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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Panevėžio m. lopšelis-darželis „Žibutė“ – valstybinė švietimo įstaiga. 

Adresas: Pušaloto 26, Panevėžys, LT-35134,. Tel. (845) 464313, el. paštas – 

panzibute@gmail.com; interneto svetainės adresas: www.zibute.eu  

 Mokyklos tipas – neformaliojo ugdymo mokykla – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

 Mokomoji kalba – lietuvių kalba. 

Nuo 2007 m. lopšelis-darželis „Žibutė“ yra respublikinių ikimokyklinių įstaigų, darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. 

Vaikai ir jų poreikiai.  

Siekiame tenkinti pagrindinius 1-5(6) metų vaikų poreikius – saugumo, sveikatos, judėjimo, 

žaidimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, siekiant darnaus perėjimo nuo ugdymo(si) šeimoje prie 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si). 

Pagrindinė vaiko veikla – žaidimas. Žaidimo metu lavėjo vaiko intelektas, socialiniai 

gebėjimai, patenkinamas poreikis smalsumui, kūrybinei veiklai, tam būtina kūrybinė vaiko ir 

pedagogo sąveika, lanksčios ir mobilios ugdymo(si) aplinkos sudarymas. 

Ugdymo(si) programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (turinčių savitų 

gabumų) vaikų poreikius. Vaikų poreikiai tenkinami per vaiko kompetencijų ugdymą(si). 

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. 

Tėvų apsisprendimą leisti vaiką ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo(si) programą lemia, 

kad vaikams sudaroma galimybė bendrauti, kurti, žaisti, pažinti, eksperimentuoti su bendraamžiais, 

ugdosi gebėjimai, skatinamas vaiko savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. 

Bendradarbiavimas su šeimos nariais yra svarbiausia sąlyga stiprinant ir plečiant vaikų ugdymą(si)  

grupėje, atsižvelgiama į šeimos tradicijas, įdiegtus vaikams pomėgius ir žinias. Namai ir šeima 

formuoja vaiko įpročius, nuostatas, vertybes, kurios yra geros ir puoselėjamos arba koreguojamos. 

Pedagogai ir tėvai turi tapti ugdymo(si) proceso partneriais. Pastebima, kad mūsų įstaigą lankančių 

vaikų šeimos susiduria su socialinėmis – ekonominėmis problemomis: 

 didėjant šeimų pragyvenimo išlaidoms, esant nedarbui mieste, didėja visuomenės 

ekonominė ir kultūrinė diferenciacija; 

 vaikai gauna socialinę paramą, socialinę pašalpą ir 50% maitinimo lengvatą; 

 daugėja vaikų, sergančių viršutinių kvėpavimo takų ligomis; 

 didėja ypatingai judrių vaikų skaičius; 

 didėja vienturčių vaikų; 

 atsiranda problemiškų šeimų. 

mailto:panzibute@gmail.com
http://www.zibute.eu/


Bendradarbiaudami su šeimomis, siekiame: sužinoti tėvų lūkesčius (anketos), šviesti tėvus 

pedagogikos ir psichologijos klausimais (susirinkimai, specialistų paskaitos, informaciniai stendai), 

informuoti apie vaikų pasiekimus, apsilankant grupėje, dalyvauti šventėse, varžybose, konkursuose, 

akcijose, parodose. Tėvai pageidauja, kad vaikai augtų sveiki, aktyvūs, įgytų savarankiškumo, 

pasitikėjimo savimi, atsakomybės, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, įgytų žinių, gebėjimų 

nuosekliai pereinant į mokyklą. 

 Didėja specialiųjų poreikių turinčių vaikų su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais.  

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žibutės žiedlapėliai“ yra svarbi vaiko socialinei, 

kultūrinei patirčiai kaupti, ugdymo(si) netolygumams lyginti, sveikatos stiprinimui. 

 Regiono savitumas. Lopšelis-darželis „Žibutė“ yra Aukštaitijos regiono, Panevėžio mieste, 

todėl puoselėjamos aukštaičių tradicijos. Vaikams organizuojamos ekskursijos po Lietuvą. 

Sudaromos sąlygos pažinti artimiausią Panevėžio miesto  mikrorajono aplinką: Šiaurinę biblioteką, 

kino teatrą „Garsas“, Marijono g-vės parką, Cido areną, stadioną, maniežą, Laisvės aikštę, paminklus 

įžymių žmonių, Senvagę, Nevėžio upę, Lėlių vežimo teatrą, Panevėžio „Aušros“ progimnaziją, 

policiją, paštą ir t.t. Dalyvaujama edukacinėse programose, lankantis Kraštotyros muziejuje, 

puoselėjant tautinį identitetą. Eksponuojami vaikų meniniai darbai – Šiaurinėje bibliotekoje, kitose 

miesto bibliotekose, viešose miesto erdvėse, Panevėžio gamtos mokykloje, miesto, respublikos 

ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose. Kasmet pažymima Pasaulinė Žemės diena, dalyvaujant miesto 

renginiuose, organizuotose Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos skyriaus. 

Švietimo teikėjo savitumas. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1 iki 6 (7) metų. Lopšelyje-

darželyje „Žibutė“ veikia 6 grupės: 2 – ankstyvojo amžiaus (1–3 m.), 3 – ikimokyklinio amžiaus 

vaikams (4–5(6) m.), 1 – priešmokyklinio amžiaus vaikams (6/7 m.). Vaikų grupės komplektuojamos 

atsižvelgiant į vaikų amžių. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Specialiųjų 

poreikių vaikai integruojami į bendro tipo vaikų grupes. Ugdymo modelis – 10,48 val. Ugdomosios 

veiklos prioritetai: sveikatos stiprinimas ir saugojimas, pilietiškumo ugdymas, meninės vaikų 

saviraiškos palaikymas, bendradarbiavimas su šeima ir sociokultūrinė aplinka. 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“ parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Žin., 2005, 

Nr. 52-1752; 2011, Nr. 71-3448), patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, 

Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1009, 

nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos parengtomis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015 m.), 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-

983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties 



teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310, Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368, dėl 

mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579, 

Lietuvos Respublikos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pasikeitus teisės aktams, keičiasi ir 

programos atitinkami punktai (dalys). 

Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. 

Lietuvos Respublikos įsakymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), pagal turimas galimybes 

sudaromos sąlygos ugdytiniams atsiskleisti pagal jų amžių ir brandumą, suteikiama galimybė 

dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos jo aplinkai, dienos ritmui, gebėjimų ugdymui(si).  

Į lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos individualios įstaigos 

programos: Sveikos gyvensenos programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa, Patyčių prevencijos programa, Ekologinė-gamtosauginė programa, 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerijos parengta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014 m.), integruojant 

vaikų socialinių įgūdžių, patyčių prevencijos ugdymo programą „Zipio draugai“. 

Humanistinė – filosofinė ugdymo kryptis. Vaikystė vertinama kaip nepakartojama 

žmogaus gyvenimo vertybė, o kiekvienas vaikas unikalus. Ugdymo paskirtis – (humanistinės teorijos 

požiūriu) ugdymas turi labiausiai padėti augančiam žmogui surasti, pažinti ir kūrybiškai realizuoti 

save. Ugdymo turinys orientuotas į harmoningą vaiko galių plėtojimą, atsižvelgiant į jo prigimtį, 

sudarant sąlygas integralios asmenybės sklaidai, sėkmingai integracijai į visuomenę. Kognityvinės 

psichologijos atstovo J. Pježė (J. Piaget) idėjomis grindžiama nemažai programos dalių: žaidimas 

vertinamas kaip natūraliausia vaiko būsena, padedanti jo specifinei psichofizinei raidai ir 

akcentuojamas kaip pagrindinis ugdymo(si) metodas. Programoje išryškinamos J. Pježė idėjos, jog 

vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, eksperimentuodamas, bandydamas, kurdamas. 

Progresyvizmo šalininkai J. Dewey, M. Johuson ir kiti nurodo, jog svarbiausi ugdymo 

aspektai yra individualizavimas ir integravimas. 

Ši programa remiasi humanistiniu požiūriu į vaiką ir vaikystę (C. Rogers, A. Maslov, R. 

Steiner idėjos), kuris pabrėžia vaiko saviraiškos galimybių svarbą ugdymo procese, vaiko unikalumą, 

poreikius, sėkmės garantijas, savigarbos puoselėjimą ir saugojimą. 

Svarbiausios programos kryptys:  



- Humanizuoti, demokratizuoti ugdymą(si), pabrėžiant vaiko individualumą, savitumą, 

atsižvelgiant į jo poreikius, interesus, gabumus, tėvų lūkesčius. 

- Inicijuoti pačių vaikų aktyvumą, veiklumą, kūrybiškumą, vengiant pedagogo 

dominavimo. Ugdymo(si) metodai – aktyvieji, nukreipiantys vaikus į veiklą. 

- Siekti ugdymo(si) integralumo, sociokultūrinio, asmenybinio harmoningumo. 

- Ugdymo(si) būdas – sąveika su suaugusiuoju ir kitai vaikais per veiklą (žaidimą, darbą 

meninę veiklą ir t.t.). Ypač svarbi savaiminga ir netiesiogiai inicijuota vaikų veikla, galimybės 

pasirinkti, veiklos patrauklumas, bendravimo su kitais galimybė, aplinkos priemonių vertė. 

- Ugdomojo darbo siekiamybe laikoma vaikų savigarbos, kompetencijos jausmo 

radimasis ir skleidimasis, patirties plėtra, įvairių gebėjimų tobulėjimas, socializacija. 

- Vaikų sveikatos ugdymas(is) integruotas į visas veiklos sritis, nes sveikata yra 

ugdymo(si) vertybių vertybė, grindžiama bendradarbiavimu, žmogiškumu, dvasiniais ir kūno 

kultūros vertybėmis. 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Devyni pedagogai įgiję vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, po vieną pedagogą - auklėtojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, logopedo kvalifikacinę kategoriją, neformaliojo švietimo vyresniojo muzikos mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. Mokytojai – gebantys keistis, ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys. 

Mokytojai geba pagrįsti savo veiklą, skleisti gerąją darbo patirtį, kelti kvalifikaciją.  

Pedagogai pasižymi palankiu požiūriu į vaiką, neišskiriant jo dėl socialinės – kultūrinės 

aplinkos, gabumų. Įstaigoje skiriamas dėmesys visų darbuotojų dvasiniam tobulėjimui, savišvietai, 

savianalizei, profesiniam bendradarbiavimui. 

Ugdymo(si) procesą organizuoja vadovaudamiesi demokratišku darbo stiliumi, taiko 

įvairius ugdymo(si) būdus, metodus, technologijas: 

1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas (vaikai gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, 

laisvai judėti, dalintis žaislais, priemonėmis). 

2. Ugdymas(is) pavyzdžiu. (Sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais – partnerystė 

veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai, kas norima perteikti vaikams, tėvų 

dalyvavimas veikloje). 

3. Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami kurti, atrasti veiklos žingsniai nereglamentuojami, 

vaiko sumanymai pastebimi, palaikomi ir plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl 

veiklos). 

4. Spontaniškas ugdymas(is) (pritariama vaiko savarankiškai veiklai, laikoma vertinga 

patirtimi, vaiko veikla palaikoma emocionaliai – pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos 

netikėtos situacijos). 



 Išvardyti ugdymo(si) metodai, būdai, leidžia įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo „Žibutės 

žiedlapėliai“ programą, sėkmingai pereinant į Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014 

m.). 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 Humaniškumo principas: pripažįstama teisė būti skirtingais, sudaromos sąlygos įvairių vaiko 

galių plėtojimui(si), harmoningam asmenybės vystymui(si). 

 Individualumo principas: padėti vaikui jausti visavertę asmenybę, atsižvelgti į kiekvieno 

vaiko individualius poreikius, interesus, galimybes, juos išryškinti bei atskleisti. 

 Demokratiškumo principas: pedagogai, tėvai ir vaikai bendrojo ugdymo(si) proceso kūrėjai, 

kartu identifikuoja poreikius. 

 Integracijos principas: siekiama vaiko asmenybės skleidimosi integralumas, 

harmoningumas; vaiko pažinimo, jausminės ir veiklos patirties darnos, fizinio, psichinio ir socialinio 

ugdymo darnos, besiformuojančio vaiko apie supantį pasaulį vertinimo, ugdymo(si) tikslų, uždavinių, 

turinio, metodų dermės. 

 Tęstinumo principas: atsižvelgti į individualų vaiko gebėjimų lygmenį, sudaryti 

nenutrūkstamo ugdomojo proceso prielaidas, vaikui pereinant iš vienos ugdymo(si) pakopos į kitą. 

 Tautiškumo principas: perims, puoselės tautos kultūros vertybes, Aukštaitijos regiono 

papročius, tradicijas. 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Programos tikslas: „atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, 

vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, 

pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis“(Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2014). 

Uždaviniai: 

1. „plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, 

pažintų ir išreikštų save; 

2. pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes 

problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes; 

3. aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos 

bendruomenės gyvenime; 

4. mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir 

priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius“ (Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, 2014). 



Vizija 

 

Visapusiškai inovatyvi ikimokyklinio ugdymo mokykla, kokybiškai tenkinanti kiekvieno 

vaiko poreikius, taikanti į vaiką orientuoto ugdymo(si) strategijas, skatinanti jo prigimtinių galių 

augimą.  

Misija 

 

Užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, puoselėti individualias 

prigimtines savybes, užtikrinti šiltą, pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą ugdytinių, tėvų (globėjų), 

bendruomenės narių, socialinių partnerių bendradarbiavimą. 

 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

Ikimokyklinio ugdymo programoje numatomas ugdymo(si) turinys išdėstytas pagal amžių 

temomis, leidžiantis pedagogui kūrybiškai organizuoti savo veiklą, ją įvertinti ir koreguoti, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, vaiko bei vaikų grupės individualumą. Ugdymo(si) būdus, 

metodus pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai planuoti veiklą, parinkti ugdomąją 

medžiagą, priemones. Daiktai, medžiagos skatina vaikų aktyvumą, skatina tobulinti savo praktinius 

gebėjimus, išbandant naujas veiklos formas, pažinimo būdus, tenkinant judėjimo poreikį, įgaunant 

tolimesniam sėkmingam ugdymui(si) būtinų kompetencijų.  

Ikimokyklinio ugdymo(si) programoje vadovaujamasi šiais metodais: 

 žaidybinis – teigiamų emocijų palaikymas, socialinių įgūdžių formavimas(is), natūraliu 

būdu dėmesio sukaupimas į ugdomąją veiklą.  

 vaizdinis – įgys supančio pasaulio vaizdinius (demonstravimas, įvairios vaizdinės 

priemonės). 

 praktinis – kurio pagalba vaikas  per veiklą domėsis, pažins ir supras jį supančią 

aplinką. 

 žodinis – (pasakojimas, pokalbis, aiškinimas) suteikiantis perduoti informaciją. 

 kūrybinis – sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų 

sprendimo būdų. 

 Projektinis – padedantis formuotis įvairesniam ugdymo(si) procesui. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ aplinka aprūpinta įvairiomis priemonėmis, skatinančiomis vaiko 

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

Erdvėse priemonės išdėstytos orientuojantis į vaiko interesus. Ugdomi(si) priemonės – 

tikslingos, veiksmingos, įvairios ir keičiamos pagal plėtojamos temos tikslus. Lopšelyje-darželyje 



„Žibutė“ ugdymo(si) priemonės sistemingai atnaujinamos, pildomos. Įranga: širmelės, lentynėlės. 

Vaikų baldai: spintutės, kėdės, stalai, lovos, dėžės, pintinės, kilimėliai, pagalvėlės, užtiesalai. 

Vaizdinės ugdymo priemonės: žemėlapiai, knygos, enciklopedijos, tautinė simbolika, tautodailės 

reprodukcijų rinkimai, lietuvių liaudies, klasikinės, šiuolaikinės muzikos įrašai, smulkiosios 

tautosakos, pasakojamosios tautosakos knygelės. Sporto priemonės: kamuoliai, šokdynės, lankai, 

virvės, kėgliai, sūpuoklės, suoliukai, treniruokliai, lauko žaidimų įrengimai. Priemonės pažintinei 

veiklai: gaublys, informaciniai leidiniai, gyvūnų, augalų nuotraukos, žmonių buities, profesijų 

atributai, didinamieji stiklai, veidrodis, laikrodis, kalendorius, termometrai, skaičių kortelės, 

skaičiavimo pagaliukai, medžiagos įvairiems darbeliams, geometrinės figūros, ilgio, svorio, laiko, 

tūrio matavimo priemonės. Kalbos ugdymo ir literatūrinio lavinimo priemonės: vaikiškos 

enciklopedijos, albumai, knygelės, žurnalai, raidynai, pasakų, muzikos įrašai, kalbos žaidimai. 

Žaidimų ir kūrybos priemonės bei medžiagos: stalo žaidimai, minkšti, siužetiniai, techniniai, 

konstrukciniai žaislai. Žaidimai: dėlionės, galvosūkiai, mozaikos, šaškės, domino, loto, labirintai. 

Meniniam ugdymui: tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams, priemonės bei medžiagos, 

muzikavimui: vaikiški muzikos instrumentai (molinukai, metalafonai, lazdelės t.t.), muzikiniai 

žaidimai (ritmo kortelės, muzikos loto t.t.), muzikinis centras, muzikos ženklų rinkiniai. 

 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ aprūpinimas mokymo priemonėmis 

 

Lopšelis-darželis „Žibutė“ aprūpinamas mokymo priemonėmis vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Bendrojo 

ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais 

tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu 

Nr. V-2368 „Švietimo aprūpinimo standartai“, savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. kovo 29 d. 

Nr. 1-77 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų 

mokymo priemonių įsigijimo. 

Ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą, už mokinio 

krepšelio lėšas perka priemones, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo 

turiniui įgyvendinti reikalingos priemonės. 

Už mokymo priemonių, literatūros (spaudinių) įsigijimą, apskaitą atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

Švietimo aprūpinimo standartų paskirtis – padėti ikimokyklinio ugdymo programą 

teikiančioms ikimokyklinio ugdymo mokykloms kurti ir turtinti materialiąją mokyklos aplinką, 

tinkamą siekti ikimokyklinio ugdymo programoje numatytų tikslų. 



Mokymo priemonės, reikalingos ikimokyklinio ugdymo programoje apibrėžtam ugdymo 

turiniui įgyvendinti: 

 daiktai, medžiagos ir įranga (ikimokyklinio ugdymo programoje apibrėžtam ugdymo 

turiniui įgyvendinti reikalingos darbo, kūrybos, vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių 

įranga, žaislai ir kita), kurie užtikrina kokybišką ugdymą, skatina vaikus pačius aktyviai veikti – kurti, 

tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti ir taip tobulinti savo praktinius gebėjimus, užduotis atlikti 

kūrybiškai; 

 ikimokyklinio ugdymo priemonės, kurios padeda plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

fizines, socialines – emocines, pažintines, kūrybines galias; 

 specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės, 

žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), parengtos ar pritaikytos vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda plėtoti vaikų žinias ir gebėjimus, ugdytis 

mokymui(si) reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS ANKSTYVOJO (1–2 

METŲ) AMŽIAUS GRUPĖS VAIKAMS 



 
Mėnuo Tema 

Rugsėjis „Aš daržely pats mažiausias“ 

Spalis „Ū ti ti ti šalta, – skundžiasi ruduo“ 

Lapkritis „Bū-bū – aš jaučiukas“ 

Gruodis „Staugia vilkas pagiry“ 

Sausis „Apsnigta žemelė, šaltas vėjas pučia“ 

Vasaris „Pastačiau aš gražų namą“ 

Kovas „Čir vir vir pavasaris“ 

Balandis „Šokinėjo tripinėjo pempė po pievą“ 

Gegužė „Ačiū tau, mamyte“ 

Birželis „Saulė siuvo marškinaičius“ 

Liepa „Grok, žiogeli, smuikeliu“ 

Rugpjūtis „Mano dienelės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo(si) 

sritys 

Ugdymo(si) turinys Vaikų veiksena, 

metodai 

Priemonės 

Ugdomo(si) sritys: kalbos, pažinimo, meninė, socialinė, sveikatos. 



Kalbos Stebės, bendraus ir pažins pasaulį. 

-Ugdysis bendravimo su 

bendraamžiais ir suaugusiais 

įgūdžius. 

-Žodžiais išreikš savo mintis, 

jausmus, vidinius išgyvenimus ar 

pojūčius. 

 

Suvoks kalbos prasmę. 

- Žinos savo ir artimųjų vardus, 

dažniausiai vartojamų daiktų, žaislų, 

keleto žinomų gyvūnų kūno dalių 

pavadinimus. 

-Plėsis pasyvųjį žodyną žodžiais, 

reiškiančiais įvairius veiksmus, 

ryškius daiktų požymius. 

-Atpažins daiktus paveikslėliuose. 

-Supras nesudėtingą 2-3 veiksmų 

inscenizaciją, kur veikėjai lėlės, kiti 

žaislai. 

-Emocingai reaguos į skaitomų, 

pasakojamų tautosakos, grožinės 

literatūros kūrinių ritmą, 

melodingumą, turinį. 

-Imituos žaidybinius judesius, kurie 

tinka žinomiems žaidimams. 

-Atliks nesudėtingus įpareigojimus. 

 

 Ugdysis sakytinę kalbą. 

-Mėgdžios dažnai girdimus gyvūnų 

ir paukščių garsus bei kitus garsų 

junginius ir žodžius, įvairias 

intonacijas. 

-Daiktus, veiksmus vadins tikraisiais 

pavadinimais. 

-Pavadins artimuosius – mamą, tėtį, 

tetą, dėdę; daiktus – baldus, indus, 

drabužius; žaislus; veiksmus – valgo, 

eina, bėga, duoda t.t. 

-Pavadins žinomus gyvūnus ir 

paukščius. 

-Atras ir pavadins įvairaus dydžio, 

spalvos, formos daiktus; vartos 

žaislus, daiktus pagal paskirtį. 

 

Pajunta prieraišumą prie 

auklėtojo, palaiko akių 

kontaktą, siekia būti 

greta. Žaidžia greta kitų 

vaikų, stebi jų veiklą. 

Supranta klausimus, 

prašymus, atsako mimika 

gestais, trumpais 

žodeliais. Reaguoja į 

vaikų kalbą. 

Pašaukus vardu, atsisuka. 

Ieško pavadintų daiktų ar 

reiškinių, rodo pirštu,  

kartoja siūlomus 

judesius. 

Žaidžia žaidinimus, ploja 

katučius. 

Kūno judesiais, garsais, 

žodeliais atliepia 

skaitomą trumpą tekstą. 

Dalyvauja žodiniuose 

žaidimuose, pokalbiuose. 

