos 

veiksmus, judesiais pavaizduoja įvairius darbus. Atlieka 

judesius, gausiai naudojant įvairius įrankius. Klauso 

gamtos garsų, juos pamėgdžioja, atlieka judesius. 

Atlieka kvėpavimo, pūtimo pratimus, pučia muilo 

burbulus. Supasi supynėse, šokinėja. Dalyvauja 

estafetėse, sportinėse pramogose, šventėse su 

bendraamžiais ir tėvais, vykstančiose įstaigoje, prie 

jūros, miške. Žaidžia įvairius didaktinius žaidimus. 

Klauso pasakojimų, grožinės literatūros kūrinėlių, 

pasakų – nepasakų. Dėlioja tematines dėliones, 

paveikslėlius. Aptaria įvairias situacijas su draugais ir 

suaugusiais, išsako savo pastebėjimus, teikia 

pasiūlymus. Piešia piešinėlius, dalyvauja viktorinose, 

piešinėlių parodėlėse, kūrybiniuose projektuose. 
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vaisiai, daržovės, grybai ruošiami maistui. Geba įsidėmėti žodinį 

nurodymą, veiksmų nuoseklumą, gaminių pavadinimus. 

Dalyvauja tematiniuose pokalbiuose. Atlieka didaktines 

užduotis, sprendžia probleminius klausimus. Tyrinėja, 

susipažįsta su aplinka visais jutimais: žiūri ir mato, 

klauso ir girdi, uosto ir užuodžia, liečia ir jaučia. 

Klausosi pasakojimų apie gamtą: medžius, upes, 

daržoves, vaisius ir kt. Žiūri filmukus apie augalus, 

gyvūnus. Atlieka įvairias lavinamąsias užduotis: piešia, 

lipdo, aplikuoja, spalvina gamtos tematika. Dalyvauja 

piešinių konkursuose, šventėse, akcijose. Vyksta į 

pažintines ekskursijas. Kartu su auklėtoja gamina 

įvairias vaisių, daržovių salotas, geria vaistažolių 

arbatas. Lygina natūralių, virtų, keptų daržovių spalvą, 

skonį. Dalyvauja ekologiniuose projektuose. Ieško 

informacijos įvairiuose leidiniuose, knygose, 

enciklopedijose, aptaria ją su draugais, auklėtoja, tėvais. 

Deklamuoja eilėraščius, atpasakoja istorijas, pasakas, 

filmukus apie gyvūnus, augalus. 

Metodai: stebėjimas, pokalbis, aiškinimas, 

demonstravimas, kartojimas, klausimai, judrieji, 

imitaciniai, didaktiniai žaidimai. 

Priemonės: sportiniai įrenginiai, rogutės, triratukai, 

natūralūs vaisiai, daržovės, arbatos, didaktinės 

priemonės, paveikslėliai ir jų serijos, muzikiniai ir 

vaizdo įrašai, eilėraštukai – mįslės, nuotraukos, video 

medžiaga, dūdelės, muilo burbulai. 

13.2.3. Komunikavimo kompetencija 

„Su žodžiu gražiai 

bendrauju“, 

„Dirbsime bendrai 

– kalbėsime 

gražiai“, „Pakvies 

varpelis mus prie 

knygelių“. 

Moka klausytis, girdėti, išklausyti, laikosi paprastų kalbinio 

etiketo taisyklių. Moka teisingai ir aiškiai tarti kalbos garsus. Geba 

įvardinti savo atliekamus veiksmus. Geba įvardinti aplinkos 

objektus, reiškinius, matomus veiksmus, būsenas. Vartoja daiktų 

savybes ir veiksmus nusakančias kalbos dalis. Kalba apie tai, ką 

galvoja, bendrauja dialogu su kitais vaikais, gyvai reiškia savo 

mintis. Geba naudotis kalba kaip praktiniu veiksmų reguliavimo 

būdu.Moka kalbėti taisyklingai, raiškiai, emocionaliai, moduliuoti 

Klauso skaitomų grožinės literatūros kūrinių. Klauso 

pasakų, dainelių, lopšinių ir kt. įrašų. Pamėgdžioja 

gamtos, gyvūnų garsus, matuoja, lygina, ragauja, uosto 

ir pojūčius apibūdina žodžiais. Klauso patarlių, pasakų 

be galo, mįslių, priežodžių, įvairių palinkėjimų. Klauso 

įvairaus stiliaus tekstų, girdi įvairias intonacijas, pauzes 

tarp žodžių, sakinių. Bendraudamas pajunta kalbos 

stiliaus skirtingumą: samprotavimus, ginčą, instrukciją, 
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Projektas 