Mėgdžioja, pakartoja 

žodžius, veiksmus. 

Dviejų, trijų žodžių 

sakiniais kalba apie tai, 

ką mato, girdi, kas 

atsitiko, ko nori. 

Kartoja girdėtus trumpus 

kūrinėlius. Šokinėja, 

pliaukši delnais. 

Laiko knygą, verčia 

lapus, rodo, kartoja 

garsus. Prisimena, kas 

paslėpta knygelės 

puslapio langelyje ir sava 

kalba tai išreiškia. 

Atrenka daiktus pagal 

nurodytą spalvą  iš dviejų 

spalvų. Rašymo 

priemonėmis brauko 

lape. 

 

Namelis ar 

palapinė, 

minkštos 

pagalvėlės, 

čiužinukai, 

minkšti žaislai, 

knygelės su 

storais lapais, 

lėlės, lėlių 

drabužėliai, 

vaiko šeimos 

nuotraukos 

paveikslėliai. 



Pažinimo Domėsis savimi ir aplinkiniu 

pasauliu.  

-Suvoks savąjį „Aš“: 

* tyrinės ir pažins savo kūną; 

* parodys, išvardins savo kūno dalis. 

-Sugebės prisistatyti: 

*pasakys savo vardą, piršteliais 

parodys metus; 

* atpažins savo šeimos narius, 

nuotraukose parodys save, mamą, 

tėtį ir kitus. 

-Suvoks apie jų lytį: 

*“aš – berniukas, aš – mergaitė“; 

*stebės nuotraukas, paveikslėlius, 

kuriuose moterys ir vyrai atlieka 

įvairius darbus. 

-Išreikš savo pojūčius, emocijas, 

jausmus, mintis. 

 

Domėsis ir tyrinės aplinką, veiks 

savarankiškai. 

-Atras ir perims įvairius pasaulio 

pažinimo būdus. 

-Suvoks apie kai kuriuos daiktus, jų 

savybes, išbandys nesudėtingus 

veiksmus: 

*tyrinės įvairius daiktus, veiks su 

jais, atras daiktų savybes (spalvą, 

dydį, formą); 

*atras daiktus aplinkoje ir 

paveikslėliuose. 

 

 

Stebės vaizdinius apie aplinkos 

daiktus bei reiškinius, domėsis 

augalais ir gyvūnais, jų priežiūra, 

ugdysis estetinį gamtos suvokimą. 

-Sužinos apie vandenį, susipažins su 

smėlio savybėmis. 

-Stebės gamtos reiškinius. 

-Sužinos  apie augalus: 

*per pasivaikščiojimus atkreips 

dėmesį į medžius, žolę, gėles. 

*susipažins su daržovių (pomidorų, 

agurkų, morkų, kopūstų...) ir vaisių 

 

 

Parodo save šeimos, 

grupės nuotraukose, 

pasako vardą. Stebi save 

veidrodyje. 

Dalyvauja diskusijoje, 

kas patinka, kas 

nepatinka. Palaiko 

žvilgsniu, pritaria. 

Vardina, rodo įvairius 

paveikslėlius. Žaidžia 

žaidimus, kuriuose 

atsispindi vaikų norai, 

ketinimai, žaidimai su 

„vyriškais“ ir 

„moteriškais“ žaislais. 

Kalbasi su vaikais. 

 

Klauso, stebi, veikia, 

išardo, tyrinėja, 

manipuliuoja įvairiais 

daiktais, stebi, aptaria 

paveikslėlius. 

Atpažįsta spalvas, 

formas: kampuotas, 

apvalus, kurios 

giminingos. Padedamas 

įveikia kliūtį, sunkumą 

statydamas, dėdamas. 

Stebi ir išbando kitų 

vaikų veiksmų 

naudojamus būdus. 

Žaidžia su vandeniu, 

sausu ir drėgnu smėliu. 

Stebi gamtos reiškinius, 

imituoja (šviečia saulutė, 

lyja lietutis ir kt.). 

Tyrinėja, apžiūrinėja, 

įvardina, gyvūnus 

paveikslėliuose, 

knygelėse. Imituoja 

gyvūnų balsus, judesius. 

Uosto, skanauja vaisius ir 

daržoves, stebi gėles. 

 

 

Knygelės, 

siužetiniai 

žaislai, 

paveikslėliai. 

Veidrodis. 

Žaislai, 

knygelės, 

paveikslėliai 

su gyvūnais. 

Vaisiai, 

paveikslėliai 

su augalais: 

medžiais, 

gėlėmis, 

vaisiais, 

daržovėmis. 

 

Įvairūs 

sensoriniai 

žaislai, 

piramidės, 

kaladėlės, 

konstruktoriai, 

kaištukai, 

dėlionės ir kt. 

Įvairios 

kaladėlės. 

Įvairūs 

siužetiniai 

žaislai, žaislai 

– pakaitalai. 

Siužetinių – 

vaidmeninių 

žaidimų 

atributika: 

indeliai, 

viryklės, maži 

baldeliai, 

patalėliai, 

skaros, lėlės, 

vežimėliai, 

stalo, 



(obuolių, kriaušių) išorine sandara, 

pavadinimu ir skoniu. 

-Sužinos apie gyvūnus: 

*atpažins, parodys ir pavadins tikrus, 

žaislinius, paveikslėliuose: 

paukščiuką, žuvytę, vištytę, katytę, 

šuniuką, triušį; 

*atras pagrindines kūno dalis, kai 

kuriuos skiriamuosius požymius 

(uodega, sparnai, snapas), judesius 

(bėga, skraido, plaukia); 

- atras žydinčią kambarinę gėlę 

žibutę. Kartu prižiūrės augalus. 

 

Manipuliuos, žais su įvairias 

žaislais: didaktiniais, statybinėmis 

detalėmis, siužetiniais. 

-Domėsis naujais daiktais, vaizdais, 

garsais, judesiais; 

- kaupia sensorinius įgūdžius apie 

aplinkos daiktus bei reiškinius: 

* savarankiškai atliks veiksmus su 

didaktiniais žaislais (išdėlios, ridens, 

surinks, sumaus žiedus ir kt.); 

*atras daiktų savybes (dydį, spalvą, 

formą, kiekį); 

* mąstys, suvoks reiškinius, stebės ir 

lygins daiktų, reiškinių savybės; 

-žais žaidimus su statybinėmis 

detalėmis: 

* dėlios 2-3 vienodas, po to 

skirtingas detales vieną šalia kitos ar 

vieną ant kitos; 

* žais su savo statinėliais; 

-atliks įvairius veiksmus su 

siužetiniais žaislais: 

*stebės, turtins žaidybinę patirtį, 

supras žaislo paskirtį, vartojimo būdą 

ir atkartos, kurs paprasčiausias 

situacijas; 

* žaidžiant jungs kelis veiksmus, 

naudos žaislus – pakaitalus; 

*veiks įsivaizduojamoje situacijoje 

(šeimoje, virtuvėje ir pan.), atkartos, 

Manipuliuoja įvairiais 

žaislais, daiktais. 

Skanauja, apžiūrinėja, 

mėto, veria, mauna, stato 

įvairius bokštus, 

piramides, konstruoja iš 

4-6 kaladėlių. Daiktus 

rūšiuoja, grupuoja. 

Dėlioja bet kokios 

formos daiktus į jiems 

skirtas tokio pat pavidalo 

įdubas ar vietas. 

Atlieka įvairius veiksmus 

su tuo pačiu daiktu.  

Emociškai reaguoja į 

naują patirtį. 

Atranda, tyrinėja, 

manipuliuoja siužetiniais 

žaislais, žaislais – 

pakaitalais. Kuria 

siužetinius žaidimus, 

bendrauja su suaugusiais 

ir bendraamžiais, 

perteikia jausmus 

žaidžia, atliekant tam 

tikrus veiksmus. 

Juda spontaniškai, ką 

nors pasiekia, pajudina, 

bando žaislus, daiktus. 

Supasi sūpuoklėmis, 

laipioja kopėtėlėmis, 

šliaužia suoliuku, ridena 

kamuolį, mėto, ropoja, 

lipa laiptais 

pristatomuoju žingsniu, 

lenda pro lankus, 

nusileidžia nuo kalnelio, 

vežinėja mašinėlę, 

stumdo, traukia. Siekia, 

liečia, judina, tampo, 

gaudo pakabintus žaislus. 

Įlipa ir išlipa į tam tikras 

dėžes, landžioja, 

šokinėja, bėgioja per 

tunelius, mėto kamuolius, 

pirštukinis 

teatras. 

Sūpuoklės, 

įvairaus dydžio 

kamuoliai, 

kamuoliai 

šokinėjimui, 

kopėtėlės, 

įvairaus dydžio 

dėžės, 

pakabinami 

žaislai, 

krepšiai, 

tuneliai, 

didelės 

mašinos, 

vežimėliai, 

suoliukai. 



kurs tam tikrą vaidmenį, modeliuos 

suaugusiųjų veiksmus. 

-Ugdysis intelektualinę, socialinę, 

meninę raidą; 

-ugdysis kūrybiškumą, vaizduotę; 

-Žais šalia vienas kito, mažomis 

grupelėmis, veiks su visais grupės 

vaikais. 

 

 

 

 

Patirs judėjimo poreikį, aktyviai 

judės. 

-Atras, įvaldys vis naujus judėjimo 

būdus bei pusiausvyros išlaikymo 

įgūdžius, kartos, palaikomas 

eksperimentuos, išbandys sudėtingus 

judesius.  

-Pajus individualias fizines galias: 

judrumą, vikrumą, drąsumą. 

-Lavins viso kūno ir rankų bei riešo, 

atskirų pirštų raumenis. 

-Ugdysis ir lavins sensorinius, 

motorinius įgūdžius, tobulins 

manipuliacinius įgūdžius. 

 

renka juos, pagauna, 

spiria. Dėlioja bet kokios 

formos daiktus į jiems 

skirtas tokio pat pavidalo 

įdubas ar vietas. Tokios 

pat spalvos ar formos 

daiktus sudeda į atskiras 

dėžutes. Atneša prašomo 

dydžio kamuolį. Atsuka, 

užsuka dangtelius. 

 

Meninė Susipažins su piešimo, tapymo 

priemonėmis, lipdymo 

medžiagomis. Stebės, tyrinės, 

eksperimentuos. 

-Susipažins, išbandys įvairias dailės 

priemones. 

-Ugdysis saviraiškos galimybes: 

liniją ir dėmę. 

-Pastebės ir pasinaudos atsitiktinėmis 

piešimo, tapymo, lipdymo, 

konstravimo galimybėmis aplinkoje. 

 

- Atras spalvų pasaulį: 

*išreikš savo jausmus, emociją 

spalvomis, patirs atradimo 

džiaugsmą. 

* skirs, pažins spalvas. 

 

Intuityviai mėgdžioja tai, 

kas patinka. Mėgdžioja 

tapymo, piešimo, 

lipdymo veiksmus. 

Spontaniškai, 

atsitiktiniais judesiais, 

piešimo priemonėmis 

palieka netikėtus 

pėdsakus popieriaus lape. 

Bandymo ir klaidų keliu 

tyrinėja priemones, dailei 

skirtas medžiagas. Varto 

knygeles, stebi 

paveikslėlius, komentuja. 

Aktyviai reiškia emocijas 

klausydamas dainų, 

muzikos kūrinių.  

Knygelės 

storais lapais, 

nuotraukos, 

atvirukai, 

reprodukcijos, 

pieštukai, 

kreidelės, 

plastilinas, 

modelinas, 

druskinė tešla, 

įvairaus dydžio 

teptukai, 

guašas, dažai 

skirti piešti 

pirštais, 

antspaudai, 

įvairaus storio 

ir dydžio 



-Lavins rankų ir riešo judesius, 

pastabumą. 

-Skatinsis saviraišką, kūrybiškumą. 

-Skatinsis stebėti įvairius dailės 

kūrinius, reprodukcijas. 

 

Muzikos klausymas. 

-Klausysis suaugusiojo dainuojamų 

linksmų, švelnių, ramių dainų, 

profesionalų atliekamų liaudies 

melodijų, kontrastingos nuotaikos 

muzikos kūrinių.  

Klausysis įvairaus stilių muzikos 

(etninės, klasikinės, džiazo, roko) 

 

Muzika, šokis. 

-Dainuos trumpas, nesudėtingas, 

pasikartojančio teksto daineles, 

niūniuos, kalbės vieno aukščio 

tonu atskirus garsus, žodžius. 

 

Stebi šokantį vaiką, 

pedagogą, ploja. Sutelkia 

dėmesį, pats kartoja, 

mėgdžioja veiksmus, 

garsus. 

piešimo 

popierius, 

molbertai. 

Įvairūs žaislai. 

 

Socialinė Pasitikės savo galimybėmis ir 

savimi. 

-Rodys pastangas, net jei jos 

nerezultatyvios. 

-Ypač pažymės pavykusį 

savarankiškumo veiksmą . 

 

Įgys daugiau savarankiškumo. 

-Pats valgys, gers iš puoduko, laikys 

šaukštą. 

-Bandys nusiprausti, nusiplauti, 

nusišluostyti rankas. 

-Mėgins apsiauti batukus, apsivilkti, 

sagstytis sagas. 

-Prašysis ant puoduko. 

-Skirs savo asmeninius daiktus, 

atpažins savo drabužėlius, kitus 

daiktus; asmeninius daiktus laikys 

tam skirtose lentynėlėse, žinos jų 

vietą. 

-Laikysis nusistovėjusios tvarkos. 

-Savarankiškai judės ir pasiims 

norimą žaislą, su juo žais. 

Tyrinėja kaip dviejų ir 

trijų dimensijų daiktai 

tinka vienas prie kito 

(dėlionės, kaladėlės). 

Tyrinėja, ima, judina, 

liečia, stebi, klauso, 

bando sudėti ar išardyti. 

Didžiuojasi, kai 

pavyksta. Noriai 

bendrauja su vaikais. 

 Klauso, stebi, prisimena, 

kalba, aptaria, kas vyko, 

priima sprendimus. 

Atpažįsta savo aplinką, 

orientuojasi joje. Žino, 

kai kurių daiktų paskirtį 

ir jais naudojasi 

(šaukštas, šukos, 

nosinaitė). 

Daiktus išbando kaip 

įrankius, juos pavadina. 

Pamėgdžiodami 

suaugusį, šukuojasi, 

valgo su įrankiais, 

Dėlionės, 

kaladėlės, 

knygelės, 

įvairūs 

sensoriniai 

žaislai. 

Dėlionės, 

kaladėlės, 

knygelės, 

įvairūs 

sensoriniai 

žaislai. 

 



-Pažaidęs žaisliuką padės į jam skirtą 

vietą. 

 

Bendraus ir bendradarbiaus su 

bendraamžiais ir suaugusiais. 

-Reikš savo norus, ketinimus. 

-Bandys žaisti greta kitų vaikų, 

grupelėmis. 

 

plaunasi rankas, veidą, 

šluostosi, prašosi ant 

puoduko. 

Laisto gėlytę. 

Paskatinti, žaidžia greta 

kitų vaikų. Stebi vieno ar 

kito norus, emocijas, 

veiksmus. Paskatinti, 

geranoriški vieni kitiems. 

Šypsosi, stebi, mėgdžioja 

vaikų judesius, veiksmus, 

ką nors pasako. 

 

Sveikatos Įgys pagrindinius judėjimo 

įgūdžius: eis, bėgs, šokinės, išlaikys 

pusiausvyrą, lips aukštyn, žemyn. 

 

 

 

 

 

 

Ugdysis fizines savybes: 

lankstumą, vikrumą, ištvermę, 

greitumą, judesių koordinaciją, 

pusiausvyrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdysis smulkiosios motorikos 

įgūdžius: pirštų, delno, riešo, 

koordinuotų akių ir rankų judesių. 

Eina išlaikant taisyklingą 

laikyseną. 

Atlieka įvairias užduotis, 

eina sumažintu atramos 

plotu. Eina ritmingu 

žingsniu atlieka įvairias 

užduotis (suplojus, eina 

mažais žingsneliais, 

dideliais žingsniais ir 

t.t.). 

Bėga ant priekinės pėdos 

dalies, sumažintu 

atramos plotu, atliekant 

užduotis, išlaikant 

pusiausvyrą. 

Derina rankų ir kojų 

judesius, lipa 

kopėtėlėmis 

pristatomuoju, pakaitiniu 

žingsniu. Lenda pro 

lanką. Ropoja lenktu 

tilteliu. Meta, gaudo, 

ridena abiem rankom. 

Taiko į krepšį. Pašoka 

atsispiria abiem kojom, 

nutupia ant pėdos pirštų. 

Peršoką lazdą, virvę. 

 

Ima, naudoja piešimo, 

rašymo priemones, kerpa 

žirklėmis 

Smėlio 

maišeliai, 

lenta, suolelis, 

stora virvė, 

lazda. 

 

 

 

 

Būgnelis, 

kaladėlės, 

kėgliai, kimšti 

kamuoliai. 

Vertikalios 

kopetėlės. 

 

 

 

Lenktas 

tiltelis. 

Kamuoliai, 

krepšiai. 

 

 

 

 

 

Žirklės, 

pieštukai, stalo 

įrankiai, 

žaislai. 



Valgydamas, veikdamas 

su priemonėmis, pasuka 

riešą, apverčia plaštaką 

delnu žemyn, pasuka 

delnu aukštyn, paima 

daiktą iš viršaus 

apimdamas pirštais, 

išmeta daiktus iš rankos, 

atleisdamas pirštus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS PIRMOSIOS 

JAUNESNIOSIOS GRUPĖS (2–3 METŲ) AMŽIAUS VAIKAMS 

 
Mėnuo Tema 

Rugsėjis „Man darželyje smagu“ 

Spalis „Rudenėlis atkeliavo“ 

Lapkritis „Naminiai gyvūnai ir paukščiai“ 

Gruodis „Kas miške gyvena“ 

Sausis „Žiema už lango“ 

Vasaris „Namai namučiai“ 

Kovas „Čir vir vir pavasaris“ 

Balandis „Pavasaris pievoje“ 

Gegužė „Užaugsiu didelis ir sveikas“ 

Birželis „Pabiro, pažiro linksmi spindulėliai“ 

Liepa „Basomis per žemę“ 

Rugpjūtis „Žaidimų dienelės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ugdymo(si) 

sritys 

Ugdymo(si) turinys Vaikų veiksena, 

metodai 

Priemonės 

Ugdomo(si) sritys: kalbos, pažinimo, meninė, socialinė, sveikatos. 

Kalbos Tenkins poreikį bendrauti ir pažinti 

pasaulį. 

-Emociškai bendraus su bendraamžiais 

ir suaugusiais. 

 

-Taisyklingai tars garsus, kalbės 

taisyklingais sakiniais. 

 

 

 

 

 

Suvoks kalbos prasmę. 

-Klausys, supras kalbą bei kalbės. 

-Plės aktyvųjį žodyną daiktavardžiais, 

veiksmažodžiais, būdvardžiais ir 

prieveiksmiais. 

-Taisyklingai vartos daiktavardžių, 

skaitvardžių, būdvardžių giminę, vartos 

daiktavardžius su prieveiksmiais, 

veiksmažodžių laiką, jungtukus (o, ir). 

-Supras skaitomų kūrinių turinį, 

veiksmo eigą, pastebės veikėjų 

veiksmus, jų elgesį, išorės ypatybes. 

 

Ugdysis sakytinę kalbą. 

-Klausysis žaidinimų, pasakų, 

eilėraščių, apsakymų, žiūrės knygeles, 

dalyvaus nesudėtingų siužetų 

inscenizavime, kartos veikėjų žodžius. 

-Keis balso intonaciją (garsiai 

kalbėdami, šaukdami), kalbės aiškiai, 

neskubėdami įvairiu garsumu ir greičiu 

tars žodžius. 

-Taisyklingai tars balsius ir priebalsių 

poras. 

-Pastebės esminius daiktų požymius, 

pagal juos apibendrintai pavadins 

daiktus. 

-Kalbės keleto žodžių sakiniais, atliks 

žodžiu nusakomus veiksmus. 

 

 

Mėgdžioja suaugusių 

kalbėseną (ačiū, 

prašau). Nusprendžia, 

prašo, kada reikia 

pagalbos. 

Klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių 

apie kitus vaikus, 

artimiausios aplinkos 

gyvūnėlius, televizijos 

laidų veikėjus, sieja su 

gyvenimiška patirtimi. 

Pajunta teksto 

emocijas (tyliai-

garsiai, lėtai- greitai). 

Kalba 3-4 žodžių 

sakiniais, pasakoja apie 

save, savo norus, 

rūpesčius, šeimos 

narius. Kalba apie tai, 

ką matė, girdėjo, 

aplinkos objektus, jų 

savybes, įvykius. 

 

 

Vienu ar keliais 

žodžiais atsako į 

klausimus. Kalba kelių 

žodžių sakiniais derina 

pagal skaičių, giminę, 

linksnį. Deklamuoja 

eilėraštukus, užbaigia 

žinomas pasakas, 

eilėraščius. Pavadina 

paveikslėlį, sieja su 

juose vaizduojamais 

konkrečiais daiktais. 

Skiria grupėje esančius 

simbolius. Įvairiomis 

rašymo priemonėmis 

kraigalioja vertikalias 

ir horizontalias linijas. 

Kalba pirmuoju 

Namelis 

(tvartelis), 

minkštos 

pagalvėlės, 

čiužinukai, 

siužetiniai  

žaislai, 

knygelės, 

paveikslėliai, 

vaiko šeimos 

nuotraukos. 

 



 

 

-Dalyvaus pokalbyje –  klausysis, 

atsakys į klausimus, pasakos apie 

žaislus, paveikslėlius, apie girdėtus 

grožinės literatūros kūrinius, 

deklamuos neilgus eilėraštukus ir 

žaidinimus.  

 

asmeniu, sieja su 

veikla, daiktų turėjimu. 

 

Pažinimo Domėsis savimi ir aplinkiniu 

pasauliu. 

-Suvoks savąjį „Aš“. 

-Suvoks lytį: 

-Išreikš savo pojūčius, emocijas, 

jausmus, mintis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atras ir perims įvairius pasaulio 

pažinimo būdus. 

-Pažins ir pavadins namų apyvokos 

daiktus, žaislus, atrinks ir grupuos 

daiktus pagal jų savybes (dydį, spalvą, 

formą), susipažins su jų paskirtimi. 

-Supras elementarų ryšį tarp kai kurių 

reiškinių. 

-Orientuosis patalpoje, kieme. 

-Atras daiktus aplinkoje ir 

paveikslėliuose. 

 

Plės vaizdinius apie aplinką. 

-Sužinos apie gyvūnus, paukščius, 

augalus, jų priežiūrą. 