„Keliaujame 

kalbos takeliu“. 

 

 

balsą. Geba suvokti perkeltines prasmes, jas vartoti bendraujant su 

vaikais ir suaugusiais. Geba pajusti įvairių tekstų stiliaus 

skirtingumą. Mokosi įvardinti, apibendrinti pažinimo patirtį. Geba 

kaupti ir sisteminti informaciją apie įvairius žmones, jų profesijas. 

Domisi rašytiniais ženklais, jų reikšmėmis. Geba pajusti šventės 

laukimo nuotaiką, rengiasi pradžiuginti tėvelius, draugus gražiu 

elgesiu ir gerais darbeliais. Geba suprasti šventės prasmę ir 

pasiruošti joms.Geba suvokti, kad Kalėdos, Velykos Užgavėnės, 

Kaziuko mugė – tai laukiamos ir kasmet pasikartojančios šventės. 

Domisi švenčių tradicijomis, įvardina jas. Geba logiškai mąstyti. 

Džiaugiasi savo ir kitų darbo vaisiais. Suvokia, kad visa, kuo mes 

naudojamės yra sukurta darbu. Įgyja minimalių darbinių meninių 

įgūdžių, atliekant vieną ar kitą darbelį. Suvokia, kad 

bendruomenėje žmonės susiję vieni su kitais, padeda vieni kitiems. 

Geba papasakoti savo įspūdžius apie šventę. Geba suvokti, kam 

reikalingos knygelės, kokios jos yra, kas jas rašo, kur jų galima 

paskaityti, kur jos saugomos. Geba nusiteikti džiugiam susitikimui 

su pasaka ir jos veikėjais. Geba pajusti pasakos kalbos grožį, 

intonacijų įvairovę. Geba dėmesingai klausyti pasakų, atpasakoti 

dalimis, reikšti savo nuomonę. Domisi įvairaus žanro grožinės 

literatūros kūrinėliais. Geba pajusti rašytinės ir sakytinės kalbos 

stiliaus skirtingumą. Atpasakoja, seka liaudies ir literatūrines 

pasakas, praeities ir šiuolaikinius apsakymus, padavimus. Moka 

„suremontuoti“ knygas; tausoja jas. 

komentavimą. Žaidžia didaktinius ir bendravimo 

žaidimus. Inscenizuoja, vaidina, vaizduoja pantomima. 

Pats pasakoja, seka girdėtas ar paties sukurtas pasakas, 

istorijas, deklamuoja. Veiklos metu pasakoja, ką daro, 

ką darys vėliau. Pratinasi kalbėtis su keliais vaikais 

vienu metu. Kalbasi, pasakoja apie savo išgyvenimus 

grupėje ir už jos ribų. Dėlioja paveikslėlius su raidėmis, 

bando užrašyti savo vardą. „Skaito“ knygeles vienas 

kitam. Improvizuoja pagal muziką įvairių veikėjų 

judesius. Surenka iš detalių eglutes, puošia jas. Lieja 

vašką ant popieriaus, medžio šakelių, dažo sniegą, 

įvairiom spalvom, ieško grupės aplinkoje baltos spalvos, 

stebi ir lygina įvairaus didumo eglės ir pušies šakeles, 

spygliukus, aptaria jų išdėstymą, liečia, uosto.  Piešia, 

lipdo, aplikuoja, štampuoja įvairaus dydžio eglės ir 

pušies šakeles, jas puošia. Mokosi eilėraštukus, daineles, 

žaidimus ir kt. Auklėtojoms padedant, parašo laišką 

Kalėdų Seneliui. Kartu su auklėtoja gamina eglutės 

papuošalus, jais puošia savo grupę. Dalyvauja šventėse, 

gamina tradicines Užgavėnių kaukes ir gaminius 

Kaziuko mugei (naudojant įvairias technikas). Klauso ir 

mokosi Užgavėnių dainelių, pajuokavimų, 

pašmaikštavimų, pamėgdžiojimų. Atpažįsta centus, litus 

iki penkių, pastebi gaminių kainas. Stebi 

suaugusiuosius, klausosi jų pasakojimų. Mokosi pajusti 

kalbos skambesį, melodingumą, ritmą žaidimuose, 

pamėgdžiojimuose, dainuojamojoje tautosakoje, 

eilėraštukuose ir kt. apie Užgavėnes. Aptaria ir 

atpasakoja girdėtą žinutę, publikuotą spaudoje apie 

Kaziuko mugę. Įvairiais būdais margina kiaušinius. 

Pasiklauso ir pagal gebėjimus gieda velykines 

giesmeles, žaidžia įvairius žaidimus, žaidinimus. Klauso 

įvairaus žanro grožinės literatūros kūrinėlius, ridena 

margučius, supasi sūpynėse, šokinėja, išreiškia džiugius 
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jausmus ir emocijas judesiais ir žodžiais. Inscenizuoja 

pasakas. Varto įvairias knygutes, imituoja skaitymą ir 

rašymą, klausosi įvairių pasakų, aptaria iliustracijas. 

Bando įvardinti veikėjus, išskiria teigiamus- neigiamus. 

Vaidina pasakas kartu su tėveliais ir auklėtojom. Įvairiai 

dėlioja knygutes į lentyną. Klausosi įvairaus žanro 

grožinės literatūros kūrinėlių. Pasigamina knygutes, jas 

iliustruoja (naudojant įvairias technikas). Sukuria tekstą 

ir jį iliustruoja savo pasigamintose knygelėse. 

Improvizuoja grojimą instrumentais, žiūrint į knygutes 

su natomis, dainuoja savos kūrybos daineles. 

Inscenizuoja trumpas grožinių kūrinėlių ištraukas. 

Klauso enciklopedinio turinio tekstą apie knygas, jų 

atsiradimo istoriją. Žaidžia, panaudojant įvairius 

spausdintus leidinėlius ir vaikų pagamintas knygutes. 

Aiškinasi žodžių reikšmes, atpažįsta besikartojančius 

simbolius. 

Metodai: pokalbis, pasakojimas, kartojimas, 

demonstravimas, stebėjimas, veikimas kartu, 

palyginimas, raiškus skaitymas, veikti skatinanti 

aplinka, asmeninis pavyzdys. 

Priemonės: įvairūs spausdinti leidiniai, nuotraukos, 

video įrašai, klijai, spalvos, popierius, kartonas, 

didaktinės priemonės, paveikslėliai, knygelės, aplinkos 

daikatai, žaislai, eilėraštukai – mįslės, informacinės 

technologijos. 

13.2.4. Pažintinė kompetencija 

„Rieda metų ratai“, 

„Augalų karalystė“ 

„Rudens gėrybės“, 

„Ir žiemą žydi 

gėlės“, „Kas 

tvartelyje 

Pavadina paros dalis, remiantis paties konkrečiais darbais ir 

veiksmais. Geba suvokti paros keitimąsi: vakar, šiandien, rytoj. 

Geba suvokti savaitės dienų kaitą savo veikloje. Geba suvokti 

kalbėsenos sąsajas su laiku. Geba suvokti ir įvardinti metų laikų    

(rudens, žiemos , pavasario, vasaros) požymius, atpažinti juos 

paveikslėliuose, iliustracijose. Pažymi žmonių aprangos ypatumus. 

Geba nusakyti priežastinius-pasekminius ryšius. Supranta augalų, 

Vartoja esamojo, būtojo ir būsimojo laiko 

veiksmažodžius. Stebi laikrodžio rodyklių judėjimą. 