Tyrinėja savo kūną; 

pasako kūno dalių 

paskirtį, priežiūrą. 

Parodo, vardina 6 ir 

daugiau savo kūno 

dalių. 

Pasako savo vardą, 

piršteliais parodo, 

pasako metus; 

pavadina savo šeimos 

narius, nuotraukose 

parodo, pasako save, 

mamą, tėtį ir kitus. 

Pasako ,,aš – 

berniukas, aš – 

mergaitė“; Kalba ką 

žaidžia berniukai, 

mergaitės. Didžiuojasi 

ką gali padaryti, 

reikalauja, kad jo 

darbelis būtų matomas. 

Ketina ką nors 

išbandyti, pažinti, 

veikia spontaniškai, 

tiki tam tikro rezultato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausia , kaip kas nors 

vyksta, kaip veikia, 

stebi bando. 

Siurpriziniai 

žaislai, 

kaladėlės, 

siužetiniai 

žaislai. 

Tetralizuotos 

dainelės, 

pasakos, 

žaidimai, 

kuriuose kas 

nors paeiliui 

daroma, 

rikiuojama 

,,Ropė“. 

Šiltnamis. 

Kambariniai 

augalai, 

paveikslai. 

Įvairūs 

sensoriniai 

žaislai, 

piramidės, 

kaladėlės, 

konstruktoriai, 

kaištukai, 

dėlionės ir kt.  

Įvairūs 

siužetiniai 

žaislai, žaislai 

– pakaitalai. 

Siužetinių – 

vaidmeninių 

žaidimų 

atributika. 

 



-Supras elementarų ryšį tarp kai kurių 

reiškinių.  

-Ugdysis estetinį gamtos suvokimą. 

-Stebės gamtos reiškinius. 

 

Išbandys, pažins, kurs,  

manipuliuos, su įvairiais žaislais: 

didaktiniais, statybinėmis detalėmis, 

siužetiniais. 

 

-Ugdysis ir lavins sensorinius, 

motorinius įgūdžius, tobulins 

manipuliacijos įgūdžius. 

 

-Įgys sensorinius patyrimus, kaups 

sensorinius įgūdžius apie aplinkos 

daiktus bei reiškinius: 

*lavins mąstymą, dėmesį, pirštų 

judesius; 

 

*ugdysis mąstymą, reiškinių 

suvokimą, stebės ir lygins daiktų, 

reiškinių savybes. 

-Išbandys, pažins, kurs žaidimus su 

statybinėmis detalėmis: 

*lavins kūrybiškumą, vaizduotę. 

Vaidyba. 

-Išbandys, pažins, kurs žaidimus su 

siužetiniais žaislais. 

-Žais šalia vienas kito, mažomis 

grupelėmis, su visais grupės vaikais. 

-Žais ir bendraus su kitais vaikais, bus 

aktyvūs, ugdysis draugiškus 

tarpusavio santykius . 

 

 

 

Modeliuoja veiksmus 

ir siužeto žaidimo 

epizodus. 

Žaidžia siužetinius 

žaidimus, sugalvoja 

naujų veikėjų, 

veiksmų. Padeda 

tvarkyti, valyti. 

Skiria žodžius; mažai 

(vienas, du) ir daug. 

Sudėlioja daiktus į dvi, 

tris krūveles. 

Daiktus dėlioja, 

surikiuoja į eilę. 

Kaitalioja dvi spalvas. 

 

 

Randa tos pačios 

spalvos, formos, 

dydžio detalę. Pasako 

dydį, formą, spalvą 

(didelis-mažas, storas-

plonas, ilgas-trumpas, 

sunkus-lengvas, toks 

pat, vienodi, skirtingi 

t.t.). Parodo kurie du iš 

4-5 paveikslėlių tokie 

patys. Dviejuose 

paveikslėliuose randa 

3-4 slypinčius 

skirtumus. Randa 

dėlionei reikiamą 

detalę. Stebi ir 

pavadina (sodo, lauko, 

daržo) ir gyvūnus, 

paukščius artimoje 

aplinkoje. Stebi 

paveikslėliuose, 

įvardina, kalba: ką  

gyvūnas ėda, paukštis 

lesa, ko reikia augalui 

augti t.t. Padeda 

prižiūrėti augalus. 



Stebi gamtos 

reiškinius, juos 

įvardina. Pasako kai 

šalta, šilta. 

-Žino vandens, smėlio 

savybes, 

eksperimentuoja 

veikdamas. 

Pavadina ir skiria kai 

kurių medžių rūšis, 

žolę, lauko ir 

kambarines gėles, 

nusako jų 

skiriamuosius 

požymius. 

Pagal išvaizdą, skonį 

skiria kai kurias 

daržoves ir vaisius, 

žino jų pavadinimus. 

Savarankiškai atlieka 

veiksmus  

su didaktiniais žaislais 

(išdėlioja, ridena, 

surenka, sumauna 

žiedus ir kt.); pastebi 

daiktų savybes (dydį, 

spalvą, formą, kiekį), 

įvardina.  

Stebi ir lygina daiktų, 

reiškinių savybes. 

Dėlioja 4-5 vienodas, 

po to skirtingas detales 

vieną šalia kitos ar 

vieną ant kitos; 

Žaidžiant jungia, 

kombinuoja, pavadina 

pastatytus statinius; 

žaidžiant jungia kelis 

veiksmus, naudoja 

žaislus – pakaitalus; 

veikia 

įsivaizduojamoje 

situacijoje (šeimoje, 

virtuvėje ir pan.); 

atlieka tam tikrą 

vaidmenį, modeliuoja 



suaugusiųjų veiksmus 

statinėliais. 

 

Meninė Išreikš save linijų, spalvų, formų 

vaizdais, laisvais judesiais palaikant  

spontanišką meninę raišką. 

-Spontaniškai reikš emocijas, 

įspūdžius dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. 

-Veiks individualiai (ant atskiro lapo) 

ir su bendraamžiais, 

padedant suaugusiajam, mėgausis 

procesu. 

 

 

-Orientuosis popieriaus lape. 

-Džiaugsis savo darbeliais, žais su jais, 

pasakos, ką pavaizdavo, bandys 

pavadinti darbelį. 

Kalbės, komentuos, atliekant darbelį. 

 

Klausymas. 

-Emocingai atlieps klausomus kūrinius 

(vaikiškas dainas, instrumentinius 

kūrinius). 

 

 

 

 

Dainavimas. 

- Dainuos su vaikais įvairaus turinio 

dainas, imituojant jų tekstą judesiais. 

 

Vienas, kartu su kitais vaikais dainuos 

2-4 garsų daineles, palydės judesiais. 

-Žais muzikinius žaidimus, eis 

ratelius, tekstą imituos judesiais. 

-Judės pagal muziką einant, bėgant, 

apsisukant. 

 

Grojimas. 

-Susipažins su vaikiškais muzikos 

instrumentais (ritminėmis lazdelėmis, 

būgneliais, barškučiais, varpeliais, 

mediniais šaukštais ir kt.) 

 

Eksperimentuoja, 

išbando  dailes 

priemones ir 

medžiagas. Spaudinėja, 

suploja plastiliną, 

atgnybia gabalėlius, 

jungia vieną prie kito. 

Suploja, baksnoja 

lipdinį į stalą. Piešia 

įvairias linijas, jas 

jungia į formą, 

koordinuodamas rankų 

judesius. 

Pavaizduodamas, 

įžvelgia daiktus, 

įvykius. Pasakoja, 

pavadina ką piešė, 

lipdė, tapė. Varto 

knygeles, stebi 

paveikslėlius, 

komentuoja. 

Klausosi vaikiškų 

dainelių apie 

paukščius, žvėris, 

gamtos reiškinius ar 

trumpų instrumentinės 

muzikos kūrinėlių.  

Ploja, trepsi, sūpuoja 

kojomis. 

Dainuoja trumpas, 

nesudėtingas, siauro 

diapazono dainas. 

Kartu su suaugusiu 

imituoja rankų ir kūno 

judesiais. 

Kartu su suaugusiu 

taria skiemenis, 

trumpus žodžius.  

 

 

Jaučia muziką tylią, 

garsią, judesiais 

parodo. 

Žingsniuoja, bėga, 

apsisuka. 

Stori 

pieštukai, 

kreidelės, 

plastilinas, 

modelinas, 

druskinė tešla, 

molis. 

Knygelės 

storais lapais, 

įvairaus 

dydžio 

teptukai, 

guašas, dažai, 

skirti piešti 

pirštais, 

akvarelė, 

piešimo 

popierius, 

molbertai, 

nuotraukos, 

atvirukai, 

reprodukcijos. 

Muzikiniai 

įrašai. 

Paveikslėliai. 

Barškučiai. 

Kaladėlės, 

barškučiai, 

dūdelės, 

švilpynės. 

Karūnos: 

varlės, 

gandro, katės, 

paukščio t.t. 



Ritmika. 

-Kurs, dainuos apie tai , ką mato, girdi, 

žais.  

-Kurs, dainuos vieno aukščio tonu 

savitus žodžius, atliks ritminius 

judesius vaikiškais instrumentais ir 

daiktais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šokis. 

-Tyrinės judesius. Mėgdžios 

žaidinimų, gyvūnų , augalų judesius. 

-Šoks spontaniškai kurdamas du-trys 

natūralius judesius ( eis, pritūps, 

pasisuks, ir kt.) jų seką. 

 

 

Apžiūrinėja, tyrinėja 

ritminius muzikos 

instrumentus ir jais 

ritmiškai groja kartu su 

pedagogu. Tyrinėja 

garsus, muša 

nesudėtingos 

struktūros ritmą (ta-ta). 

Kuria savo sugalvotus 

žodžius, garsus, 

intonacijas, 

improvizuoja ritminiais 

muzikos instrumentais 

ir garsais. 

Šliaužia, ropoja, 

šokinėjant abiejų kojų, 

mojuoja rankomis, 

pritūpęs pašoka, 

Judesius jungia į seką, 

vaizduoja objektą. 

Greitai, lėtai atlieka 

sujungtas judesių 

sekas. 

 

Socialinė - Savarankiškai valgys, gers, naudosis 

stalo įrankiais. 

Pasakys ko nori, ko nenori valgyti. 

-Savarankiškai naudosis tualetu (savo 

puoduku). 

 

 

 

Ugdysis veiklos pradmenis. 

-Išbandys buitinio darbo įgūdžius. 

-Išbandys darbinius įpareigojimus, 

nugalės sunkumus. 

-Mėgins nusivilkti drabužius ir 

nusiauti batus; nusivilkus drabužius 

sulankstyti, tam tikra tvarka padėti; 

teisingai apsivilkti drabužius ir 

apsiauti batus. 

-Pastebės savo išorės netvarkingumą 

ir, padedant suaugusiajam, 

susitvarkys. 

Ragauja ir valgo įvairų 

maistą, naudojasi 

šaukštu, šaukšteliu, 

šakute. Atsistoja nuo 

stalo , sukramtęs 

maistą. Pasako ,,ačiū“. 

Naudojasi servetėle. 

Po tualeto plaunasi 

rankas. 

Mėgina savarankiškai 

rengtis, nusirengti, 

pasirinkti priemones ir 

žaidimo draugus, 

susitvarkyti 

drabužėlius, padėti 

priemones, daiktus į 

vietą. 

Padeda padengti stalą, 

išdėliodamas šaukštus, 

servetėles. 

Palaisto gėlytes. 

Stalo įrankiai 

ir indai. 

Asmens 

higienos 

priemonės. 

Vaiko 

įgūdžiams 

įgyti ir 

tobulinti 

sukurti 

daiktai: vaiko 

ūgiui 

pritaikyti 

daiktai, 

baldai, 

drabužiai, 

įrankiai. 



-Atliks elementarias užduotis 

(pristums kėdes prie stalų, padės ant 

stalo servetėles, išdėlios šaukštus, 

surinks žaislus ir sudės į tam skirtą 

vietą ir pan. 

-Džiaugsis savo ir kitų darbo 

rezultatais. 

-Susidomės suaugusiųjų darbu (mama 

plauna indus, tėtis meistrauja ir pan.). 

-Skirs kai kuriuos dirbančių žmonių 

veiksmus ir pan. 

-Įgys savarankiškumo. 

 

 

 

Ugdysis savikontrolę. 

-Laikysis grupės taisyklių, aiškinantis 

skatinamo arba draudžiamo elgesio 

priežastis. 

-Valdys savo norus ir elgesį. 

-Reaguos į prašymą palaukti, kol bus 

patenkinti jo (vaiko) norai. 

 

Domisi suaugusiu 

darbu, pasakoja. 

Laikosi dienos ritmo. 

 

Atpažįsta, ką jaučia, 

savitai, veido mimika 

išreiškia emocijas. 

Vartoja emocijų 

raiškos žodelius ir 

emocijų pavadinimus. 

Pastebi kitų žmonių 

emocijų išraišką, 

atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir 

skirtingai reaguoja. 

 

Sveikatos Tenkins judėjimo poreikį, stiprins 

fizinę ir psichinę sveikatą, palaikys 

fizinį aktyvumą. 

-Pažins savo kūną ir jo fizines 

galimybes, tenkins judėjimo poreikius, 

išreikš save judesiu, įsivaizduojant bei 

fantazuojant judesiais ir gestais bandys 

perteikti jausmus. 

-Įvaldys vis naujus judėjimo būdus, 

pusiausvyros išlaikymo, taisyklingos 

laikysenos įgūdžius, juos kartos. 

-Geriau derins akies-rankos, abiejų 

rankų, kojų judesius. 

 

Ugdysis individualias fizines galias: 

judrumą, vikrumą, drąsą, 

lankstumą, 

ištvermę. 

 

-Ugdysis fizines galias ir judesio 

kultūrą, laisvai, koordinuotai, įvairiais 

būdais vaikščios, bėgios, šliaužios, 

Stovi ant vienos 

kojos(apie 3-4 

sekundes), po to 

pakeičia koją. 

Eina, bėga, vaikšto ant 

pirštų galiukų, 

keturiomis, apeina arba 

peržengia kliūtis, eina 

plačia linija (23-30); 

pagal signalą, keičia 

judesio kryptį bei 

pobūdį, šokinėja abiem 

kojom ir nusileidžia 

ant priekinės pėdos 

dalies, nušoka nuo 

laiptelio, peršoka per 

kliūtį, atlieka šuolį į 

tolį, šliaužia, lipa, 

ropoja, mėto kamuolį, 

gaudo, ridena įvairiais 

būdais. 

Tiksliau konstruoja 

veria, ridena, taiko į 

kėglius, vartelius, 

mėto. Įmeta daiktą į 

Įvairaus 

dydžio 

kamuoliai, 

kopetėlės, 

lankai, lazdos, 

lenta, 

suoliukas, 

čiužinys, 

puslankiai, 

taikinys, 

kėgliai, 

kėdutės. 

Gimnastikos 

sienelė, 

batutas. 

Sporto 

inventorius: 

kamuoliai, 

kėgliai. 

Dangteliai, 

dėlionės. 

Vėrimui 

makaronai, 

sagos t.t. 



ropos, lips, šokinės, judins liemenį, 

kojas, rankas, galvą. 

-Ugdysis psichines galias, judant 

orientuosis erdvėje (aplinkoje), 

išvengs kliūčių, keis judėjimo kryptį ir 

greitį, judės ritmiškai, pagal signalą 

pradės judesį ir sustos. 

 

 

 

 

 

 

Sužinos apie sveikatą stiprinančias 

gyvenimo nuostatas. 

-Laikysis asmens higienos, tinkamo 

dienos režimo, taisyklingos 

laikysenos, aktyvaus judėjimo ir 

žaidimo lauke; 

-sužinos apie taisyklingą kvėpavimą, 

atliekant įvairius pratimus, pajus ryšį 

tarp įvairių jutimų (regėjimo, klausos 

ir kt.). 

 

dėžutę, kurioje 

padaryta tinkamo 

dydžio anga. Atsuka ir 

užsuka įvairaus dydžio 

dangtelius. Gaudo, 

spiria kamuolį, vis 

didesniu atstumu. 

Įkerpa popieriaus raštą. 

Laisvai juda erdvėje: 

lauke, salėje. 

Išbando suaugusio 

pasiūlytus žaislus, 

judriuosius žaidimus, 

neįprastą veiklą. 

Ekspresyviai reiškia 

savo norus, sako ,,ne“. 

Suaugusiam patraukliai 

pasiūlius veiklą, keičia 

neigiamą nuomonę. 

Valgo ramiai, 

neskubėdamas, 

sukramtydamas maistą 

šaukštu, šaukšteliu, 

šakute. Pasako, kokius 

patiekalus mėgsta. 

Savarankiškai eina į 

tualetą. Mėgina 

apsiauti batus, 

apsivilkti, bando 

sagstyti sagas, varstyti 

batų raištelius. Prieš 

valgį, pasinaudojus 

tualetu, plaunasi 

rankas, susitepus 

veidą. Šluostosi. 

Padeda į vietą žaislus, 

daiktus. 

Atlieka pūtimo į 

vandenį pratimus, po 

aktyvaus judėjimo, 

eidamas giliai įkvepia 

ir iškvepia orą. 

Pakabinami 

žaislai, virvė, 

judėjimo 

takelis, smėlio 

maišeliai. 

Stalo įrankiai, 

higienos 

priemonės. 

Stiklinė su 

vandeniu ir 

šiaudeliu, 

plunksnos t.t. 

 
 
 
 
 
 



 

3. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS ANTROSIOS 

JAUNESNIOSIOS GRUPĖS (3–4 METŲ) AMŽIAUS VAIKAMS 

 
Mėnuo Tema 

Rugsėjis „Aš, darželis ir draugai“ 

Spalis „Spalvotas rudenėlis“ 

Lapkritis ,,Pažinimo takeliu‘‘ 

Gruodis ,,Kalėdų belaukiant‘‘ 

Sausis ,,Sveika, balta žiemužė‘‘ 

Vasaris ,,Stebuklingas gimtinės grožis“ 

Kovas „Atskubėk, pavasarėli“ 

Balandis ,, Kelkis, kelkis žemelė‘‘ 

Gegužė „Laiminga vaikystė‘‘“ 

Birželis „Sveika vasara“ 

Liepa „Saulutės spinduliai“ 

Rugpjūtis „Smėlio pilys“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ugdymo(si)  

sritys 

Ugdymo(si) turinys Vaikų veiksena, 

metodai 

Priemonės 

Ugdomo(si) sritys: kalbos, pažinimo, meninė, socialinė, sveikatos. 

Kalbos Įgys įvairią kolbos patirtį. 

-Bendraus su suaugusiais žmonėmis, 

vaikais grupėje. 

 

 

Atpažins komunikacijos 

priemones. 

-Suvoks mimikos komunikacinę 

prasmę, ja naudosis. 

-Suvoks tam tikrų judesių simbolinę 

prasmę. 

-Suvoks vaizdų komunikacijos 

prasmę. 

-Suvoks muzikinių vaizdų 

komunikacijos prasmę. 

 

 

 

 

Klausys, girdės, išklausys. 

-Išklausys esantį šalia asmenį 

(suaugusį, vaiką), stengsis suprasti. 

-Klausysis „gyvos“ muzikos, dainų, 

lopšinių, žaidimų. 

-Plės kalbos garsų, žodžių, skiemenų, 

reiškinių prasmės suvokimą. 

-Atlieps pasakojimus, skaitymą, 

deklamavimą. 

 

 

Įgys kalbinio bendravimo patirtį. 

-Įvardins aplinkos objektus, 

reiškinius, būsenas. 

Ugdysis vaizduotę, kūrybiškumą. 

 

 

 

Domėsis rašytine kalba. 

 

 

 

Klauso aplinkinių 

pokalbių, pasakojimų, 

skaitomų, 

deklamuojamų, 

tarmiškų kūrinių. 

Žaidžia žaidimą 

„Linksmas – liūdnas“.  

Apžiūrinėja grupės, 

šeimos nuotraukas, 

paveikslėlius, knygeles.  

Klausosi muzikos 

kūrinėlių, perteikia jų 

nuotaiką judesiu. 

Kalba apie įvairius 

įvykius, išgyvenimus, 

seka pasakas, klausosi 

grožinės literatūros 

kūrinių, deklamuoja 

eilėraščius.  

Klausosi lopšinių prieš 

miegą, žaidžia ratelius, 

dainuoja daineles. 

Klausosi tautosakos, 

grožinės literatūros 

kūrinėlių. 

Piešia, tapo, lipdo 

pasakų, kūrinėlių 

personažus, 

inscenizuoja žinomas 

pasakas. 

Užkalbina, prašo, 

pašaukia kitą vaiką. 

Įvardina kasdien 

matomus daiktus, 

gyvūnus, augalus, 

gamtos reiškinius 

paprastais žodžiais. 

Šnekasi, vartydami 

knygeles komentuoja, 

pasakoja pagal 

paveikslėlį. 

Paveikslėliai. 

Nuotraukos, 

paveikslėliai, 

albumai, 

knygos. 

Muzikiniai 

įrašai, 

magnetofonas. 

Įvairios 

knygelės. 

Įvairios 

knygelės, 

grupės 

bibliotekėlė. 

Kaukės, 

pirštininės 

lėlės. 

 

 



Kalbos priemonės. 

-Aiškiai ir teisingai tars gimtosios 

kalbos garsus. 

-Nusakys daiktų ir veiksmų savybes. 

-Vartos sinonimus, antonimus. 

Domisi raidėmis,  

grupėje esančiais 

simboliais. Įvardina 

objektų ir veikėjų 

bruožus, veiksmus. 

Žiūrint į paveikslėlį 

pasakoja, kas ką daro, 

kalba. Domisi rašymo 

priemonėmis. 

Keverzonėmis užrašo 

savo vardą. 

Žaidžia žodinius 

žaidimus daiktų 

savybėms nusakyti, 

apibūdina daiktą, mena 

mįsles. 

 

Pažinimo Įgys supratimą apie daiktų bei 

reiškinių įvairovė. 

-Savo aplinkoje domėsis, smalsaus, 

samprotaus apie įvairius namų 

apyvokos ir asmeninius daiktus, jais 

naudosis, girdės jų pavadinimus. 

-Eksperimentuos su mažiau įprastais 

daiktais, sukurs kai kuriuos 

reiškinius. 

 

 

Įgys supratimą apie daiktų dydį. 

-Suvoks dydžio, ilgio pastovumą. 

-Daiktus lygins pagal ilgį, aukštį, 

plotį, didumą, storį, svorį. 

-Vartos dydį apibūdinančias sąvokas. 

 

Įgys supratimą apie daiktų formą. 

-Regėjimo, lytėjimo pojūčiais, 

tyrinės geometrines figūras, jas 

pavaizduos. 

-Suvoks pažįstamų geometrinių 

figūrų formos pastovumą (jų forma 

nepriklauso nuo dydžio ir spalvos). 

-Ras aplinkoje pažįstamų formų 

daiktų. 

 

 

 

Pats pasirenka 

reikalingus daiktus ir 

medžiagas, paaiškina. 

Tyrinėja, išbando jų 

savybes. Grupuoja 

daiktus tam tikra tvarka. 

Bando, klysta, ieško 

iškeltų problemų 

sprendimų, Naudojasi 

ankstesniu patyrimu, 

išbando naujus kelius.   

Įvardina daiktų dydį 

(didesnis, storesnis, 

ilgesnis, didelis, mažas 

t.t.), lygina daiktus 

pridėjimo ir uždėjimo 

būdu.  

Atpažįsta ir atrenka 

apskritos (skritulio), 

kvadratinės (kvadrato), 

keturkampės 

(keturkampio) formos 

daiktus.  

Stato, konstruoja, 

komponuoja, grupuoja 

atsižvelgia į daikto 

formą, dydį, spalvą. 

Paveikslėlyje randa 

vienos formos daiktus. 

Įvairūs artimos 

aplinkos 

daiktai. 

Padidinamas 

stiklas, 

veidrodžiai, 

lempos. 

Vanduo, 

smėlis ir t.t. 

Dėžutės, 

žaislai, 

virtuvės 

rakandai, 

geometrinės 

figūros. 

Žaislai, įvairūs 

daiktai, dažai, 

geometrinės 

figūros. 

Įvairūs daiktai, 

dažai, 

popierius, 

smėlis, 

geometrinės 

figūros. Įvairūs 

daiktai. 

Bokštelis, 

daiktai. 



 

 

 

 

 

Pažins ir pavadins daiktų spalvą. 

-Skirs pagrindines spalvas ir 

atspalvius. 

-Grupuos, lygins įvairių spalvų 

daiktus. 

 

Pastebės  paviršiaus savybes. 

-Atras paviršiaus savybes: šiltas – 

šaltas, spalvotas, švelnus – šiurkštus, 

apskritas, kvadratinės, trikampės, 

stačiakampės, apskritimo formos. 

 

Atliks kai kurias operacijas su 

daiktais ir jų grupėmis. 

-Nustatys atskirų daiktų ir jų grupių 

vienodumą. 

-Pastebės daiktui ar daiktų grupei 

būdingus požymius, nurodys išorės 

požymius (didelis, kampuotas ir t.t.) 

 

 

 

 

 

 

-Lygins daiktus ir jų grupes, 

pridedant vieną daiktą prie kito, 

uždedant vieną daiktą ant kito, 

pasakant „toks pat“ ar „ne toks pat“. 

-Sudarys daiktų eiles pagal vieno 

požymio kitimą. 

-Sudarys daiktų grupes pagal 

pasirinktą arba nurodytą požymį. 

-Įžvelgs ir įvardins ryšius tarp daiktų, 

reiškinių ar jų grupių; priešingybių 

ryšius: šilta – šalta, mažai – daug ir 

t.t. 

 

 

Padaro stebėto daikto 

modelį. Apibūdina 

erdvės objektus, nurodo 

į juos panašius iš 

kasdieninės aplinkos 

palyginimus. Atrenka 

vienodos spalvos, bet 

skirtingos formos ar 

dydžio daiktus. Žaidžia 

lego. 

 

Liečia stiklą, žaislus, 

sniegą t.t., įvardina 

daiktų paviršiaus 

savybes. 

 

 

Suranda paveikslėlius, 

kuriuose vaizduojama 

tokios pat sudėties 

šeima; 

-Suranda, ant kurių 

keramikinių indų toks 

pat papuošimo raštas; 

-suranda tokio pat 

margumo juostą, 

staltiesę. 

Manipuliuoja įvairiais 

daiktais, juos grupuoja, 

lygina, analizuoja. 

-Serijuoja daiktus 

(bokštelio statymas iš 

mažėjančių žiedų); 

-Grupuoja daiktus  

mažėjančia tvarka. 

 

-Dėlioja daiktus pagal 

spalvą, formą, dydį. 

-Žaidžia žaidimą 

,,Pasakyk priešingai“. 

Domisi daiktų kiekiu, 

skaičiumi, skaičiavimu. 

Skaičiuoja daiktus iki 

trijų. 

Daiktai, 

pinginės, 

stalčiai. 

Įvairūs daiktai. 

Paveikslėliai, 

lėlės. 

Popierius. 

Paveikslėliai. 

Paveikslėliai, 

knygelės, loto 

dėžutės. 

Paveikslėliai. 

Tautosakos, 

grožinės 

literatūros 

kūrinėliai. 

Paveikslėliai. 

Lesyklėlės. 

Paveikslėliai, 

stalo žaidimai 

„Medžiai“, 

„Gėlės“ 

Kambarinės 

gėlės. 

Paveikslai, 

dėlionės. 

Svogūnai, 

kviečių sėklų 

daiginimas. 

Smulkioji 

tautosaka. 

Loto knygelės, 

paveikslėliai. 

Paveikslėliai. 

Kambariniai 

augalai. 

Vanduo, 

smėlis, 

stiklinė. 

Šiltnamis. 

Paveikslėliai, 

knygelės. 

Grupės 

kalendorius. 

Paveikslėliai, 

knygelės. 



Įgys supratimą apie kiekį ir 

skaičių. 

-Suvoks kiekybinį žymėjimą 

skaičiumi. 

-Įgys elementarų supratimą apie 

daiktų grupių lygybę ir nelygybę. 

-Skaičiuos, vartojant kiekinius 

skaitvardžius. 

-Suvoks kiekio pastovumą. 

-Suvoks kiekinį žymėjimą skaičiumi 

 

 

 

Orientuosis erdvėje. 

-Laisvai judės, veiks, intuityviai 

tyrinės supančią erdvę. 

-Skirs kairę ir dešinę savo kūno 

puses, priekį ir nugarą. 

-Nustatys, rodys ir pavadins kryptis, 

orientuojantis į savo kūno padėtį: 

pirmyn- atgal, kairėn-dešinėn, 

aukštyn-žemyn. 

 

Orientuosis laike. 

-Intuityviai suvoks paros laiko tėkmę 

pagal savo gyvenimo ritmą, suvoks ir 

skirs atskiras paros dalis, jas 

pavadins. 

-Žinos metų laikus, būdingus jiems 

požymius. 

 

Pastebės ir nusakys pastebimus 

gyvūnų požymius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpažins gamtoje ir paveiksluose 

dažniausiai sutinkamus gyvūnus. 

Sudaro dvi daiktų  

„aibes“, lygina 

uždėjimo ir pridėjimo 

būdu. 

-Skaičiuoja, suvokia, 

kad nuo  elementų 

išdėstymo (eilute, ratu) 

kiekis nekinta. 

-Sudaro daiktų eilę 

mažėjančia tvarka. 

-Sudaro daiktų eilę 

ilgėjančia, didėjančia 

t.t. tvarka. Įvardina 

skaičių. 

Žaidžia judrius 

žaidimus. 

Parodo, kur jo kūno 

priekis, nugara, kairė, 

dešinė.  Paprašytas 

paeina tris žingsnius į 

priekį. Žaidžia judrų 

žaidimą ,,Pasirink 

teisingą kryptį savo 

kūno atžvilgiu“. 

Pasakoja ką daro 

kasdien rytais, 

dienomis, vakarais, 

naktimis. Pasakoja 

metų laikų požymius. 

 

 

 

Pastebi gyvūnus, jų 

išskirtinius bruožus 

(kailis, uodega, nagai, 

spalva, ausys t.t.) 

Domisi mityba, 

gyvensena, nauda, žala. 

Pasakoja, varto 

knygeles, aptaria 

paveikslėlius, klausosi 

skaitinių iš žurnalo 

,,Lututė“. 

-Pasakoja apie gyvūnų 

pasiruošimą žiemai, 



-Stebės gyvūnus artimiausioje 

aplinkoje, pažins jų gyvenimo 

sąlygas ir įvairovę. 

-Suvoks gyvūnų gyvybės ratą, stebės 

kai kurių gyvūnų gimimą, augimą, 

palikuonis ir mirtį. 

 

 

 

 

 

Pastebės ir nusakys pastebimus 

augalų požymius.  

 

 

 

 

 

Atpažins gamtoje ir paveiksluose 

dažniausiai sutinkamus augalus.  

-Stebės augalus artimiausioje 

aplinkoje. 

-Supras, kad daugelis augalų 

panašūs, skiriasi. 

 

Supras augalų gyvybės ratą. 

-Stebės ir tyrinės augalo augimo 

tarpsnius. 

 

 

Pajus žmogaus ryšį su augalija. 

-Perims tradicinio požiūrio į augaliją 

elementus. 

-Supras, kuo augalai naudingi 

žmogui (džiugina, teikia prieglobstį, 

naudojami maistui ir t.t.). 

-Supras, kad yra žalingų žmogui 

augalų (grybai, uogos, sėklos). 

-Pajus atsakomybę už augalus. 

 

Stebės ir tyrinės negyvosios gamtos 

objektus ir reiškinius. 

-Sužinos apie vandenį ir smėlį. 

-Sužinos apie dirvožemį ir šviesą. 

žiemojimą, paukščių 

išskridimą į šiltus 

kraštus ir t.t. 

Klausosi lietuvių 

liaudies pasakų, eilių, 

dainų ir t.t. apie 

gyvūnus, jų būdą. 

kalbasi apie gyvūnų 

naudą ir žalą žmogui. 

Lesina paukštelius, daro 

leyklėles. 

Pastebi medžių, krūmų, 

žolynų, gėlių 

išskirtinius bruožus 

(lapai, žievė, žiedas, 

kamienas t.t); įvardina. 

-Stebi, prižiūri 

kambarines gėles. 

-Stebi, tyrinėja, 

suvokiant, nusakant 

augalo sandarą, augalo 

augimui reikalingas 

sąlygas. 

 

 

 

Augina ir stebi 

svogūninius augalus. 

Daigina įvairias sėklas, 

stebi jų dygimą. 

Klauso lietuvių liaudies 

pasakų, eilių, dainų ir 

t.t. Kalba apie augalų 

naudą žmogui. 

Kalba apie nuodingus 

augalus. 

Prižiūri augalus: laisto, 

valo lapus. 

 

 

 

-Tyrinėja vandens ir 

smėlio savybes: 

sušlapina, minko.  

Įvardina vandens 

savybes: skystas-



-Sužinos apie orą ir klimato 

reiškinius. 

-Sužinos apie dangaus šviesulius: 

saulė, mėnulis, žvaigždės. 

 

skaidrus; smėlio 

savybes: sausas, 

drėgnas, birus. 

-Augina augalus 

dirvožemyje. 

-Skiria gamtos 

reiškinius pagal metų 

laikus, įvardina: rūkas, 

pūga, šlapdriba, lietus 

t.t. Stebi, apibūdina 

dienos orus, gamtos 

pokyčius, kurie tuo 

metu vyksta. 

Domisi dangaus 

šviesuliais, kalbasi, kuo 

naudinga saulės šviesa 

žmogui, augalams, 

gyvūnams. Klausosi 

pasakų, pasakojimų 

apie dangaus kūnus. 

Mena mįsles. 

 

Meninė Piešimas. 

-Pieš, atvaizduos, savarankiškai 

įvairiomis dailės priemonėmis. 

-Pieš įvairias geometrines, laisvo 

kontūro formas, puoš ornamentais. 

 

Tapymas. 

-Atras spalvų pasaulį, ugdysis 

jautrumą spalvai. 

 

Aplikavimas. 

-Atras plokščių formų pasaulį, išreikš 

save dekoratyviu vaizdu. 

 

Štampavimas. 

-Atras ir naudos daiktų paviršiaus 

savybes, ugdysis jautrumą spalvai, 

faktūrai. 

 

Lipdymas. 

-Atras daikto formą erdvėje, pajus 

plastines savybes. 

 

Konstravimas. 

-Laisvai 

eksperimentuoja 

piešiant įvairias linijas, 

dėmes, jų derinius. 

-Linijomis reiškia 

meninius įspūdžius. 

-Piešia apskritimą, 

pripiešiant pagalbines 

linijas, kuria įvairių 

gyvūnėlių, daiktų, 

mašinų, augalų vaizdus, 

juos ornamentuoja 

taškeliais, brūkšneliais. 

-Piešia plaštaką, pėdą. 

-Noriai dalyvauja 

konkursuose, parodose. 

-Tapo įvairių dydžių 

teptukais, pirštais ant 

balto popieriaus, 

medžiagų, skaičių, 

laisvai lieja spalvas. 

-Tapant vardina 

pagrindines spalvas. 

-Iš įvairių spalvų 

popieriaus plėšo, lenkia, 

Akvarelė, 

guašas, 

indeliai, 

įvairaus dydžio 

teptukai, 

piešimo 

popierius, 

medžiagos 

skiautės. 

Spalvotas 

popierius, 

servetėlės, 

įvairios 

gamtinės 

medžiagos, 

klijai, 

popierius, 

plastilinas, 

molis, sniegas, 

smėlis, 

pagaliukai, 

įvairus stiklas, 

riešutai ir t.t. 

Medinės 

kaladėlės 



-Atras įvairias formas ir erdvės 

derinius, pajus jų santykius. 

 

 

Gėrėsis dailės kūriniais. 

-Stebės, suvoks dailės kūrinius, kitus 

objektus, gamtą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzika. 

Dainavimas. 

-Emocingai reaguos į įvairaus 

pobūdžio muziką: lavins klausą, 

išklausys tikslią intonaciją, atliks 

ritmiškus judesius. 

-Dainuos balso lavinimo pratimus, 

daineles kartu su suaugusiu ( su 

akompanimentu ar be jo), jaus dainos 

pradžią, pabaigą. Jaus tempą. 

Klausymas. 

-Klausysis linksmų, maršinių, ramių 

muzikos kūrinėlių, dainuojamų ir 

grojamų instrumentais. 

-Jaus ir pasakys garso savybės 

(aukštas-žemas it t.t.). 

klijuoja įvairias 

plokščias formas. 

Komentuoja savo 

darbelį. Štampuoja 

štampais, plaštaka, 

pėda. 

Lipdo įvairias formas 

(geometrines, 

netaisyklingos formos).  

-Prie sulipdytos formos 

prideda įvairias 

medžiagas. 

-Puošia lipdynėlius 

įspaudais. 

-Konstruoja iš medinių 

didelių ir mažų detalių 

pagal sumanymą. 

-Konstruoja iš 

plastmasinių 

konstruktorių detalių. 

Gėrisi gražiais daiktais. 

-Varto tapybos, 

fotografijos albumus. 

-Įvardina pojūčius, 

kuriuos sukelia viena ar 

kita linija, spalva ar 

forma. 

Kartu su kitais dainuoja 

trumpas, aiškaus ritmo, 

siauro diapazono, 

laipsniškos melodijos 

slinktis autorines ir 

liaudies dainas. 

Dainavimą palydi 

ritmiškais judesiais. 

Tyrinėja savo balso 

galimybes (dainuoja 

garsiai, tyliai, aukštai, 

žemai, greičiau, 

lėčiau).Skirtingai 

reaguoja matydamas 

šokant polką, valsą 

(šokinėja, linguoja). 

Keliais žodžiais, 

sakiniais pasako savo 

įspūdžius apie klausytą 

(įvairių dydžių 

ir spalvų), 

stalo 

konstruktorius. 

Nauji 

žaidimai, 

žaislai, foto, 

dailės albumai, 

dailės 

dirbiniai. 

Žaislai – lėlės, 

kaukės, 

skepetos. 

Kasetės, 

diskai, 

kaladėlės, 

pagaliukai, 

tušti 

plastmasiniai 

buteliai, t.t. 

Kaladėlės, 

pagaliukai, 

barškučiai. 

Kaukės, 

lėlytės. 

Dūdelės, 

barškučiai, 

švilpynės, 

„paukštelių“ 

švilpynės su 

vandeniu. 



Klausysis mėgstamų kūrinėlių. 

Grojimas. 

-Stuksens kaladėlėmis, pagaliukais, 

barškučiais pagal muziką. 

Ritmika. 

-Ritmiškai eis, plos, trepsės, judesiais 

perteiks linksmos, ramios maršinės 

muzikos nuotaikas. 

Kūryba. 

-Pamėgdžios suaugusių žmonių 

intonacijas, laukinių bei naminių 

gyvūnų garsus. 

 

dainelę, šokį, 

vaidinimą. Reaguoja į 

kitų nuomonę.  

Pasakoja apie matytą 

šokį, judesį sieja su 

personažu, nuotaiką. 

Klausosi muzikos ir 

gamtos garsų. 

Klausydamas maršo, 

žygiuoja rateliu, 

polkos- šoka, ploja, 

trepsi kojomis, lopšinę- 

supa lėlę. Klausydamas 

garsios muzikos garsiai 

trepsi, tylios- tyliai 

tipena. Kūrinius aptaria, 

pasakoja emocijas, 

jausmus. 

Ritmiškai pritaria 

suaugusio grojimui 

barškučiais, lazdelėmis, 

marakais, akmenukais, 

buitiniais rakandais. 

Tyrinėja, kaip 

instrumentais groti, 

klausosi jų skambėjimo. 

Kuria ritminius, 

melodinius motyvus 

savo vardui, žodžiams.. 

Įvardina garso savybes. 

Klausosi pagrindinio 

judesio takto dalies 1/2, 

3/4, 4/4 ritmu. 

Žaidžia 

vaizduojamuosius 

(darbo proceso, augalų 

vegetacijos, gyvūnų) 

šokamuosius žaidimus, 

šoka trijų-keturių 

natūralių judesių (bėga, 

sukasi, ritasi ir t.t.) 

šokius. Šoka 

spontaniškai kurdamas 

judesių seką. 

Žaidžia įvairių tautų 

muzikinius žaidimus, 



atlikdamas kelis 

nesudėtingus judesius: 

eina, bėga rateliu, 

trepsi, ploja, mojuoja 

sukasi po vieną, už 

parankių. Tyrinėja 

garso išgavimo būdus 

kūno, gamtos, įvairiais 

muzikos instrumentais, 

jais ritmiškai pritaria 

suaugusio grojimui. 

 

Socialinė Vertins save teigiamai. 

Suvoks save kaip savarankišką 

asmenybę. 

Suvoks save kaip iniciatyvią ir 

atsakingą būtybę. 

Domėsis šeima. 

Domėsis apie draugus ir draugystę. 

Domėsis apie kaimynus ir 

kaimynystę. 

Domėsis apie bendruomenę ir 

žmonių ryšius joje. 

-Kalba, kad yra geras, 

nors kartais elgiasi 

netinkamai. 

Bando nutylėti savo 

prasižengimus. 

Paaiškina, ką jaučia 

nuskriaustas 

bendraamžis. Supranta, 

kad turi atskirų nuo kitų 

savo norų. 

-Žaidžia žaidimus ,,Kas 

aš esu“, ,,Mano kūnas“, 

,,Žmonių panašumai ir 

skirtumai“, ,,Mano ir 

kitų pomėgiai, 

jausmai“. 

-Turi asmeninių daiktų. 

-Valdo savo kūną 

(įvardina kūno dalis, 

savarankiškai rengiasi, 

šukuojasi, prausiasi). 

-Patarnauja kitiems 

vaikams rengiantis, 

žaidžiant, tvarkant 

žaislus. 

-Piešia, vaidina šeimos 

narius, kalba apie šiltus 

jausmus šeimos 

nariams. 

-Įvardina draugus, 

kalba, kaip galima 

susidraugauti, pasiūlo 

žaisti kartu. 

Įvairūs žaislai, 

pirštininės 

lėlės, 

paveikslėliai, 

veidrodis, 

asmeniniai 

vaikų daiktai. 

 



-Pasisveikina ir 

atsisveikina. 

Pasakoja „Mano 

kaimynai“. 

Pasakoja, žaidžia apie 

tai, kad žmonės skiriasi 

vieni nuo kitų išvaizda, 

drabužiais, pomėgiais, 

turi skirtingus jausmus, 

emocijas. 

 

Sveikatos Suvoks asmeninį saugumą 

lemiančius veiksnius. 

-Žinos, kur kreiptis, ištikus bėdai ar 

nesėkmei, kaip išvengs bėdų ir 

nelaimų. 

-Žinos, kaip elgtis kelyje. 

-Suvoks, kad žmonės yra skirtingi: 

mergaitės ir berniukai. 

-Laikysis higienos įpročių ir įgūdžių. 

-Ugdysis suvokimą, jog grūdinimasis 

apsaugo nuo ligų, stiprina sveikatą. 

-Saugiai elgsis buityje: neims 

degtukų, nelies vaistų, aštrių ir kitų 

pavojingų daiktų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajaus judesį ir savo kūno 

galimybes. 

-Tyrinės, kaip juda kūnas (lėtai – 

greitai). 

-Tyrinės, kur juda kūnas:  

a) suras savo erdvę; 

b) sieks į viršų; 

c) judės bendroje erdvėje, 

nesusiduriant su kitu; 

Pasiskirsto 

vaidmenimis, žaidžia 

žaidimą  

„Parduotuvėje“. 

Diskutuoja su vaikais 

„Nesėkmė draugui“. 

Žaidžia vaidmeninius 

žaidimus „Kelyje“, 

„Kelio ženklai“.  

Aptaria „Kuo skiriasi 

mergaitės nuo 

berniukų“. Serviruoja 

stalą pagal taisykles. 

Valgo tvarkingai: 

nedideliais gabaliukais, 

sukramto, nekalba, 

nežaidžia. Taisyklingai 

naudojasi šaukštu, 

šakute, peiliu. Nusivalo 

servetėle. Dėkoja. Po 

valgio skalauja burną. 

-Prieš valgį, po tualeto 

plaunasi rankas su 

muilu. Naudojasi 

nosine. 

Savarankiškai rengiasi, 

nusirengia. Aktyviai 

juda lauke. 

Čiaudėdamas, 

kosėdamas, prisidengia 

burną. Kalbasi apie 

gaisrą, skaito knygeles, 

žiūri paveikslėlius, 

aptaria. Pats neragauja 

jokių vaistų. 

Mašinėlės, 

kaladėlės, 

šviesoforo ir 

kelio ženklų 

maketai. 

Knygelės, 

paveikslėliai. 

Stiklinaitės 

burnos 

skalavimui, 

nosinės 

servetėlės. 

Lauko žaislai. 

Knygelės, 

paveikslėliai.  

Mokomieji 

filmukai. 

Kamuolys, 

smėlio 

maišeliai, 

akmenėliai 

Laukas, virvė, 

įvairūs 

orientyrai, 

gimnastikos 

suoliukai. 

Atramos. 

Virvutės, 

lentos 

pralindimai, 

gimnastikos 

sienelė, 

paaukštinimai. 



d) pajus, kad kūnas gali judėti 

įvairiomis kryptimis. 