Pasiklauso įvairių laikrodžių tiksėjimo. Klausosi 

grožinės literatūros kūrinėlių. Pavaizduoja piešiniuose 

savo darbus, veiklą kiekvieną savaitės dieną. 

Pasigamina knygutes iš savo piešinėlių „Ką aš veikiau 

kiekvieną savaitės dieną“. Konstruoja, piešia, lipdo, 
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gyvena?“, „Mes 

nulipdėm sniego 

senį“, „Šiandien, 

vakar,  rytoj“, 

„Gyvybė atbunda“, 

„Mus kviečia 

vasaros takelis“, 

„Miškas pilnas 

paslapčių“, 

„Vabalai 

vabalėliai...“. 

Projektas „Mažos 

ir didelės gamtos 

paslaptys“. 

gyvūnų, žmonių priklausomybę nuo gamtos sąlygų. Geba 

linijomis, dėmėmis išreikšti metų laikus. Geba logiškai mąstyti, 

suvokia reiškinio prigimtį. Naudojasi sąlyginių matu – trečiu 

daiktu. Geba planuoti savo veiklą, siekti rezultato. Geba suvokti ir 

patirti negyvosios gamtos objektų savybes, išreikšti savo įspūdžius 

žaidžiant, piešiant, lipdant. Geba bendrauti ir pajusti kiekvieno 

metų laiko teikiamus malonumus. Domisi įvairiais daiktais, 

technika, transporto priemonėmis. Geba lyginti, gretinti, grupuoti, 

klasifikuoti įvairius daiktus, objektus pagal dydį, formą, spalvą, 

paskirtį ir kt. Moka naudotis įvairiais daiktų, objektų lyginimo 

būdais. Geba spręsti problemines situacijas, priimti kitų siūlomas 

idėjas. Moka sukaupti dėmesį ilgesniam laikui, savarankiškai 

atlikti užduotis, įvardyti atliekamus veiksmus. Geba suvokti 

ritminį nuoseklumą gamtoje ir žmogaus gyvenime. Suvokia, kad 

vaisiai, daržovės skiriasi pagal rūšis, spalvą, formą, dydį, skonį. 

Supranta, kad daržovės auga žemėje ir virš jos, kad daržoves reikia 

rauti, kasti, skinti. Supranta, kad vaisiai auga ant medžių, juos 

reikia skinti, jie gali nukristi. Geba suvokti vaisių, daržovių, miško 

gėrybių reikalingumą žmonėms. Supranta apibendrinamąsias 

sąvokas: „vaisiai“, „daržovės“, „uogos“ ir kt. Vartoja vaisių, 

daržovių, miško gėrybių pavadinimus, savybes savo kalboje. Geba 

suvokti duonos reikalingumą žmogui, jos kelią ant mūsų stalo. 

Suvokia, kokios gėlės auga ir žydi kambaryje. Geba pajusti gėlių 

kvapą, spalvą, skirti gėlės dalis: žiedas, stiebas, lapai, šaknys. 

Geba suvokti augalų prisitaikymo prie gamtos pokyčių įvairovę. 

Geba nustatyti ryšį tarp oro sąlygų ir augalų augimo. Geba pajusti 

gimtojo krašto augalijos grožį, patirtus jausmus išreikšti žodžiais. 

Geba suvokti gyvūno kilmę. Geba nustatyti ryšį tarp oro sąlygų ir 

gyvūnų aktyvumo. Geba išskirti naminius paukščius ir gyvulius iš 

kitų gyvūnų. Apibūdina naminius paukščius, gyvulius ir jų 

mažylius. Geba suvokti, kuo naminiai paukščiai ir gyvuliai minta. 

Suvokia naminių paukščių ir gyvulių naudą žmogui. Geba stebėti 

ir pavadinti paukštelių kūno dalis. Geba skirti naminius gyvūnus ir 

žvėris. Suvokia, kodėl paukščiai palieka gimtuosius namus, kad 

modeliuoja laikrodžius. Lipdo skaitmenis ir ženklus, 

dėlioja juos iš eilės ratu. Stebi, tyrinėja metų laikų 

požymius. Nupiešia metų laikų požymius, padalija 

popieriaus lapą į 4 dalis. Žaidžia judrius žaidimus-

ratelius, atspindinančius savaitės dienas, metų laikus. 