-Tyrinės, kuri kūno dalis juda. 

 

Ugdysis raišką ir saviraišką 

judesiu. 

-Pojūčių ir veiksmų patyrimą išreikš 

judesiu. 

-Ugdysis garso, žodžio, spalvos ir 

linijos sužadintą plastinę saviraišką. 

-Išreikš, žodžio, meno sužadintą 

judesį. 

-Tobulins civilizacijos reiškinių, 

gamtos būvių, vyksnių vaizdavimą 

judesiu.  

 

Lavins fizines kūno galimybes. 

-Tobulins tam tikrus judesius (ėjimo 

automatizavimo atsiradimas, nuo 

greito ėjimo perėjimas į bėgimą). 

-Atliks judesius įvairiu tempu, 

ugdysis ištvermę. 

-Tobulės judesių koordinacija, 

derinant judesius, atliekant 

manipuliacinius veiksmus. 

-Atliks koordinuotus judesius 

kojomis. Išlaikys pusiausvyrą, judant 

erdvėje. 

-Atliks judesius kojomis, stovint 

vietoje, sėdint ir gulint. 

-Atliks judesius, lavinančius viso 

kūno koordinaciją, persikeliant 

erdvėje: šliauš, lys, laipios, šokinės. 

-Atliks judesius, lavinančius viso 

kūno koordinaciją, nekeičiant 

padėties erdvėje, stovint, sėdint, 

gulint. 

 

 

 

Ugdysis bendravimo patirtį. 

1.Įgys savikontrolės įgūdžių. 

2.Išmoks būti kartu su kitais. 

 

 

-Žaidžia sportinius, 

judriuosius, ramius 

žaidimus. 

Žaidžia judriuosius 

žaidimus su įvairiomis 

priemonėmis. 

Imituoja įvairius 

veiksmus (bėga pelytė, 

ragaujama citrina ir t.t.). 

Improvizuoja, kuria 

garsus kojomis, 

rankomis. 

Vaizduoja mimika, 

gestu, viso kūno 

plastika, gamtos 

reiškinius, mechaninius 

judesius. 

Atlieka pagrindinius 

ėjimo, bėgimo, metimo, 

gaudymo, šokinėjimo 

judesius, bendruosius 

pratimus stovint, 

klūpint, sėdint, gulint. 

Mina, vairuoja 

triratuką. 

Saugiai juda vienas 

šalia kito, laikosi 

žaidimo taisyklių. 

Samprotauja ryto rate. 

Supranta kitų emocijas, 

tinkamai reaguoja. 

Valdo savaimingus 

judesius, kelia sau 

patrauklius tikslus. 

Ryto rate žaidžia 

žaidimus, išreiškiant 

nuotaiką, jausmus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS VIDURINIOSIOS 

GRUPĖS (4–5 METŲ) AMŽIAUS VAIKAMS 

 
Mėnuo Tema 

Rugsėjis „Aš ir bendruomenė“ 

Spalis „Aš ir gamta“ 

Lapkritis „Aš saugus“ 

Gruodis „Aš ir supantis pasaulis“ 

Sausis „Aš kūrėjas“ 

Vasaris „Aš ir mano kraštas“ 

Kovas „Aš ir aplinkos daiktai“ 

Balandis „Mano jausmų pasaulis“ 

Gegužė „Aš ir mano šeima“ 

Birželis „Bėgu per pievelę“ 

Liepa „Vasarėlės spalvų kilimas“ 

Rugpjūtis „Pilna kraitelė mano darbeliams“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ugdymo(si)  

sritys 

Ugdymo(si) turinys Vaikų veiksena, 

metodai 

Priemonės 

Ugdomo(si) sritys: kalbos, pažinimo, meninė, socialinė, sveikatos. 

Kalbos Įgys įvairią komunikacijos 

patirtį: 

-Nusiteiks bendrauti, ieškos ryšio 

su kitais žmonėmis, vaikais; 

*gerbs kitus ir lauks, tikėsis jų 

pagalbos. 

-Bendraujant keisis pažintine 

informacija, dalysis socialiniais 

svarstymais, aiškinimais. 

 

Išbandys įvairias komunikacijos 

priemones. 

-Suvoks mimikos komunikacinę 

prasmę, ją naudos saviraiškai. 

-Suvoks vaizdų komunikacinę 

prasmę ir naudos komunikacijai. 

-Suvoks skaitomo teksto ir 

iliustracijos ryšį. 

-Pajus muzikos ir judesio, muzikos 

ir dailės ryšį. 

 

 

 

 

 

Klausymas. 

-Klausysis, girdės, išklausys, 

susikaups, išlaikys dėmesį, 

kantrumą, toleranciją kitam. 

-Plės kalbos garsų, žodžių, sakinių, 

tekstų, reiškinių, prasmės 

suvokimą. 

-Pajus kalbos grožį, jos 

melodingumą, skambesį, ritmą, 

rimą, pakartojimus, vidutinį kalbos 

garsumą, tempą. 

-Įsiklausys ir išgirs atskirus garsus 

(gamtos, trumpus garsus žodžiuose, 

-Bendrauja su mažai 

pažįstamais žmonėmis, 

vaikais (užmezga 

kontaktą, pakviečia 

kartu žaisti, dirbti, 

piešti...). 

- Demonstruoja savo 

žinias, palaiko kito 

vaiko iniciatyvą, 

pasirengia veikti kartu. 

-Pasakoja apie įvairių 

žmonių grupių darbą, 

elgesį, įvykius, 

būsenas... 

-Demonstruoja žaidimo 

veiksmus, pantomima 

vaizduoja bet kokius 

daiktus ir nuotaikas. 

-Dėlioja paveikslėlius 

serijomis iš dalių. 

-Kuria vaizdus  ant 

flaneografo. 

-Išreiškia muzikinius 

garsus  judesiu, dailės 

darbeliu. 

-Klausosi radijo, 

muzikinių įrašų . 

-Klausosi tautosakos, 

grožinės literatūros, 

informacinio, 

publicistinio pobūdžio 

kūrinėlių, aptaria. 

-Klausosi gamtos garsų, 

sekamų pasakų, 

skaitomų kūrinėlių įrašų. 

-Inscenizuoja skaitytą 

kūrinėlį, piešia.  

Serijiniai 

paveikslėliai, 

dėlionės. 

Flaneografas, 

paveikslėliai. 

Radijas, 

muzikiniai 

įrašai, 

magnetofonas. 

Įvairaus stiliaus 

knygelės, 

bibliotekėlė. 

Kaukės, 

dekoracijos, 

lazdelės, 

akmenėliai. 

Įvairūs 

paveikslėliai. 

Tautosakos, 

grožinės 

literatūros 

kūrinėliai. 

Kaukės, 

karūnos, 

dekoracijos. 

Baldai. 

Knygelės, 

paveikslėliai. 

Demonstracinis  

raidynas, 

raidžių kortelės 

su 

paveikslėliais, 

paveikslėliai su 

žodžiais 

spausdintinėmis 

raidėmis. 

 



išgirs pirmą ir paskutinį garsą vardo 

žodžiuose). 

-Išklausys, supras pasakojimus, 

skaitymus, deklamavimą, 

pokalbius. 

-Ugdysis vidinę kalbą, kaip minčių 

formavimo priemonę, gilinančią 

ryšį tarp mąstymo ir šnekos. 

-Įvardins aplinkos objektus, 

reiškinius, būsenas.  

-Vartos tautosakos, grožinės 

literatūros perimtus kalbos bei 

kalbinės raiškos būdus. 

-Suvoks kalbinės raiškos gyvumą, 

spontaniškumą, įtaigumą, 

taisyklingumą. 

-Ugdysis vaizduotę, kūrybiškumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytinė kalba. 

-Suvoks, domėsis parašytu žodžiu, 

pavaizduotu simboliu. 

 

Kalbos priemonės. 

-Tars aiškiai ir taisyklingai 

gimtosios kalbos visus garsus,  plės 

žodyną. 

-Diskutuoja  „Čia ir 

dabar“. 

-Diskutuoja apie dažnai 

matytus daiktus, 

žmones, gamtos 

reiškinius, gyvulius ir 

augalus, dažnai 

atliekamus veiksmus, 

santykius tarp žmonių. 

Pasakoja išgyvenimus 

namuose, grupėje, 

kelionėje ir pan. 

-Klausosi, pasakoja 

trumpus pasakojimus 

pagal paveikslą. 

-Atpasakoja 

pasakojimus. 

-Įsimena  tautosakos, 

grožinės literatūros, 

kūrinėlių žodžių 

junginių, posmelius. 

-Seka girdėtas ir savo 

sukurtas pasakas.  

-Inscenizuoja trumpą 

grožinės literatūros 

kūrinėlį.  

-Žaidžia žodžių 

žaidimus (įvairiai 

intonuoja, keičia 

sąskambius, trumpina, 

kuria žodžius savitai). 

-Kuria pasakas, istorijas, 

ketureilius.  

-Kuria knygelėms, 

paveikslėliams 

pavadinimus. 

-Pažįsta savo vardo 

pirmą raidę. 

-Kopijuoja, 

ornamentuoja raides. 

-,,Skaito“ knygeles 

vienas kitam, gamina 

knygeles. 

-Kopijuoja žodžius 

spausdintinėmis 

raidėmis. 



-Taisyklingai vartos šauksmininko 

ir vardininko, įvardžių, skaitvardžių 

linksnius. 

-Pratinsis vartoti būdvardžių 

laipsnius, veiksmažodžius, 

jaustukus, ištiktukus. 

-Vartos tariamąją nuosaką. 

-Žaidžia žodžių 

žaidimus, vartoja 

šauksmininko ir 

vardininko, įvardžių, 

skaitvardžių linksnius, 

būdvardžių laipsnius, 

veiksmažodžius, 

jaustukus, ištiktukus. 

-Vartoja tariamąją 

nuosaką. 

 

Pažinimo Plės supratimą apie daiktų bei 

reiškinių įvairovę. 

-Pamatys kai kuriuos dabartinius, 

senovinius namų apyvokos daiktus, 

įnagius, šventinę atributiką. 

-Eksperimentuos su mažiau 

įprastais daiktais, suvoks kai 

kuriuos reiškinius: 

*su padidinamuoju stiklu; 

*su saule, lempa, projektoriumi; 

*su svertais. 

-Stengtis suprasti apibendrinančius 

žodžius: žaislai, baldai, avalynė, 

indai ir kt. 

 

 

Įgys supratimą apie daiktų dydį. 

-Suvoks tūrio pastovumą – tas pats 

skysčio, birių medžiagų kiekis, 

įvairios formos to paties talpumo 

induose. 

-Pagal ilgį, aukštį, plotį, didumą, 

storį, svorį lygins mažiau 

besiskiriančius daiktus. 

-Įvardins dydį apibūdinančias 

sąvokas: ilgesnis, trumpesnis ir kt. 

 

 

 

Įgys supratimą apie daiktų 

formą. 

-Regėjimo, lytėjimo, raumenų 

pojūčiais atskirs, pavadins 

-Įvairių švenčių, 

visuminio ugdymo metu 

stebi, tyrinėja namų 

apyvokos, senovinius 

daiktus, įnagius. 

- Tyrinėja savo odą. 

- Kuria nedidelių siluetų 

šešėlių teatrą. 

-Supasi ant lentų galų. 

-Dėlioja paveikslėlius, 

atrinkdamas pagal 

apibendrinantį žodį. 

-Manipuliuoja vandeniu, 

biriomis medžiagomis, 

kaičia indų formą, 

padėtį. 

-Daiktus lygina iš akies, 

naudoja sąlyginį matą 

(trečiuoju daiktu). 

-Pažįstamas formas 

panaudoja piešiant, 

tapant, aplikuojant. 

-Dėlioja įvairius raštus, 

vaizduoja daiktus. 

-Žaidžia statybinius, 

didaktinius žaidimus. 

-Iš įvairios formos 

popieriaus lapų, daro 

lankstinukus. 

-Stebi įvairių daiktų 

formas. 

-Dėlioja, grupuoja, 

klasifikuoja geometrines 

figūras. 

Indai, baldai, 

puodynės, 

ąsočiai, 

mediniai suolai, 

šaukštai, 

verpimo ratelis, 

tautiniai 

kostiumai, 

juostos ir kt. 

Padidinimo 

stiklas, lempa, 

projektorius, 

lenta. 

Paveikslėliai su 

įvairiais 

daiktais. 

Vanduo, birios 

medžiagos, 

indai, dėžutės, 

mėgintuvėliai. 

Įvairūs daiktai, 

juostelės, 

lazdelės. 

Geometrinės 

figūros, stalo 

žaidimai, 

konstruktoriai. 

Įvairių formų 

statybinės 

detalės. 

Smėlis, 

geometrinės 

figūros, dažai, 

popierius. 



trikampės, stačiakampės formos 

figūras . 

-Įprastuose daiktuose, gamybos 

atliekose įžvelgs naujas formas. 

-Suvoks geometrinių figūrų formos 

pastovumą: 

*vienspalves, panašaus dydžio 

figūras grupuos pagal formą; 

*vienspalves, tos pačios formos 

figūras dėlios didėjimo ir mažėjimo 

tvarka. 

 

Pažins ir pavadins daiktų spalvą. 

-Skirs atspalvius nepriklausomai 

nuo jų intensyvumo. 

-Pavadins kai kuriuos atspalvius: 

pilkšvas, žalsvas, pilkai gelsvas ir 

kt. 

 

 

 

 

 

 

Atkreips dėmesį į daiktų 

paviršiaus savybes. 

-Atkreips dėmesį į paviršiaus 

savybes: lygus – gruoblėtas, 

trikampės, stačiakampės formos. 

 

Atliks kai kurias užduotis su 

daiktais ir jų grupėmis. 

-Nustatys daiktų ir jų grupių 

vienodumą. 

-Pastebės daiktui būdingus 

požymius, nurodys daikto paskirtį, 

medžiagą, iš kurios jis pagamintas. 

-Lygins daiktus, pastebint kelis 

požymius, kuriais daiktai skiriasi: 

ne tos pačios spalvos, ne tiek pat, 

skirtingo dydžio. 

-Sudarys daiktų eiles pagal vieno 

požymio kitimą. 

-Sudarys daiktų grupes pagal  

požymį. 

-Manipuliuoja, žaidžia 

su įvairių spalvų 

daiktais, stebi gamtos 

spalvas. 

-Dėlioja geometrinių 

figūrų atspaudus 

smėlyje, dažais 

išteptomis pėdomis, 

plaštakomis atspaudus 

popieriuje. 

 

-Tyrinėja įvairių daiktų, 

žaislų paviršius. 

Užduotys: 

*suranda iš kokių 

elementų susideda 

vienas ar kitas raštas. 

*suranda iš kokių 

geometrinių figūrų 

sudaryti statiniai; 

plokštuminės figūros – 

kaukės, gyvūnų 

atvaizdai. 

-Manipuliuoja, tyrinėja 

įvairius daiktus. 

-Lygina daiktus pagal 

požymius. 

 

 

-Daiktus serijuoja (deda 

į eilę pagal plotį). 

-Daiktus grupuoja pagal 

jų paskirtį, medžiagą. 

-Skaičiuoja daiktų 

grupių narius. 

-Atlieka užduotis: iš 

daiktų grupių lygybės 

padaro nelygybę ir 

lygybę atimant ar 

pridedant vieną daiktą. 

-Skaičiuoja iki 5. 

-Skaičiuoja ir 

atskaičiuoja nurodytą 

daiktų kiekį. 

-Naudoja kilnojamų 

skaitmenų korteles, 

Raštų 

elementai. 

Paveikslėliai su 

įvairias 

statiniais. 

Įvairūs tokie 

pat ir skirtingi 

daiktai. 

Skirtingų 

pločių 

juostelės. 

Paveikslai. 

Skaičių 

kortelės. 

Stalo žaidimas 

„Skaičių loto“, 

„Ten gyvena 

skaičiai“, 

„Išdykę 

skaičiai“. 

Įvairūs daiktai. 

Veiklos 

kalendorius ir 

vaikų veiklą 

žyminčios 

kortelės. 

Saulės, gėlių 

laikrodis. 

Paveikslėliai su 

gamtos 

reiškiniais, 

kurie pažymi 

paros dalis. 

Paveikslėliai, 

knygos, 

enciklopedijos. 

Padidinimo 

stiklas. 

-Stalo žaidimai 

– loto 

„Naminiai 

gyvuliai ir jų 

jaunikliai“. 

Paveikslai, 

knygos, 



-Įžvelgs ryšius tarp daiktų, reiškinių 

ir jų grupių: 

*visumos ir dalies santykius 

(žmogus ir jo veidas...); 

*funkcinius ryšius (adata, siūlas – 

naudojami siuvant...); 

*nuoseklumo ryšius (paros dalių 

kaita...). 

Įgys supratimą apie kiekį ir 

skaičių. 

-Suvoks daiktų grupių lygybę ir 

nelygybę. 

-Skaičiuos, vartojant kiekinius 

skaitvardžius, paskutinį skaitvardį 

priskirs visai grupei, skaičiuos 

garsus ir judesius. 

-Pažins skaitvardžius nuo 1 iki 5. 

-Suvoks kiekio pastovumą jog jis 

nepriklauso nuo daikto didumo, 

tarpo tarp jų ir išdėstymo formos. 

 

Perpras kelintinį žymėjimą 

skaičiumi. 

-Skaičiuos daiktų eilių narius, 

vartos kelintinius skaitvardžius: 

pirmas, antras t.t. 

-Skaičiuos lygindamas, atsakant į 

klausimus: kelintas? Kiek iš viso? 

 

 

Orientuosis erdvėje: 

-Judės nurodyta kryptimi. 

-Skirs erdvinius daikto santykius su 

savimi: prieš mane, už manęs, 

mano kairėje ir t.t. 

-Orientuosis stalo, lapo paviršiuje. 

 

 

Orientuosis laike. 

-Suvoks parų keitimąsi; vartos 

sąvokas šiandien, vakar, rytoj. 

-Pastebės objektyvius laiko tėkmės 

požymius: 

*paros trukmę, jos dalis skirs pagal 

gamtos reiškinius; 

dėlioja skaičiuoja, 

lygina. 

 

 

 

 

 

-Dėlioja, skaičiuoja, 

lygina didelių ir mažų 

daiktų grupes. 

-Daiktus išdėlioja ratu, 

sustumia į krūvą. 

-Žaidžia judriuosius 

žaidimus, dalyvauja  

ekskursijose, varžybose, 

estafetėse, sporto 

šventėse. 

 

 

 

-Atlieka užduotis: 

„Padėk daiktą savo 

dešinėje, prieš save, 

šalia savęs ir kt.“. 

-Piešia lapo viršuje. 

-Pasakoja „Ką veikiu 

šiandien?“, „Ką veikiau 

vakar?“, „Ką veiksiu 

rytoj?“. 

-Stebi gamtos reiškinius    

(saulė šviečia dieną, 

nusileido – naktis, teka – 

rytas, leidžiasi – 

vakaras; gėlės – 

išsiskleidusios – diena, 

suglaudusios žiedlapius 

– naktis. 

-Dalyvauja ekskursijoje 

į Gamtos mokyklą. 

-Dalyvauja išvykose į 

parką, sodą, mišką, prie 

upės. 

-Stebi, diskutuoja, 

aptaria paveikslėlius, 

įspūdžius. Varto 

enciklopedijos, 

žurnalai. 

Tautosakos, 

grožinės 

literatūros 

kūrinėliai. 

Paveikslėliai, 

knygelės su 

įvairiais 

gyvūnais, loto. 

Stalo žaidimai: 

„Medžiai“, 

„Grybai“, 

„Gėlės“. 

Šiltnamis 

Svogūniniai 

augalai. 

Loto „Metų 

ratas“. 

Darbinė veikla 

šiltnamyje. 

Ledas, vanduo, 

smėlis, 

juodžemis. 

Popierius, 

klijai, žirklės. 

Grožinė 

literatūra. 



*supras, kad laikas matuojamas. 

 

 

Atkreips dėmesį į gyvūnus, 

supančius žmogų. 

-Stebės gyvūnus artimiausioje 

aplinkoje, pažins  jų gyvenimo 

sąlygų įvairovę. 

-Supras, kad gyvūnai įvairiai 

prisitaiko prie savo aplinkos: 

*susiranda jiems tinkamo maisto; 

*įsirengia ir susiranda įvairius 

“namelius”. 

 

Pradės suprasti gyvūnų gyvybės 

ratą. 

-Stebės kai kurių gyvūnų gimimą, 

augimą, palikuonis ir mirtį. 

-Sužinos apie gyvūnų prisitaikymą 

prie metų laikų kaitos. 

 

Patirs, kuo panašūs ir skiriasi 

įvairūs gyvūnai. 

-Gyvūnai panašūs: visiems reikia 

maisto. 

-Gyvūnai skiriasi: jie įvairiai juda, 

jų skirtingas maistas. 

 

Pajus žmogaus ryšį su gyvūnija. 

-Perims  tradicinio požiūrio į 

gyvūniją elementus. 

-Supras, kuo naudingi žmogui 

gyvūnai (jie „maitina“, „rengia“, 

„apauna“). 

-Supras, jog kai kurie gyvūnai 

žalingi žmogui. 

Pajus atsakomybę už gyvūnus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knygeles su įvairiais 

gyvūnais. 

-Žaidžia loto „Naminiai 

gyvuliai ir jų jaunikliai“. 

Stebi, tyrinėja 

paveikslėliuose 

gyvūnus. 

 

 

 

 

 

 

-Pasakoja apie gyvūnų 

pasiruošimą žiemai, 

paukščių išskridimą į 

šiltus kraštus ir t.t. 

-Varto, aptaria knygelių 

paveikslėlius. 

-Dalyvauja ekskursijoje 

į Gamtos mokyklą. 

-Klausosi lietuvių 

pasakų, dainų, patarlių ir 

kt. apie „šventus“ 

gyvūnus pasakojimų. 

-Pasakoja „Gyvūnai 

liaudies medicinoje“. 

-Pasakoja „Gyvūnų 

nauda, jų žala žmogui“. 

-Lesina paukštelius, 

gamina lesyklėles, valo 

narvelius, terariumus.  

-Sudaro gyvūno 

„gyvenimo albumą“ . 

-Stebi medžius, krūmus, 

grybus, žolynus, gėles, 

tyrinėja jų sandarą. 

-Sudaro medžių 

atpažinimo „rakto“–

albumą. 

-Stebi, aptaria, lygina 

įvairius augalus. 

-Sodina, sėja, augina, 

stebi  tyrinėja augalų 

augimo sąlygas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkreips dėmesį į augalus. 

-Stebės ir tyrinės  augalus 

artimiausioje aplinkoje. 

-Supras, kad daugelis augalų 

panašūs (reikia dirvožemio, 

vandens, šviesos ir šilumos). 

-Supras, kad augalai skiriasi (savo 

dalimis, augimo tempu). 

Supras augalų gyvybės ratą. 

-Stebės,  tyrinės  įvairius augalo 

augimo tarpsnius, 

-Sužinos apie augalų prisitaikymą 

prie metų kaitos. 

 

 

 

 

 

Pajus žmogaus ryšį su augalija. 

-Perims tradicinio požiūrio į 

augaliją elementus. 

-Supras, kuo naudingi žmogui 

augalai (juos naudojame maistui, 

jie mus rengia, džiugina ir t.t.). 

-Supras, jog kai kurie augalai 

žalingi žmogui. 

-Pajus  atsakomybę už augalus. 

 

Stebės ir tyrinės kai kuriuos 

negyvosios gamtos objektus ir 

reiškinius. 

-Vandenį ir smėlį. 

-Dirvožemį ir šviesą. 

Orą ir klimato reiškinius: 

*pastebi kondensavimąsi; 

*atkreipia dėmesį į vėją. 

-Pasakoja augalo 

augimui reikalingas 

sąlygas. 

-Augina svogūninius 

augalus. 

- Stebi augalo 

vystymąsi. 

 -Daro metų rato albumą 

„Laiko linija“. 

-Pasakoja augalų naudą 

žmogui. 

-Pasakoja apie aštrius, 

spygliuotus augalus. 

-Sudaro grupėje, 

šiltnamyje auginamų 

augalų „gyvenimo 

albumą“. 

-Stebi vandens būklės 

pasikeitimus.  

-Žaidžia su vandeniu ir 

smėliu. 

-Augina augalus 

juodžemyje, smėlyje. 

Tamsoje, šviesoje, 

įsitikina, kokios sąlygos 

palankiausios jų 

augimui. 

-Atlieka bandymą 

„iškvėpti orą ant šalto 

stiklo“, pasakoja 

išvadas. 

-Gamina vėjo 

malūnėlius, lėktuvėlius. 

-Klauso grožinės 

literatūros kūrinių. 

 



-Dangaus šviesulius: sužinos, jog 

dangaus kūnai veikia augalus, 

gyvūnus ir žmones (saulės šviesa 

reikalinga gyvybei, augimui; 

žvaigždės praskaidrina nakties 

tamsą). 

 

 

 

Meninė Piešimas. 

-Save išreikš įvairiais dailės raiškos 

būdais: linija ir dėme, spalva, 

plokščia forma, forma erdvėje ir kt. 

-Matys, atras linijų pasaulį, 

jautrumą linijai, juodai – baltai 

dėmei. 

 

Tapymas. 

-Matys ir atras spalvų pasaulį, reikš 

save spalva. Ugdysis jautrumą 

spalvai. 

 

Aplikavimas. 

-Matys ir atras plokščių formų 

pasaulį, išreikš save dekoratyviniu 

vaizdu –apibendrinta forma, 

komponavimu. 

 

Štampavimas. 

-Pamatys atras ir naudos daiktų 

paviršiaus savybes, ugdysis 

jautrumą spalvai, faktūrai, 

dekoratyviniam komponavimui. 

 

Lipdymas. 

-Matys ir atras daikto formą 

erdvėje, pajus jos plastines ir 

konstrukcines savybes, išreikš save 

forma. 

 

Konstravimas. 

-Matys ir atras įvairias formos ir 

erdvės derinius, jaus jų santykius, 

išreikš save forma erdvėje. 

-Įvairiai kaitalios formų ir erdvės 

derinius. 

-Eksperimentuoja su 

didelių matmenų 

medžiagomis ant didelių 

popieriaus lapų. 

Eksperimentuoja 

įvairiomis grafikos 

priemonėmis. 

-Reiškia linijomis 

meninius įspūdžius. 

-Piešiniuose naudoja 

įvairius daiktų, objektų 

simbolius. 

-Piešia įvairias 

geometrines laisvo 

kontūro formas, įvairiai 

jas jungia. 

-Kalba apie skirtingas 

linijas gamtoje įvairiais 

metų laikais. 

-Eksperimentuoja ant 

popieriaus pirštu, guašo 

dažais ar akvarele, 

atrandant įvairius 

potėpius, skirtingą 

faktūrą ir kt. 

-Eksperimentuoja 

maišydamas dvi spalvas, 

gaunant trečią. Pratinasi 

pažinti atspalvius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžio anglis, 

kreida, vaško 

kreidelės, 

pieštukai, 

flomasteriai, 

piešimo 

popierius. 

Įvairių dydžių 

teptukai, guašo 

dažai, akvarelė, 

baltas ir 

spalvotas 

piešimo 

popierius, 

molbertai. 

Džiovinti 

augalai, 

audiniai, siūlai, 

klijai.  

Skirtingo 

šiurkštumo, 

storumo, įvairių 

spalvų 

popierius, 

laikraščiai, 

servetėlės, 

tapetai, 

kiaušinio lukšto 

gabalėliai. 

Pagaliukai, 

trintukas, 

sagutė, 

kamštelis, 

išpjauti 

štampukai, 

guašas, 

vandeniniai 



 

Gėrėjimasis dailės kūriniais. 

Vystysis jutiminį suvokimą ir 

vaizduotę, matant praeities ir 

dabarties dailės kūrinius, kitus 

objektus, gamtą; ugdysis nuojautą 

apie jų kultūrinę reikšmę ir istorinę 

vertę. 

-Ugdysis nuojautą apie įvairias 

Lietuvos, kitų tautų kultūras. 

-Susipažins su praeities ir dabarties, 

tautodailės, profesionaliais, 

originaliais ir reprodukciniais, 

vaizduojamosios ir taikomosios 

dekoratyvinės dailės, dizaino, 

architektūros, lietuvių ir kitų tautų 

kūriniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Spalvomis reiškia 

meninius įspūdžius. 

-Iš įvairaus popieriaus 

lanksto, kerpa, klijuoja 

įvairias plokščias ir 

pusiau plokščias formas. 

-Plėšia, kerpa pagal 

kontūrą nesudėtingas 

formas, dėlioja jas pagal 

siužetą, priklijuoja. 

-Daro grupinius 

darbelius – šešėlių 

teatrą, dekoracijas 

vaidinimui. 

-Aplikavimą derina su 

piešimu, tapymu, 

štampavimu. 

-Aplikavimą papildo 

realiomis medžiagomis. 

-Eksperimentuoja su 

įvairiomis priemonėmis, 

kuriomis galima 

štampuoti. 

-Štampuoja plaštakos, 

pirštų, pėdos antspaudus 

dažais ant popieriaus. 

-Štampavimą derina su 

piešimu, tapymu, 

aplikavimu. 

-Eksperimentuoja su 

įvairiomis tūrinėmis 

medžiagomis. 

-Lipdo iš atskirų gabalų 

ir vieno gabalo siužetą. 

-Lipdinį formuoja ant 

natūralios formos: 

medžiagos gabalėlio, 

akmenėlio ir kt. 

-Puošia lipdinius 

raižiniais, suteikia 

paviršiui faktūrą. 

-Konstruoja žmogaus, 

gyvūnų, paukščių 

figūras, įvairius statinius 

dažai, 

popierius.  

Molis, 

plastilinas, 

šlapias smėlis, 

audiniai, 

akmenys, 

kruopos, 

makaronai, 

gamtinė 

medžiaga. 

Popierinės 

dėžutės, 

plastmasiniai 

buteliai, 

kamščiai, 

šiaudai, siūlai, 

gilės, 

kankorėžiai, 

kaštonai. 

Įvairūs meno 

kūriniai, 

reprodukcijos, 

tautodailės 

darbai, knygos. 

Muzikiniai 

diskai su 

įvairaus 

pobūdžio 

muzika, 

magnetofonas, 

fonogramos, 

knygutės su 

dainelių 

tekstais, 

paveiksliukais, 

natomis. 

Kasetės, diskai 

su įvairaus 

pobūdžio 

muzika, 

trikampis, 

magnetofonas, 

būgnelis, 

pianinas, 

akordeonas. 

Skarytės, 

snaigės, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzika. 

1. Dainavimas. 

-Aiškiai tars žodžius, tiksliai 

intonuos, laikysis ansamblio,  

dainuos vienodu tempu. 

2. Klausymas. 

-Suvoks kontrastinio pobūdžio 

muzikos kūrinius, emocingai 

reaguos į jų nuotaikas. 

-Suras palyginimų, apibūdins garsų 

tembrą ir aukštį. 

- Pavadins vaikiškus muzikos 

instrumentus, skirs jų tembrus. 

3. Ritmika. 

iš įvairios formos, 

popieriaus dėžučių, 

plastmasinių butelių ir 

kt. buitinių atliekų. 

-Kuria įvairius dirbinius 

iš gamtinės medžiagos, 

juos jungia.  

-Pina įvairių spalvų 

popieriaus juosteles. 

Stebi, komentuoja 

įvairius dailės kūrinius, 

architektūros, kitų 

žmonių padarytus 

dirbinius. 

-Varto knygas ir 

komentuoja  („Lietuvių 

tautiniai drabužiai“, 

„Lietuvių liaudies 

menas. Keramika“, 

„Lietuvių liaudies 

menas. Audiniai.“, 

„Lietuvių liaudies 

menas. Juostos.“) 

-Stebi menininkų darbų 

parodas. 

-Dalyvauja vaikų 

piešinių , darbų 

parodose, konkursuose 

Šiaurinėje bei kitose 

bibliotekose, 

ikimokyklinėse 

įstaigose. 

-Dainuoja natūraliai, 

tęsiamai, judriai, 

energingai, pradeda 

dainuoti po įžangos. 

-Dainuoja aiškiai 

tardamas žodžius 

vienodu tempu. 

-Atpažįsta, įvardina 

girdėtus kūrinius.  

-Dainuoja kartu su 

magnetofono garsu, 

siūbuoja, šoka, 

niūniuoja, ploja, įsimena 

melodiją ir tekstą. 

popierius, 

kaspinai, 

dirbtinės gėlės, 

balionai, 

kasetės, 

juostos. 

Muzikos 

instrumentai, 

natos, 

paveikslėliai, 

žaislai. 

 

 

Žaislai, 

skarytės, 

kaukės. 



-Atliks ritmiškai ir raiškiai judesius 

pagal muziką, perteiks judesiais 

linksmą, liūdną, švelnią, energingą 

muzikos nuotaiką. 

-Sustos savarankiškai į ratuką 

poromis, sumažins ir išplės ratuką, 

atliks įvairius judesius stovint ir 

einant ratuku. 

4. Grojimas. 

-Tyrinės garso išgavimo būdus 

kūno, gamtos, įvairiais muzikos 

instrumentais. 

-Ritmiškai pritars suaugusio 

grojimui. 

-Susipažins su cimbolais 

(vaikiškomis) triolom. 

5. Kūryba. 

-Savarankiškai atliks įvairius 

judesius, kurs melodiją žodžiams, 

savo vardui; atliks, kurs šokio 

elementus, kitus įvairius judesius 

pagal girdimą muziką.  

 

 

 

-Įvardina vaikiškus 

muzikos instrumentus. 

Įvardina jų tembrus. 

Vaizduoja mimika, 

veido išraiška, kai 

liūdna, arba šypsosi,  kai 

linksma. 

Ritmiškai eina, išplečia 

ir mažina ratuką. 

„Šoka snaigėmis“, 

„Pučia balionus“.  

Klausosi pagrindinio 

judesio takto dalies 1/2, 

3/4, 4/4 ritmu. 

Savarankiškai 

improvizuoja. 

Dainuoja tęsiamai – 

mėgdžioja. 

Savarankiškai pasirenka 

muzikos instrumentus. 

Ritmiškai groja, 

pritariant suaugusio 

grojimui. 

Atlieka paprastus 

ritminius pratimus. 

Kuria melodiją 

žodžiams, vardui, 

imituoja judesius pagal 

girdimą muziką. 

 

Socialinė Save vertins teigiamai. 

-Suvoks teigiamas savo savybes, 

tikės, jog galima tapti dar geresniu. 

Save suvoks kaip savarankišką 

asmenį. 

-Supras, jog tą patį vardą turi keli 

žmonės. 

-Žinos kokiu garsu prasideda 

vardas. 

-Atpažins grafinį vardo vaizdą. 

-Asmeninius daiktus sies su savo 

asmeniu: 

*jaus skirtumą tarp savo ar kito 

vaiko ir visiems bendrų žaislų, 

daiktų; jais draugiškai dalinsis; 

Pasako kaip jaučiasi, ko 

nori jis, kaip jaučiasi ko 

nori kitas. 

Džiaugiasi ką gali 

daryti. 

Žaidžia žaidimą „Išgirsk 

pirmąją raidę“. 

-Pasakoja „Mano daiktai 

– kitų žmonių daiktai“. 

-Gamina dėžutes 

smulkiems asmeniniams 

daiktams. 

-Dalinasi žaislais, 

priemonėmis. 

-Saugo asmeninius 

daiktus. 

Kortelės su 

vaikų vardais. 

Drabužiai, 

žaislai, 

priemonės. 

Virvė, 

kamuoliai, 

lenta, daiktai, 

žaislai. Dailės, 

tapymo 

priemonės. 

Dovanėlės. 

Paveikslėliai 

apie šeimą. 

Paveikslėliai su 

vaikais, jų 

įvairia veikla. 



*saugos ir tausos asmeninius ir 

bendrus daiktus, žaislus, jausis už 

juos atsakingas. 

-Pažins ir valdys savo kūną: 

*suvoks, jog kūno judesiai 

reikalingi smulkiems darbeliams 

atlikti; 

*pajus raumenų jėgą ir vikrumą. 

-Kūną bei jo „instrumentus“ naudos 

išraiškai ir saviraiškai. 

-Suvoks kai kurias savo kūno 

paslaptis: 

*suvoks jutimo organų galimybes; 

*suvoks, jog turi atmintį; 

*suvoks, jog gali galvoti; 

* suvoks, jog gali kalbėti;  

* suvoks, jog gali jausti. 

 

 

 

 

 

 

 

Suvoks save kaip atsakingą 

būtybę. 

-Bus iniciatyvus, veiklus, jaus 

atsakomybę už savo poelgius ir 

veiklos rezultatus. 

-Supras, kad asmeninis elgesys gali 

būti tinkamas ir netinkamas. 

 

 

Supras šeimos svarbą žmogui. 

-Šeimoje tenkins asmeninius 

poreikius. 

-Supras, kad šeimos paprastai 

skirtingos. 

-Suvoks, kas šeimas vienija. 

 

Supras kas yra draugas, 

draugystė. 

-Suvoks, jog draugų pomėgiai, 

interesai gali skirtis ir sutapti. 

-Supras, kas stiprina draugystę. 

Rengiasi savarankiškai. 

Susitvarko darbo vietą. 

Savarankiškai pasirenka 

veiklą, priemones, 

draugus, save išreiškia 

turimais įgūdžiais. 

-Žaidžia žaidimus „Aš 

matau“ (stebi viena 

akimi, abiem akim, 

tamsoje), „Aš girdžiu“ 

(atspėja kas skambėjo). 

„Aš užuodžiu“ (uosto 

kvapus), „Aš jaučiu 

skonį“ (ragauja 

užsimerkus, atspėja, kas 

valgoma), „Aš jaučiu 

šilumą, šaltį“. 

-Įsimena, deklamuoja 

eilėraščius, dainuoja 

dainas, skaičiuoja 

skaičiuotes t.t.  

-Žaidžia loginius, 

didaktinius žaidimus. 

-Samprotauja „Mano 

jausmai – kitų žmonių 

jausmai“ (suvokiant, kad 

jausmus galima valdyti). 

-Siūlo idėjas. 

 -Tyrinėja, 

eksperimentuoja, kuria, 

dalinasi patirtimi, laikosi  

elgesio taisyklių. 

-Pasakoja apie šeimos 

šventės. 

-Pasakoja „Mano šeima 

– mano draugų šeima“. 

 

 

-Pasakoja, svarsto, 

lygina „Mano kiemo, 

darželio draugai“. 

-Klausosi pasakojimų, 

patarlių, priežodžių apie 

draugystę. 

Įvairaus 

amžiaus, 

tautybės 

žmonių 

paveikslėliai. 

Knygelės, 

paveikslėliai, 

kurie atspindi 

žmonių 

keliavimo 

paskirtį ir būdą. 

Veidrodis. 

Grožinė 

literatūra, 

pasakos. 

Knygelės, 

paveikslėliai. 

Loto 

„Profesijos“.  

Knygos – 

albumai 

„Panevėžys“, 

„Lietuva“, 

„Vilnius“, 

„Lietuvos 

gamta“. 



 

Supras kas yra kaimynas ir 

kaimynystė. 

-Suvoks, jog kiekvienas mes esame 

kaimynai aplinkiniams. 

-Spręs kaimynystės problemas. 

 

Supras kas yra bendruomenė ir 

žmonių ryšiai joje. 

-Suvoks, jog žmonės skirtingi, jų 

išvaizda priklauso nuo amžiaus, 

sveikatos, tautybės. 

-Suvoks, jog žmonės gyvena 

namuose (miestų, kaimų namai, 

atskiri kambariai, jų paskirtis, 

baldai). 

-Suvoks, jog žmonės keliauja: 

dirba, sportuoja, mokosi, 

atostogauja; traukiniais, laivais, 

lėktuvais. 

-Suvoks, jog žmonės turi jausmus ir 

emocijas: 

*vienas džiaugiasi, kitas gali pykti; 

*vienas laimingas, kitas 

nelaimingas. 

-Suvoks, jog žmonės elgiasi 

įvairiai: 

*daugelis elgiasi dorai, pagal tam 

tikras taisykles; 

*yra žmonių, kurie nusižengia 

taisyklėms ir elgiasi nedorai, už tai 

jie baudžiami. 

 

Suvoks, jog žmonės 

bendruomenėje susiję vieni su 

kitais, padeda vieni kitiems. 

-Žmonių darbai bendruomenėje: 

*ūkininkų darbai; 

*darbai gamykloje, buities 

technikos parduotuvėse; 

*tėvelių darbai, jų vertė kitiems 

žmonėms. 

-Asmeninių poreikių tenkinimas ir 

paslaugų tarnybos:  

-Diskutuoja „Geri ir 

blogi kaimynai“, „Mano 

kaimynai“. 

-Klausosi pasakojimų, 

patarlių, priežodžių apie 

kaimynus. 

Nusako priežasties 

ryšius, ieško problemų 

sprendimo būdų. 

-Dėlioja paveikslėlius  

„Gyvenimo linija“. 

-Pasakoja „Mano 

namai“, „Mano 

kambarys“, „Baldai“. 

 

-Varto knygas, aptaria 

paveikslėlius, vardina 

transporto priemonių 

įvairovę. 

-Įvardina 

paveikslėliuose 

pavaizduotas žmonių 

emocijas, imituoja veido 

išraiškas. 

-Diskutuoja  „Doras 

elgesys“, „Mano 

elgesys“. 

-Klausosi pasakojimų, 

patarlių, priežodžių, 

aptaria veikėjų elgesį. 

 

 

-Diskutuoja „Kuo aš 

būsiu užaugęs“, „Tėčio 

ir mamos darbovietė“, 

„Keliaujame“, „Kas 

mane gydys?“ ir kt. 

-Pasakoja profesijų 

naudą žmogui. 

-Dėlioja loto 

„Profesijos“.  

-Žaidžia stalo žaidimą 

„Parduotuvė“. 

-Stebi, dalinasi 

įspūdžiais  darbuotojų 

veiklą išvykose į 



*yra žmonių, kurie rūpinasi mūsų 

sveikata (gydytojai, med. seserys ir 

kt.); 

*yra žmonių, kurie rūpinasi mūsų 

kelionėmis (vairuotojai, benzino 

kolonėlių tarnautojai ir kt.); 

*yra žmonių, kurie rūpinasi mūsų 

namų gerove (elektrikai, šiukšlių 

išvežėjai ir kt.). 

 

Pajus, jog turi gimtinę. 

-Pažins gimtąjį miestą, kaimą, 

gimtinės gamtą. 

-Domėsis šventėmis, tradicijomis, 

papročiais. 

parduotuvę, vaistinę, 

Šiaurinę biblioteką. 

-Kviečia tėvelius, 

senelius į grupę, kurie 

padeda 

atskleisti savo profesijos 

ypatumus. 

-Pasakoja apie gimtąjį 

miestą, Lietuvą. 

-Žaidžia stalo žaidimą 

„Kelionė po Lietuvą“. 

-Dalinasi įspūdžiais 

išvykose į parką, 

muziejų, stebint 

kultūros, istorijos  

paminklus. 

-Dainuoja tautosakinius 

kūrinius, laikosi 

kalendorinių švenčių 

papročių, eina ratelius, 

šoka lietuvių liaudies 

šokius įvairių švenčių 

metu. 

Domisi Lietuvos 

simbolika. 

 

Sveikatos Suvoks asmeninį saugumą 

lemiančius veiksnius. 

-Žinos savo namų adresą. 

-Žinos kaip elgtis kelyje, kaip 

galima pereiti gatvę, sankryžą su 

šviesoforu. 

-Nestumdys kitų vaikų, kad būtų 

išvengta sužalojimų. 

-Ugdysis higienos įpročius ir 

įgūdžius. 

-Suvoks, jog grūdinimasis apsaugo 

nuo ligų, stiprina sveikatą. 

- Sugebės išvengti susižalojimų, 

traumų: 

*neims, nedegins degtukų; 

*pastebėjus gaisrą, į pagalbą 

kviesis suaugusius. 

-Pratinsis atsargiai naudotis peiliu, 

žirklutėmis. 

-Pasakoja „Aš saugus, 

kai žinau“. 

-Pasakoja „Saugus 

eismas gatvėje“, 

„Šviesoforas mano 

draugas“. 

-Žaidžia žaidimus: 

„Šviesoforas“, „Kelio 

ženklai“. 

Laikosi higienos įpročių 

ir įgūdžių: 

-valo dantis rytą ir 

vakare, nekramto kietų, 

geležinių daiktų; 

-šukuoja  plaukus 

šukomis; 

-kosint, čiaudint 

prisidengia burną 

nosine; 

Mašinėlės, 

kelio, 

šviesoforo, 

kelio ženklų 

maketai. 

Šukos, 

servetėlės, 

nosinė, dantų 

pasta, šepetėlis. 

Knygos 

„Dantukas ir 

draugai“, 

„Aukime 

sveiki“. 

Baseinėliai. 

Gaisrininkų, 

medikų 

atributika, jų  

įrankiai, 

prietaisai, 



Pajus judesį ir savo kūno 

galimybes. 