Dėlioja ir skaičiuoja daiktus, esančius dešinėje ir kairėje 

pusėje. Įvairiais raiškos būdais: judesiais, mimika, 

gestais, pamėgdžiojimu išreiškia metų laiko nuotaiką, 

gaudo „saulės“ zuikučius. Atlieka ritmiškus judesius 

pagal muziką. Kelia paprastas hipotezes ir jas tikrina. Iš 

įvairių medžiagų konstruoja saulę, debesis ir kt. Kartu 

su tėveliais, auklėtoja gamina lesyklėles, inkilėlius. 

Kalbasi apie įvairius ūkio darbus. Dalyvauja 

kūrybiniuose projektuose, vaidinimuose, šventiniuose 

renginiuose, vyksta į ekskursijas, žaidžia įvairius 

žaidimus, domisi, kaip metų laikai, žmonių gyvenimas 

pavaizduotas dailės kūriniuose. Grupuoja daiktus 

(daržoves, vaisius, miško gėrybes) pagal formą, spalvą, 

dydį. Sudeda perkirptą į 2, 4 ir daugiau dalių paveikslėlį 

ir pan. Klauso dainelių, patarlių, mįslių apie daržoves, 

vaisius, miško gėrybes. Grupėje išaugina augalus, 

įvairias medžių šakeles su išsiskleidusiais pumpurais, 

lapeliais, žiedais. Ragauja vaisius, daržoves. Pasidalina 

vieną vaisių ar daržovę su draugu.  Kartu su auklėtoja 

gamina įvairias salotas. Piešia, lipdo, aplikuoja, 

štampuoja mišką, daržą, sodą. Konstruoja įvairaus 

dydžio medžius. Žaidžia žaidimus, panaudojant 

natūralias sodo, daržo ir miško gėrybės. Klauso grožinės 

literatūros kūrinėlių apie gėles, medžius. Pats kuria 

pasakojimus. Atlieka kolektyvinius meninius darbus. 

Žaidžia didaktinius, judriuosius, imitacinius, kūrybinius 

žaidimus. Kartu su kitais kelia elementarias hipotezes, 

jas tikrina, svarsto, diskutuoja. Vyksta į ekskursijas, 

Žiemos sodą, mišką, prie jūros. Dalyvauja 
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paukščiai ir gyvūnai įvairiai prisitaiko prie metų laikų kaitos. 

Suvokia, kad žvėreliams ir paukščiams žiemą šaltą, trūksta maisto 

ir kad juos reikia globoti. Geba grupuoti, apibendrinti pagal 

priklausomybę grupei, gyvenamą vietą ir pn. Geba atpažinti 

vabzdžius, grožėtis jų įvairove. Geba suprasti jų naudą supančiai 

aplinkai. 

vaidinimuose. Klauso gamtos garsų įrašų, juos 

pamėgdžioja ir atlieka judesius.Stebi naminių paukščių 

ir gyvūnų nuotraukas, iliustracijas. Klausosi jų balsų, 

bando juos skirti pagal gasažodžius, kartoti juos. 

Klausosi pasakų, apsakymų, istorijų. Dėlioja paukščių, 

gyvūnų figūrėles didėjimo – mažėjimo tvarka. Priskiria 

daiktą tam tikrai kategorijai. Improvizuoja pagal 

muziką, atliekant judesiais ir mimika įvairias daineles, 

inscenizacijas. Dainuoja daineles apie naminius 

paukščius ir gyvulius. Muzikiniais garsais reiškia 

naminių paukščių, gyvulių ir jų mažylių balsus. Imituoja 

miško žvėrių judesius, balsus. Žaidžia siužetinius 

vaidmeninius, didaktinius judriuosius, imitacinius 

žaidimus. Vaidina: lėlių teatras, pirštukų teatras, stalo 

teatras. Piešia, lipdo, aplikuoja įvairius gyvūnus ir 

siužetus iš jų gyvenimo. Lankosi mini zoologijos sode. 