-Tyrinės, kaip juda kūnas: 

*įsitikins, kad galima judėti 

vidutinišku tempu; 

*įsitikins, kad galima judėti iš visų 

jėgų – nepilna jėga. 

-Tyrinėjant, kur juda kūnas: 

*ištirs savo aplinką, asmeninę ir 

bendrą erdvę, judant skirtinguose 

lygiuose; 

*pajus, kad kūnas gali judėti: 

pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn, į 

dešinę – į kairę. 

-Tyrinės, kuri kūno dalis juda: 

*lankstysis į skirtingas puses; 

*pajus, kokių kūno dalių judesiai 

leidžia kūnui keisti vietą erdvėje. 

 

Ugdysis saviraišką kūnu. 

-Pojūčių, veiksmų įvairų patyrimą 

išreikš judesiu. 

-Emocijas, jausmus išreikš judesiu. 

-Ugdysis garso, žodžio, spalvos, 

linijos sužadintą plastinę saviraišką. 

-Judesiu išreikš žodžio meną. 

-Tobulins civilizacijos reiškinių, 

gamtos būvių vaizdavimą judesiu. 

 

 

 

Ugdysis savitą bendravimo, 

bendradarbiavimo patirtį. 

-Valdys staigaus pykčio, agresijos 

ir kt. apraiškas. 

-Judės erdvėje, neužšoks, neužbėgs 

ant kito. 

 

-valgant naudojasi 

servetėle, valgo 

neskubant; 

-nevalgo nežinomo, 

nešvaraus maisto. 

-Dalyvauja dantukų 

šventė. 

-Varto knygeles, aptaria 

paveikslėlius apie 

dantukų priežiūrą.  

-Žaidžia stalo žaidimą 

„Aukime sveiki“. 

 

 

 

 

 

 

 

-Aktyviai žaidžia  

gryname ore, grūdinasi 

saule ir oru, vandeniu. 

-Vaikšto basomis. 

-Vardina aprangą metų 

laikuose. 

-Laikosi grupėje, lauke 

tvarkos, susitarimo 

taisyklių. 

-Pasakoja apie gaisrą, jo 

sukėlimo priežastis, 

pagalbos būdus. 

-Žaidžia žaidimus 

„Gaisras“, „Ligoninė“. 

-Saugiai ruošia 

elementarius patiekalus.  

-Aktyviai žaidžia 

įvairius sportinius, 

judriuosius, ramius 

žaidimus, atlieka 

bendruosius pratimus, 

pagrindinius judesius: 

bėga, eina, šokinėja, 

meta, lipa. 

-Dalyvauja sporto 

šventėse, rytmečiuose, 

varžybose. 

sirenos, 

raudonas 

audeklas ir kt. 

Buitiniai 

prietaisai, 

peiliukai. 

Įvairūs maisto 

produktai. 

Mokyklos 

stadionas, 

sporto salė. 

Muzikos įrašai. 

Grupės 

taisyklės. 



-Imituoja įvairius 

veiksmus (važiuoja 

dviračiu, tempia rogutes 

ir t.t.). 

-Imituoja įvairias 

emocijas (pavaizduoja, 

kaip pyksta, myli 

mamytę ir t.t.) 

-Eina  ratelio ir kt.  

–Šokio elementus 

naudoja plastinėje 

improvizacijoje. 

-Naudoja kūno 

„instrumentus“ veikloje 

(ploja, trepsi, šokinėja ir 

t.t.). 

-Laisvai improvizuoja 

pagal ką tik perskaityto 

kūrinėlio nuotaiką. 

-Imituoja mechanizmų 

judėjimą (laikrodžio, 

lėlės..), gamtos 

reiškinius (lyja lietus, 

krenta lapai, siūbuoja 

medžiai, pučia vėjas...), 

įvairius darbo veiksmus 

(kapoja malkas, kala 

vinį...). 

Veikia drauge, po vieną, 

sutartinai, jaučia kitą 

šalia. 

-Bendrai susitaria dėl 

žaidimų, bendros 

veiklos, žaidžia, veikia 

kartu. 

-Žaidžia įvairius 

sportinius, judrius, 

ramius žaidimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS VYRESNIOSIOS 

GRUPĖS (5–6 METŲ) AMŽIAUS VAIKAMS 

 
Mėnuo Tema 

Rugsėjis „Aš ir bendruomenė“ 

Spalis „Žmogus ir augmenija“ 

Lapkritis „Atradimai ir eksperimentai“ 

Gruodis „Žiema – gamtos poilsio metas“ 

Sausis „Aš ir laikas“ 

Vasaris „Mano Tėvynė – Lietuva“ 

Kovas „Aš – kūrėjas“ 

Balandis „Aš – nepaprastas ir įdomus“ 

Gegužė „Aš ir šeima“ 

Birželis „Vasarėlė taką mina“ 

Liepa „Pievų gėlės“ 

Rugpjūtis „Vasarėlės džiaugsmas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo(si)  

sritys 

Ugdymo(si) turinys Vaikų veiksena, 

metodai 

Priemonės 

Ugdomo(si) sritys: kalbos, pažinimo, meninė, socialinė, sveikatos. 

Kalbos -Klausysis įvairaus turinio 

tekstų(grožinių, publicistinių, 

informacinių), apie aplinką, įvairius 

įvykius, reiškinius, klausysis gyvai, 

įrašų. 

-Kalbės apie savo norus, įspūdžius, 

vidinį pasaulį. 

Plės žodyną įvairiais techniniais 

terminais. Išsakys įspūdžius sužinojus 

naują žodį. 

-Bus dėmesingas pasakojimų 

klausytojas. 

-Žais žodžiais juos trumpinant, įvairiai 

jungiant. 

- Žais klausimų-atsakymų rimavimo 

reikalaujančius žaidimus, sugalvos 

pasakai pradžią, pabaigą. Inicijuos 

pasakų, eilėraščių kūrimą. 

-Kalbant, vartos įvairias kalbos dalis 

(dalyvius, veiksmažodžių laikų 

įvairovę, būdvardžių laipsnius, 

ištiktukus, jaustukus t.t.) 

-Drąsiai reikš savo mintis ir jausmus. 

-Geranoriškai bendraus ir 

bendradarbiaus su bendraamžiais. 

-Supras savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems.  

 

Bendraus pažintinėje veikloje. 

Supranta, kad skirtingo 

turinio tekstai suteikia 

informaciją, kad juos 

galima skaityti, klausyti 

įrašų. 

Supranta įvairaus žanro 

tekstus (skelbimus, 

reklamines skrajutes, 

enciklopedijų tekstus, 

autorines pasakas ) 

Natūraliai kalba tai, ką 

žino, veikia, ko nori, ko 

tikisi, paaiškina, 

pakartoja. 

Pasakoja, kas buvo 

nutikę, įvykę, siedamas 

su žmonėmis, tautos 

gyvenimu, gamtos 

reiškiniais. Pasakoja 

apie matytus filmus, 

laidas, kompiuterinius 

žaidimus. 

Laisvai kalba sudėtiniais 

sakiniais, žodžius į 

sakinius jungia 

laikydamasis kalbos 

taisyklių. 

 

Vartoja daugumą kalbos 

dalių 

Skelbimai, 

reklamines 

skrajutes, 

enciklopedijų 

tekstai, 

autorines 

pasakos. 

Paveikslai. 

Pieštukai. 

Popierius. 

Pasakų 

knygos. 

Žurnalai. 

 

 



-Pažins kitus žmones ir save, kaip 

bendravimo partnerį. 

-Žinos doros normas, kultūringo 

bendravimo taisykles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašytinę kalba. 

-Domėsis parašytu žodžiu, 

pavaizduotu simboliu. 

-Pažins elementarius simbolius 

grupėje (rūbinėje, koridoriuje, tualete). 

-Pažins simbolius gatvėje, 

parduotuvėse, stotyse. 

-Domėsis abėcėlės raidėmis, pastebės 

žodžius prasidedančius ta pačia raide. 

Supras , kad kai kurios raidės turi savo 

pavadinimą ir specifinę grafinę raišką, 

-Pajus ryšį tarp vaizdo ir žodžio 

,,skaitant‘ iliustracijas. Sugalvos 

pavadinimus, tekstus. 

-Savarankiškai kurs reklamas, 

skelbimus, kvietimus, orų prognozes 

t.t. 

-Suvoks ryšį tarp grafinio simbolio ir 

garso; žodžių pastebėjimo ir 

atpažinimo, raidžių žodyje pažinimo ir 

garso išskyrimo, skaitymo ir rašymo 

krypties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(daiktavardžius, 

būdvardžius, 

veiksmažodžius, 

prieveiksmius, 

prielinksnius t.t.) 

Seka girdėtas ir savo 

sukurtas pasakas, kuria 

įvairias istorijas, 

eilėraščius, 

inscenizuoja. 

Deklamuoja skaitomų 

pasakų eiliuotus 

intarpus. 

Išgirsta pirmą ir 

paskutinį garsą jo paties, 

tėvų, draugų 

vardažodžiuose, 

trumpuose žodžiuose. 

Pasako vardą, pavardę. 

Pasakoja, kur gyvena, 

apie tėvus, ką veikia 

namuose ir t.t. 

Bendrauja su gerai ar 

mažai pažįstamais 

žmonėmis. Užmezga 

pokalbį, pakviečia 

kokiai nors veiklai. 

Kalba tiesą, būna 

mandagus, nepašiepia 

draugo, nerodo 

užsispyrimo, slopina 

pavydą. 

Nuoširdžiai domisi 

kitais žmonėmis, 

įsijaučia į jų 

išgyvenimus, pajunta 

nuotaikas, supranta 

mintis. 

Laisvai renkasi veiklą 

kampeliuose, erdvėse; 

bendravimo partnerius, 

naudoja muziką, dailę, 

žodžio meną emocijoms 

žadinti. 

Rodo norą bendrauti su 

kitais, bet ir pats atsako 



Kalbos priemonės. 

-Aiškiai tars gimtosios kalbos garsus. 

-Taisyklingai tars trumpuosius ir 

ilguosius balsius, priebalsius: p-b, t-d, 

k-g, s-š, z-ž, r-l, c-č. 

-Atskirs garsus, tars aiškiau, garsiau. 

-Taisyklingai sudarys sakinius. 

-Atkreips dėmesį į įvairius žodžių 

sudarymo būdus. 

-Taisyklingai naudos vienaskaitą ir 

daugiskaitą turinčius daiktavardžius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

į kito norą bendrauti, 

žaisti įvairius 

vaidmeninius žaidimus. 

Domisi, pasakoja, kaip 

reikia elgtis gatvėje, 

svečiuose, namuose. 

Primena grupės 

taisykles. 

Varto knygas, kuria 

pavadinimus.  

Supranta kai kurių 

spausdintų žodžių, 

simbolių  prasmę. 

Kopijuoja savo vardą, 

įvairius žodžius nuo 

kortelių.  

Atpažįsta raides 

knygose, užrašuose. 

Imituoja raštą, bando 

perteikti savo emocijas, 

mintis piešiniais, 

ženklais, raidėmis. 

Kuria rankų darbų 

knygutes. 

Nusako, įvardina 

veikėjų, veiksmų 

savybes, bruožus. 

Supranta skirtingų 

spaudinių 

funkcijas(kalendorius, 

valgiaraštis, reklama 

t.t.) 

Iš vielutės išlanksto 

raides, geometrines 

figūras ir kt. 

Taisyklingai laiko 

pieštuką, kreidelę, 

teptuką ir kt. 

Kopijuoja raides, 

paprastus žodžius. 

Braižo, aiškina planus, 

grafikus, 

atvaizduodamas 

pasakas. Bando rašyti 

raides, pradėdamas savo 

vardo raidėmis. 



Rašo vardą įvairiais 

rašikliais. 

Aiškiai taria daugelį 

garsų, sako greitakalbes, 

pajuokavimus, dainuoja 

liaudies daineles. 

Pabrėžia reikiamą garsą. 

Pasako, iš kokios raidės 

prasideda daikto 

pavadinimas. 

Taria įvairius žodžius 

(aššš, kaaam, mūūū...). 

Priesaginius (puodas – 

puodelis); priešdėlinius 

(eiti – nueiti); 

galūninius (stalas – 

stalius); sudurtinius 

(vidurdienis); 

profesinius 

(darbininkas); 

Vietovės (beržynas). 

Durys, žirklės. 

 

Pažinimo Save suvoks ir vertins – „Kas aš?“. 

-Pažins savo kūną, sąmoningai suvoks 

turįs savo dvasinį pasaulį: jutimus, 

jausmus, mąstymą... 

-Vertins save teigiamai  – suvoks savo 

poreikius, interesus, galimybes ir 

ribotumus. 

-Spręs problemines situacijas, 

diskutuos. 

-Žinos vardą, pavardę, kur gyvena, kur 

dirba tėveliai, kokių brolių, seserų 

vardai, šeimos narių amžių, pomėgius. 

-Ugdys patriotinius jausmus Tėvynei – 

Lietuvai. Pakiliai susikaups, pajus 

vienovę, darną, ryšį su esančiais šalia, 

kalbančiais ta pačia kalba, 

branginančiais žemę. 

-Pažins vėliavą, herbą,  himną. Vilnius 

–Lietuvos sostinė. Lietuvos 

prezidentas. 

-Pažins Panevėžio herbą. 

-Pažins Lietuvos kaimynus: latvius, 

lenkus, baltarusius, rusus. 

Pasako pagrindines 

kūno dalis ir vidaus 

organus. 

Pasakoja, kokias 

funkcijas atlieka kūno 

dalys ir organai. 

Pasakoja, kuo skiriasi 

berniukai ir mergaitės ir 

kuo panašūs: išvaizda, 

kalba, žaidimu, 

pomėgiais, apranga, 

darbais. 

Pasakoja – „Ką galiu aš 

ir ko negaliu“, „Kas 

man patinka, o ko 

negalima“. Tęsia 

pasakojimą pagal 

paveikslą „Mergaitė su 

draugėmis nuėjo prie 

upės ir...“. 

Rašo savo vardus, 

šeimos narių vardus, 

savo adresą, bando 

Paveikslas 

„Žmogus“. 

Įvairūs 

įrankiai, 

knygelės. 

Gaublys, 

žemėlapis. 

Įrašas. V. 

Kudirkos 

„Tautiška 

giesmė“. 

Lietuvos 

žemėlapis. 

Knygos. 

Senoviniai 

rakandai. 

Paveikslai, 

tautiniai rūbai. 

Kaukės, įrašai. 

Žaidimo 

atributai, lėlės, 

vežimėliai, 

indai. 



-Pažins Baltijos jūrą, Lietuvos ežerus, 

upes, miestus. 

-Susipažins su Lietuvos praeitimi. 

-Susipažins su lietuvių gyvenimo 

sąlygomis praeityje: pirmieji būstai, 

pilys, senovinis lietuvio namas (troba, 

pirkia, gryčia, bakužė, lūšna). 

-Susipažins su lietuvių buitimi: 

senovine pirkia, namų apyvokos 

daiktais, apranga, susisiekimo 

priemonėmis, vaikų gyvenimu 

senovėje. 

-Susipažins su kalendorinėmis 

šventėmis. Suvoks jų prasmę. 

 

Perims dorovines vertybes. 

-Diskutuos, kaip elgiamasi namie, 

svečiuose, viešose vietose. Kaip elgtis 

švenčių, iškilmių metu, nelaimės 

atveju? Kaip bendrauti su gamtos ar 

gyvenimo nuskriaustais žmonėmis? 

Kaip elgtis su augalais, gyvūnais, 

daiktais? 

-Ugdysis  pagarbą žmogaus kūrybai, 

žmonių darbui, pratinsi sąžiningai 

dirbti, jausti atsakomybę. Pastebės ir 

supras kitaip galvojantį, kalbantį, 

kitokių papročių, tradicijų besilaikantį 

žmogų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įsiminti namų telefono 

numerį. 

Pasakoja apie šeimos 

narių pareigas ir darbus. 

Pasakoja apie šeimos 

papročius ir vertybes. 

Klausinėja, smalsauja 

ieško žemėlapyje ar 

gaublyje, kur randasi 

Lietuva. 

Žaidžia žaidimą – 

Lietuvos vėliavą 

išrenkant iš kitų įvairių 

valstybių vėliavų. 

Klausosi V. Kudirkos 

„Tautišką giesmę“. 

Dalyvauja pažymint 

valstybės atkūrimo 

dieną, Lietuvos 

nepriklausomybės 

dieną. Tyrinėja 

žemėlapį. 

Sudėlioja dėlionę 

„Lietuva“, žaidžia 

žaidimą „Keliaukim po 

Lietuvą“, varto foto 

albumą su Lietuvos 

vaizdais, kopijuoja upių, 

ežerų, miestų 

pavadinimus.  

Pasakoja „Žymiausios 

Lietuvos vietos“. 

Diskutuoja apie 

kunigaikščius, pilis. 

Klausosi legendos 

„Kaip atsirado Vilnius“. 

Legendos apie 

Panevėžį, kas jį įkūrė. 

Aplanko Aleksandro 

skulptūrą. Ekskursija po 

Panevėžį, aplankant 

bažnyčias, Senvagę, 

seniausią Panevėžio 

namą, Dailės galeriją, 

Paveikslai, 

knygos, 

iškamšos. 

Pasakos, 

kaukės, rūbai. 

Lesyklėlės. 

Kaukės, įrašai. 

Knygos, 

iškamšos, 

žaidimai. 

Formelės. 

Vanduo. 

Gaublys. 

Paveikslai, 

nuotraukos. 

Mikroskopas. 

Lėkštelė, 

vanduo. 

Sėklos. 

Kalendorius. 

Paveikslai su 

metų laikais. 

Gėlės. 

Stalo žaidimai. 

Sėklos. 

Enciklopedijos 

Skaičiai, 

smulkūs 

žaislai. 

Įvairūs daiktai, 

žaislai. 

Geometrinė 

figūra 

kvadratas. 

Geometrinės 

figūros. 

Liniuotė, 

įvairios 

juostelės. 

Įvairios 

kaladėlės, 

rutulys, kubas, 

ritinys, kūgis, 

tašelis, 

kvadratas, 

stačiakampis, 

skritulys, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geležinkelio stotį ir t.t. 

Varto knygas, albumus.  

Piešia senovinius 

namus. 

Susipažįsta su 

senoviniais daiktais, 

įrankiais, kostiumais. 

Išbando įvarius įrankius. 

Diskutuoja, kuo žmonės 

keliavo, kai nebuvo 

mašinų. 

Pasakoja, ką veikė 

vaikai, kai nebuvo 

darželių. 

Dalyvauja ekskursijoje į 

Upytės linų muziejų. 

Aplanko Panevėžio 

kraštotyros muziejuje 

edukacines programas. 

Šventės su šeimos 

nariais, pasikviečiant 

močiutes, senelius. 

Vaišinasi senoviniais 

valgiais, apsirengiant 

tautiniais rūbais. 

Domisi, kas yra 

Adventas, Gavėnia, 

Vėlines, Pusiaudienis, 

Pempės, Gandro 

šventes, Jurgines, 

Žolinė. Švenčia  

šventes, pasigaminęs 

įvairius šventinius 

atributus, kaukes, 

kostiumus, papuošiant 

grupę per Šv. Kalėdas, 

Naujuosius metus, Šv. 

Velykas, Tris karalius, 

Užgavėnes, Motinos ir 

Tėvo dienas. Žaidžia 

žaidimus „Namai“, 

„Svečiuose“. 

Apsilanko artimiausioje 

grupėje, aplanko 

virtuvės, administracijos 

darbuotojus. 

ovalas, 

trapecija. 

Pagaliukas, 

virvelės ir dvi 

lėkštutės. 

Žemėlapis. 

Termometras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvoji gamta. 

-Stebės artimiausioje aplinkoje 

esančius gyvūnus, paukščius, 

susipažins su jų išvaizda, gyvenimo 

sąlygomis, jaunikliais. Stebės jų 

tarpusavio bendravimą. 

-Skirs naminius ir laukinius gyvūnus. 

Susipažins su jų nauda, apsauga, 

prisitaikymu prie aplinkos, žmogaus 

globa gyvūnais. 

-Plės žinias apie Lietuvos žvėris. 

-Sužinos apie žvėris, kurie gyvena ne 

Lietuvoje. 

-Sužinos, pasakos apie Lietuvos 

naminius ir laukinius paukščius, jų 

išvaizdą, kūno sandarą, balsą, elgesį. 

Diskutuos, kodėl vieni paukščiai 

išskrenda, kiti – žiemoja. Sužinos, kad 

vieni paukščiai krauna lizdus, kiti suka 

ant žemės, vandens, medžiuose, 

pievose, ant statinių. 

- Sužinos apie vabzdžius ir roplius, jų 

išvaizdą, elgseną, naudą ir žalą. 

-Sužinos apie žalčius, gyvates, bites. 

 

Negyvoji gamta. 

-Susipažins su įvairiais gamtos 

reiškiniais (sninga, pūga, ledonešis, 

Diskutuoja, kaip elgtis 

bendrauti su gamtos ar 

gyvenimo nuskriaustais 

žmonėmis? Kaip elgtis 

su augalais, gyvūnais, 

daiktais? 

Saugo savo ir darželio 

priemones, žaislus. 

Pradėtą darbelį atlieka 

iki galo, džiaugiasi savo 

ir kitų darbais. Išklauso 

ir bando suprasti draugą, 

priima koks yra. 

Pasakoja, stebi, aptaria 

artimiausioje aplinkoje 

esančius gyvūnus, 

paukščius 

paveikslėliuose. 

Klausosi grožinės 

literatūros kūrinių, 

įgarsintų pasakų. 

Inscenizuoja gyvūnų 

eiseną, būdą. Piešia, 

aplikuoja, lipdo. 

Pasakoja, nurodo 

naminių ir laukinių 

gyvūnų skirtumus, 

pasakoja apie jų naudą, 

apsaugą, prisitaikymą 

prie aplinkos, diskutuoja 

apie žmogaus globą 

gyvūnais. 

Žiemą palesina 

paukštelius 

Deklamuoja eilėraščius. 

Ieško informacijos apie 

Lietuvos žvėris 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus žvėris, 

diskutuoja. Apsilanko 

Gamtininkų stotyje. 

Ieško informacijos apie 

pasaulio žvėris knygose, 

paveiksluose, įvardina 



audra, perkūnija, kruša, migla, 

šerkšnas ir t.t.). 

-Tyrinės, eksperimentuos kietos 

medžiagos virtimą skysčiu, ir skysčio 

– kieta medžiaga (ledo tirpimas, 

vandens virtimas ledu). 

-Susipažins su vandens telkiniais 

gaublyje ir žemėlapyje. 

-Suvoks vandens užterštumo žalą. 

-Pažins vandens augalus, paukščius ir 

gyvūnus. 