Metodai: stebėjimas, pasakojimas, kartojimas, pokalbis, 

demonstravimas, aiškinimas, eksperimentavimas, 

tyrinėjimas, kostravimas, modeliavimas., probleminių 

situacijų metodas. 

Priemonės: gyvosios ir negyvosios gamtos objektai ir 

daiktai, žaislai, didaktinė padalomoji medžiaga, 

paveikslai, iliustracijos, paveikslėlių serijos, stalo 

žaidimai, įvairūs muliažai, kalendoriai, paveikslėliai 

spalvinimui, žemėlapiai, maketai, informacinės 

technologijos. 

13.2.5. Meninė kompetencija 

„Mano vaizduotės 

pasaulis“,  „Aš 

kūrėjas“,  „Žaidžiu 

teatrą“,  „Spalvų 

šalyje“,  „Mano 

spalvos 

stebuklingos“, 

Geba mėgdžioti gamtos garsus įvairiu garsumu, skirtingu tempu. 

Geba groti paprasčiausiais mušamaisiais instrumentais. Geba 

improvizuoti, žaisti garsais. Ritmingai skanduoja skanduotes, 

patarles, mįsles. Žingsniuoja ir kitaip juda muzikos tempu ir ritmu. 

Moka save išreikšti ritmiškais kūno judesiais, judėti vietoje ir 

erdvėje, derinant savo judesius su kitų vaikų judesiais. Geba 

klausytis lopšinių, ratavimų. Geba nusakyti muzikos tempą, jos 

Žaidžia žaidimus–ratelius, liaudies, muzikinius, 

kūrybinius žaidimus. Klausosi įvairių muzikinių 

kūrinėlių, įrašų su paukščių balsais, gamtos garsais. 

Dainuoja daineles, imituoja balsus, garsus. Tyrinėja 

garso, ritmo išgavimo galimybes iš aplinkos daiktų. 

Tyrinėja garso išgavimo būdus iš įvairių tradicinių 

instrumentų, klausosi jais išgaunamų melodijų. Gamina 
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„Vai tai  dūda“, 

„Šokim šokimėlį“, 

„Piešiu garsus“. 

garsumą, nuotaiką. Atpažįsta girdėtus kūrinėlius, muzikos 

instrumentus. Geba žodžiais apibūdinti muziką, perteikti nuotaikas 

ir muzikos sukeltus įspūdžius. Geba improvizuoti mimika, 

judesiais, instrumentu, balsu. Geba įsiklausyti į tylą, skiria gamtos 

garsus, miesto triukšmą, muzikinius ir nemuzikinius garsus. Moka 

įsigyventi, pajusti muzikos nuotaiką ir grožį, pajusti 

dainuojamosios tautosakos melodingumą, skambesį, ritmą. Geba 

tapyti pirštu, teptuku. Geba štampuoti ornamentą, aplikuoti iš 

įvairaus popieriaus, lipdyti iš plastilino ar kitų medžiagų. Geba 

laisvai, intuityviai, savitai, spontaniškai ar sąmoningai reikšti savo 

jausmus, išgyvenimus, mintis, nuotaikas meninės raiškos 

priemonėmis bei technikomis. Geba laisvai, originaliai vaizduoti, 

kurti, atrasti, pertvarkyti, keisti. Įžvelgia ryšį tarp realaus pasaulio 

ir regimųjų dailės vaizdų, naudoja simbolinius vaizdus, atspindi 

daiktus, reiškinius ir savo ryšį su jais. Jautriai suvokia dailės 

kūrinius, savo ir kitų kūrybą. Jautriai suvokia grožį ir siekia jį 

kurti. Plėtoja jutiminą suvokimą. Geba naudotis vizualiniais–

motoriniais ryšiais. 

Geba simbolizuoti veikėją, parenkant jam būdingus judesius ar 

garsažodžius, pagal kuriuos atpažįstamas veikėjas. Geba vaizduoti 

veikėjo judesius, veiksmus, kalbą, inontonaciją įsivaizduojamoje 

situacijoje. Geba plėtoti veiksmus veikėjui būdingu ritmu ir tempu. 

Geba įsivaizduoti veikėją supančią aplinką, į ją įsijausti, tariamus 

pojūčius perteikti balsu, judesiais, mimika. Geba vertinti veikėją, 

parodyti savo santykį su juo, suteikiant jam tam tikras savybes. 

Geba atkreipti dėmesį į kalbos garsines sąvybes, pajuntant jų 

reikšmę prasmės perdavimui. 

paprastus muzikos instrumentus. Dalyvauja muzikinėse 

popietėse, muzikos dienų renginiuose. Klausosi ir 

vaidina muzikines pasakas. Ruošiasi ir dalyvauja 

bendruose vaikų ir tėvų koncertuose. Dalyvauja 

šventėse su kitų tautybių vaikais, kartu žaidžia, dainuoja 

daineles. Vyksta į koncertus. Tapo akvarele, guašu, 

spalvina spalvotais pieštukais. Piešia pieštukais, 

flomasteriais, naudojasi pagalbinėmis medžiagomis, 

priemonėmis, technikomis. Alieka dekoratyvinės 

aplikacijos darbelius, piešia simboliais. Žaidžia 

kūrybinius žaidimus, atlieka kolektyvinius kūrybinius 

darbus. Dalyvauja kūrybiniuose projektuose, menų 

savaitės renginiuose. Vyksta į parodas. 

Žaidžia žaidimus, įsijaučia į vaidmenį. „Atgaivina“ 

žaislus, daiktus, bendrauja su jais. Klauso skaitomo 

kūrinėlio, inscenizuoja jį, vaizduoja pantomima. Klauso 

kalbos intonacijų, atkartoja. Apibūdina, kokiu balsu, 

tempu skaitomas kūrinys. Kuria savo pasakojimus, 

pasakas, kygeles. Žaisdamas įvairiai intonuoja, įsiklauso 

į žodžio skambesį, jį varijuoja. Žaidžia kūrybinius 

vaidmeninius žaidimus. Improvizuoja, vaidina pasakas 

stalo, lėlių teatru. Ruošiasi ir dalyvauja dramos dienos, 

kūrybinės raiškos savaitės renginiuose. 

Metodai: aiškinimas, demonstravimas, pasakojimas, 

skatinimas, pokalbis, klausimai – atsakymai, kūrybinis 

projektas, modeliavimas. 

Priemonės: spalvotas popierius, pieštukai, flomasteriai, 

guašas, molis, modelinas, vaškas, gamtinė medžiaga, 

medžiagos dekoracijoms ir veikėjų kostiumams, garso, 

ir vaizdo įrašai širmelės, kaukės, muzikos instrumentai. 
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

  

 14. Vaiko pasiekimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertina įstaigos pedagogai ir 

specialiojo ugdymo komisija pedagoginiu logopediniu aspektu.  

15. Vaiko pasiekimai vertinami formaliai: vaiko veiklos stebėjimas ir analizė, kalbos 

raidos vertinimas ir analizė, ir neformaliai: apklausos, pokalbiai, auklėtojų dienynai, filmuota 

medžiaga. Vertinimą vykdo: auklėtoja, logopedas, kūno kultūros specialistas, meninio ugdymo 

specialistas du kartus per metus.  

16. Medžiaga apie vaiko pasiekimus kaupiama „Vaiko aplanke“. Jame gali būti: 

informacija apie vaiko savęs identifikavimą (nuotraukos, vaizdo įrašai ir t.t.); informacija apie 

vaiko kalbą; informacija apie vaiko emocinę būseną (auklėtojos pastebėjimai); vaikų darbelių 

pavyzdžiai; vaikų mintys; specialistų komentarai; tėvų pastebėjimai; individualios programos.  

17. Visa vaiko pasiekimų vertinimo dokumentacija laikoma grupėje, ji yra konfidenciali. 

Dokumentacijos saugojimo terminas - 5 metai. 
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