Stebės vandens lašelio kelionę. 

 

Dangaus šviesuliai. 

-Susipažins kaip saulė keliauja 

dangumi. Tyrinės Saulės laikrodį. 

-Suvoks paros dalis. 

-Suvoks Mėnulio įtaką gyvybei. 

 

Orientuosis laike. 

-Suvoks paros keitimąsi. Vartos ir 

skirs sąvokas „vakar“, „šiandien“, 

„rytoj“. 

-Pajus, suvoks laiko negrįžtamumą. 

 

Žmogus ir augalai. 

-Stebės ir tyrinės augalus artimiausioje 

aplinkoje. 

-Stebės ir tyrinės kultūrinius augalus. 

Supras, kuo naudingi žmogui augalai 

(maistui, rūbams, būstui...). 

-Suvoks, kad yra nuodingų augalų. 

-Tyrinės augalų sandarą: šaknis, 

stiebą, šakas, lapus, žiedus, vaisius. 

Supras, iš ko augalai auga. 

-Pažins gydomuosius augalus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žinomus žvėris, 

diskutuoja. 

Ieško informacijos apie 

Lietuvos naminius ir 

laukinius paukščius 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus 

paukščius diskutuoja. 

Stebi į darželio teritoriją 

atskrendančius 

paukščius, pasakoja.  

Žaidžia „Loto 

paukščiai“. Piešia, lipdo 

iš žolių, šiaudų 

paukštelį. Klausosi 

grožinės literatūros ir 

eilėraščių apie 

paukščius, klausosi 

paukščių garsų, 

mėgdžioja juos. 

Suvokia Pempės dieną, 

Gandro šventę. 

Suvokia patarles, mena 

mįsles. 

 

Ieško informacijos apie 

vabzdžius ir roplius 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus, 

diskutuoja. 

Stebi, įvardina, aptaria 

išvaizdą, elgseną, naudą 

ir žalą. Stiklainyje 

augina kopūstini drugį, 

stebi, kaip iš jo 

kiaušinėlio išsirita 

vikšras. Dėžutėje stebi 

sliekus, vabalus. 

Diskutuoja. 

Ieško informacijos apie 

žalčius, gyvates, bites 

knygose, paveiksluose; 

įvardina žinomus, 

diskutuoja. Klausosi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasakos „Eglė – žalčių 

karalienė“. 

Ornamentuoja 

„gyvatėle“. 

Patarlės, priežodžiai 

apie bites. 

Klausosi pasakojimų 

apie vabzdžius.  

Spėja orus pagal 

vabzdžių elgesį. 

Stebi gamtos reiškinius 

pro langą, tyrinėja 

sniegą, vandenį-ledą, 

vėją t.t. Pasakoja, ką 

matė išvykę, 

pasivaikščiojimų metu. 

Atlieka bandymus: į 

formeles įpila vandens 

(galima dažyto), padeda 

kieme žiemą arba į 

šaldytuvą. Po to 

kambario temperatūroje 

atšildo. Atitirpina 

sniegą, po to jį užšaldo. 

Diskutuoja– kam 

reikalingas vanduo, jo 

nauda ir žala, 

gydomosios savybės. 

Stebi, tyrinėja gaublį, 

vizualiai nustato 

vandens kiekį. Stebi 

vandens telkinių 

įvairovę žemėlapyje, 

įvardina. 

Ima vandens  mėginius 

– vandentiekio, upės, 

Senvagės, lietaus. Stebi, 

kuriame inde vanduo  

užterštas. 

Ieško informacijos apie 

vandens augalus, 

paukščius ir gyvūnus 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus, 

diskutuoja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivaikščiojimas prie 

Nevėžio. 

Atlieka bandymą: į 

lėkštelę įpila vandens: 

kaitina, kol išdžius. 

Diskutuoja, kur dingo 

vanduo? Parodo, kad 

nuo dangčio krinta lašai. 

Diskutuoja apie lašelio 

kelionę gamtoje. Stebi 

debesis. 

Klausosi sakmės apie 

Saulę, Mėnulį, 

Žvaigždes, Žemę. Mena 

mįsles apie dangaus 

kūnus. Dieną stebi 

saulę, vakare – mėnulį ir 

žvaigždes.  

–Diskutuoja, kaip žemė 

sukasi aplink saulę ir 

apie savo ašį? Kaip 

aušta rytas ir ateina 

vakaras? Kokios yra 

dangaus planetos. 

Klausosi kūrinėlių: E. 

Mieželaitis „Eina saulė 

per pasaulį“, M. 

Vainilaitis „Pavasario 

saulė‘‘ „Mėnulis ir 

žvaigždės“.  

Stebi saulės laikrodį 

lauke. Lanksto „Diena – 

naktis“. 

 Pasakoja, ką veikia 

ryte, dieną, vakare ir 

naktį. 

Diskutuoja apie mėnulio 

fazes. Atlieka bandymą, 

ar gėlė augs ir žydės, jei 

bus tamsu. 

Pasėja sėklas per 

įvairias mėnulio fazes ir 

stebėti, kaip jos dygsta. 



 

 

 

 

 

 

 

Skaičiavimas. 

-Pažins kiekį ir skaičių, lygins daiktų 

grupes, pažins skaitmenimis iki 10. 

-Taisyklingai apibendrins aibes, pajus, 

kad skaičius nepriklauso nuo elementų 

pobūdžio jų kokybinių požymių 

(atstumo, tarpų ir t.t.), skaičiavimo 

krypties. 

-Atras skaičių sandarą. 

-Lygins gretimus skaičius: 

iš nelygybės padarys lygybę. 

- Skaičiuos kelintiniu skaičiavimu, iki 

10. Suvoks ir atsakys į klausimus 

„koks?“, „kuris?“, „kiek?“. 

-Dalins daiktus per pusę, į keturias 

dalis. 

-Pažins monetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausosi Mito „Kodėl 

Saulė šviečia dieną, o 

Mėnulis – naktį“. 

Į stiklainį su vandeniu 

įdeda žemės, o į kitą – 

smėlio, išmaigo, stebi,  

aptaria kas vyksta. 

Pasakoja, ką veikė 

vakar, šiandien, veiks 

rytoj. 

Vardina skaičius 

ženklus. 

Pajunta, ką galima 

nuveikti per 5 min.  

Pasigamina mėnesio 

gamtos stebėjimo 

kalendorių. 

Stebi, keičia 

kalendoriaus lapelius, 

žino, kokia diena buvo 

vakar, bus rytoj. 

Aptaria „Metų ratą“. 

Diskutuoja, kaip 

keičiasi aplinka, 

keičiantis metų laikams.  

Prižiūri  augalus 

grupėje.  

Įsimina keletą 

pavadinimų.  

Žaidžia stalo žaidimus: 

Loto „Gėlės“, 

„Medžiai“, „Grybai“. 

Atpažįsta augalą iš lapų, 

vaisių, žiedų. 

Ieško informacijos apie 

kultūrinius augalus 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus, 

diskutuoja. Pokalbis – 

kodėl žmogus augina 

augalus, kam jie 

reikalingi, kokia jų 

nauda. 

Klausosi pasakojimų, 

priežodžių apie duoną. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dydis. Pastebės daiktų skirtumą pagal  

ilgį, plotį, aukštį, storį. Taisyklingai 

naudos  sąvokas. 

-Naudosis vienu ar keliais sąlyginiais 

matais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma. Skirs ir pavadins rutulio, 

kubo, ritinio, kūgio, tašelio, kvadrato, 

Su padidinamu stiklu 

stebi augalus ir jų 

sėklas. Stebi, kaip auga 

augalai, žymi, lygina, 

aptaria. 

Klausosi pasakos „Kaip 

kurmis kelnytes 

įsitaisė“. 

Sodina grupėje svogūną, 

sėja krapus. Aptaria 

augimo sąlygas, naudą 

žmogui. 

Ieško informacijos apie 

nuodingus augalus 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus, 

diskutuoja. 

Diskutuoja, kodėl 

negalima liesti 

nepažįstamo augalo 

(grybų, uogų). 

Ieško informacijos apie 

gydomuosius augalus 

knygose, paveiksluose, 

įvardina žinomus, 

diskutuoja. 

Papasakoja, kokius 

augalus vaikai augina 

sode. 

Sudaro dvi daiktų 

grupes, jas skaičiuoja, 

lygina 10 ribose. 

Vartoja sąvokas ,,tiek 

kiek“, ,,po lygiai“, 

apibendrina ,, iš viso“. 

Suranda atitinkamas 

korteles pagal nurodytą 

skaičių. Skaičiuoja 

daiktų grupes  – iš 

daiktų grupių sudaro 

lygybę-nelygybę ir 

atvirkščiai, atimant ar 

pridedant po vieną 

daiktą. 



stačiakampio, trikampio, skritulio, 

ovalo, trapecijos vaizdinius.  

-Dalins pusiau įvairias geometrines 

figūras. 

-Pastebės aplinkoje įvairias formas ir 

jas lygins su daiktais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoris. Pajus „svorio jausmą“, atras 

vienodo ir nevienodo svorio daiktus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėlioja tiek daiktų, keik 

yra paveikslėlyje. 

Dėlioja daiktus įvairiai 

(rateliu, eile, gyvatėle ir 

t.t.), nusako skaičių. 

Iš kelių vienetų sudeda 

nurodytą skaičių. 

Nurodo skaičiaus 

kaimynus. 

8 daugiau už 7; 7+1=8; 

8-1, bus mažiau.  

Skaičiuoja  žaislus, 

pasako kelintas 

šuniukas, lapė, 

meškiukas. 

Pjausto obuolį, karpo 

kvadratą per puse, 

keturias dalis. 

Žaidžia žaidimą 

„Parduotuvė“. 

Tyrinėja įvairius 

daiktus, juos lygina 

uždėjimo, pridėjimo 

būdu. Iš plastilino 

nulipdo ilgą ir trumpą 

lazdelę, keletą įvairių 

ilgių lazdelių ir sudeda 

nuo mažiausio iki 

didžiausio pagal dydį 10 

ribose. 

Matuoja daiktus, 

atstumus savo kūno 

dalimis, žingsniu, pėda, 

plaštaka, sprindžiu, 

pirštu, kreidele, juostele, 

pagaliuku. 

Vartoja sąvokas: aukštas 

– žemas, platus – 

siauras, didelis – mažas, 

storas – plonas, sunkus 

– lengvas. 

Tyrinėja uždėjimo, 

pridėjimo būdu, nusako 

geometrinių figūrų 



 

 

Orientuosis erdvėje. 

- Nusakys pasirinkto daikto padėtį nuo 

savęs. 

-Orientuosis erdvėje, judant, keičiant 

ėjimo, bėgimo kryptį. 

 

 

savybes. Dalina į dvi, 

keturias dalis. 

Pastato įvairius statinius 

iš kaladėlių ir juos 

pavadina. 

Lanksto, aplikuoja iš 

įvairių geometrinių 

figūrų.  

Stebi, vardina daiktus 

aplinkoje, nusako 

geometrinę figūrą. 

Ant delnų sveria įvairius 

daiktus. 

Pasigamina svarstykles 

iš pagaliuko, virvelės ir 

dviejų lėkštučių. 

Įvardina svorį: lengvas, 

sunkus, sunkesnis t.t. 

Vartoja sąvokas kairėje-

dešinėje, priekyje, už 

nugaros t.t. 

Žaidžia žaidimą „Kur aš 

– ten ir tu“.  

Žaidžia žaidimą „Lobio 

ieškojimas“. 

Su termometru matuoja 

šalto ir šilto vandens 

temperatūrą, nusako 

pojūtį šalčio-šilumos 

ranka. 

 

Meninė Dailė. 

-Stebės dailės kūrinius, vaikų 

darbelius. Diskutuos, kokią nuotaiką 

jie sukelia, kas pavaizduota, kokios 

raiškos priemonės, atlikimo technika. 

-Suvoks, stebint praeities ir dabarties 

kūrinius, kitus objektus, gamtą. 

Ugdysis supratimą apie jų kultūrinę 

reikšmę ir istorinę vertę. 

-Pajus linijų, spalvų, formų savitumą 

Lietuvos gamtoje, dailėje, 

architektūroje, lyginant su kitų tautų 

kraštovaizdžiu, daile, architektūra. 

Stebi dailės darbelius 

artimiausioje aplinkoje. 

Aplanko parodas 

mieste, komentuoja. 

Stebi, komentuoja 

įvairius dailės kūrinius, 

architektūros, kitų 

žmonių atliktus darbus. 

Domisi raštais, 

spalvomis. 

Grožisi keramikos ir 

medžio dirbiniais, 

suvenyrais, 

antikvariniais daiktais. 

Juostos, 

ąsočiai, 

juostinės 

raštuotos 

prijuostės ir 

t.t. 

Kraštotyros 

muziejus. 

Albumai. 

 

Popierius, 

medžiaga, 

kreidelės, 

flomasteriai, 

medžio anglis, 



-Ugdysis nuojautą, kokia medžiaga, 

kam padaryti tinka. 

-Pajus dekoratyvaus vaizdo ypatumus: 

apibendrintą formą, spalvą ir formą, 

ritmą ir kt. 

-Intuityviai suvoks tai, kad tautodailė 

(ornamentai: saulutė – kryžius, 

Rūpintojėlis, tautinis kostiumas ir t.t.) 

yra tautos praeities (ryšio su gamta, 

tikėjimo) bei santykių atspindys ir 

turintys simbolinę prasmę. 

 

Piešimas. 

-Atras linijų pasaulį, išreikš save linija. 

Ugdysis jautrumą linijai, juodai – 

baltai dėmei. 

-Piešinyje vaizduos daug smulkių 

detalių. 

-Naudos kuo daugiau spalvų. 

-Jaus, kad mažesnius objektus reikia 

piešti toliau. 

-Pieš mažus ir didelius apskritimus, 

brūkšniuos trumpais ir ilgais, siaurais 

ir plačiais, tankiais ir retais 

brūkšneliais; linijos tiesios ir kreivos, 

siauros ir plačios, jas derins. 

-Įvairius ornamentus išdėlios 

ritmiškai... 

 

 

 

 

Tapymas. 

-Matys ir atras spalvų pasaulį, išreikš 

save spalva, ugdysis jautrumą spalvai. 

-Tapys mišriomis raiškos 

priemonėmis: potėpiais ir spalvins 

plokštumą. 

-Maišys įvairias spalvas. 

-Išbandys technikas: pūtimas, 

taškymas, vaškas, kreidelės, guašas. 

-Derins tapymą su aplikavimu, 

popierių su gamtine medžiaga. 

 

Aplikavimas. 

Varto tautodailininkų 

albumus, knygas. 

„Lietuvių tautiniai 

drabužiai“. „Lietuvių 

liaudies menas“. 

„Lietuvių liaudies 

menas. Audiniai“. 

Domisi  lietuvių 

apranga, simboliką, jos 

prasme, atkuria dailės 

darbuose. 

Piešia ant įvairaus 

dydžio lapų. 

Piešia ant medžiagos. 

Piešia ant spalvoto 

popieriaus. 

Naudoja mišrią 

techniką. 

Ornamentuoja ant 

įvairių figūrų 

(apskritimo, trikampio, 

kiškio, debesėlio ir t.t.). 

Piešia šakele ant sniego, 

kreidele ant asfalto, 

akvarele ant veidrodžio. 

Dalyvauja piešinių 

konkursuose. 

Taupo popierių, klijus 

kitas priemones. 

Vardina spalvas, žino 

kai kuriuos atspalvius. 

Maišo spalvas, 

atspalviams, spalvoms 

išgauti. 

Išbando naujas 

priemones ir būdus. 

Derina keletą technikų 

(aplikavimas, tapymas, 

antspaudai). 

Komponuoja figūras 

lape, įvardina darbelį. 

Taupiai naudoja 

priemones. 

Iš įvairių spalvų 

popieriaus plėšo, kerpa, 

klijuoja įvairias 

plokščias ir pusiau 

pieštukai, 

pastelė. 

Šakelė, smėlis, 

kreida, 

akvarelė, 

guašas, molis. 

Popierius, 

gamtinė 

medžiaga, 

kreidelės, 

guašas, 

flomasteriai, 

akvarelė, 

šukos, 

teptukai. 

Piešimo 

popierius, 

spalvotas 

popierius. 

Dažai, klijai, 

popierius, 

žurnalų 

iškarpos. 

Štampukai. 

Plastilinas, 

molis, lentelė, 

steka. 

Popierius, 

dėžutės, 

buteliukai, 

atliekos, 

gamtinės 

medžiagos, 

klijai. 

Rūbai, kaukės, 

medžiagos, 

įrašai. 

Lėlės. 

Buitinės 

atliekos. 

Kaukės, 

karūnos. 

Muzikos 

įrašai. 

Žvėrelių ir 

paukščių 

kaukės, diskai, 

kasetės, 



-Matys ir atras plokščių formų pasaulį, 

išreikš save dekoratyviu vaizdu, 

apibendrinta forma, spalva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampavimas. 

-Atras ir naudos daiktų paviršiaus 

savybes, ugdysis jautrumą spalvai, 

faktūrai, dekoratyviniam 

komponavimui, išreikš save. 

 

Lipdymas. 

-Atras daikto formą erdvėje, pajaus 

plastines ir konstrukcines savybes, 

išreikš save forma. 

 

 

 

 

Konstravimas. 

-Atras įvairias formas ir erdvės 

derinius, pajus jų santykius, išreikš 

save forma erdvėje. 

 

 

 

 

 

plokščias formas. Iš 

popieriaus  

juostelių kerpa mažus ir 

didelius kvadratėlis. Iš 

jų – didelius ir mažus 

skrituliukus.  

Iš iškirptų geometrinių 

figūrų dėlioja, 

ornamentuoja juostelėje, 

kvadrate, skritulyje. 

Derina spalvas, 

aplikavimą su piešimu. 

Kerpa pagal kontūrą.  

Eksperimentuoja 

teptuku, atranda  

įvairius išraiškos būdus 

(teptuko viršūnėle, šonu, 

vos paliečiant, 

prispaudžiant). 

Štampuoja teptuku 

padaro dantelius, 

trikampėlius, eglutes ir 

t.t. Kuria audimo raštą. 

Štampuoja su bulve, 

štampais. 

Lipdo iš plastilino, 

modelino, molio 

paprastą formą – 

ištempia, sulenkia, 

susuka, išima dalį, steka 

ar pirštais padaro 

išpjovas, angą. Kuria 

siužetą. 

Pritaiko ornamento 

vaizdavimo plokštumoje 

įgūdžius, kuria 

ornamentą ant nedidelės 

kvadrato, skritulio 

formos. Daro įrėžtus 

ornamentus, steka 

raižant ant plokštelės 

paviršiaus. 

Ornamentuoti augalų 

motyvais. 

Modeliuoja, konstruoja, 

kuria žmogaus, gyvūnų, 

vėliavėlės, 

gėlės. 

Įvairios 

kasetės ir 

diskai su 

klasikų ir pop 

muzika, 

akordeonas, 

klarnetas, 

smuikas, 

pianinas, 

dūdelės. 

Būgneliai, 

triolos, 

trikampiai, 

ksilofonai, 

dūdelės, 

elektroniniai, 

žaisliniai 

instrumentai. 

Gamtiniai 

daiktai: 

akmenukai, 

lazdelės, 

laikrodžiai, 

maišeliai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatizacija. 

-Pajus saugumo, kūrybinės laisvės, 

spontaniškos improvizacijos galią. 

-Nusiteiks žaidimą, vaidybą suvokti 

kaip dialogą su kitais, kaip kūrybą, 

fantazavimą kartu, jautriai atliepiant 

kito interpretacijas. 

-Nusiteiks pažinti, perprasti, įaugti į 

socialinę ir kultūrinę aplinką. 

-Išgyvens kūrybinio pasitenkinimo, 

saviraiškos malonumo, aktyvaus 

žiūrovo jausmą. 

-Žais vaidmeninius socialinius 

žaidimus, vaidybinius žaidimus su 

lėlėmis, su kaukėmis. 

 

Pantomima – plastiški žaidimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paukščių, mašinų, namų 

figūras iš įvairaus 

popieriaus, dėžučių, 

buteliukų, atliekų ir 

gamtinės medžiagos. 

Jungia įvairias 

medžiagas. 

-Žaidžia, interpretuoja, 

kuria, fantazuoja drauge 

su kitu. 

-Atkuria, kuria originalų 

siužetą, improvizuoja 

mažiau pažįstamo 

vaidmens veiksmus, 

kalbą, neįprastomis 

aplinkybėmis. 

-Emocionaliai, 

kūrybiškai bendraus su 

partneriu (pardavėja 

maloniai pasisveikina, 

paslaugiai padeda 

išsirinkti prekę, 

mandagiai atsiskaito). 

 

-Savarankiškai kuria ir 

naudoja „vaidinimo“ 

komponentus: siužetą, 

tradicinius ir 

žaidiminius kostiumus 

ar jų detales, 

dekoracijas, išgauna 

įvairius garsus, 

pasitelkia daineles. 

Jungia du žaidimus į 

vieną. 

-Jaučia žodžių – garsų ir 

judesių harmoniją, 

vengia lėlės statiškumo, 

vaidina už lėlę, išlieka 

mąstančiu, aktyviu, 

emocionaliu. 

-Pagamina lėles iš 

popieriaus, iš pirštinės. 

-Vaidina šešėlių teatre. 

-Suvokia kai kurių 

tradicinių kaukių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzika. 

1.Dainavimas. 

-Dainuos vokalinius pratimus ir dainas 

natūraliu balsu. 

-Giedos tautinę giesmę.  

-Dainuos ir klausysis lietuvių liaudies 

dainų. 

2.Klausymas. 

-Suvoks kontrastinio pobūdžio 

muzikos kūrinius, emocingai reaguos į 

jų nuotaikas. 

-Apibūdins tembrą ir aukštį, naudos 

palyginimus. 

-Pavadins vaikiškus muzikos 

instrumentus, skirs jų tembrus. 

3.Ritmika. 

-Atliks judesius ritmiškai, vidutiniu ir 

lėtu tempu pagal muziką, šokant ir 

žaidžiant ratelius. 

-Iš vieno ratuko sudarys du, 

„gyvatėlės“ pro susikibusias rankas, 

didins ir mažins ratuką. 

4.Grojimas. 

-Gros vaikiškais instrumentais, pritars 

dainoms, šokiams. 

5.Kūryba. 

-Kurs ritmines atkarpėles, pratimus. 

-Plos ar trepsės, skanduos. skaičiuotes, 

mįsles, patarles, trumpus eilėraščius. 

 

 

prasmę, intuityviai 

pajunta persikūnijimo 

jėgą, vaidinant su 

kauke.  

-Įgyvendina savo 

sumanymą vaidindamas. 

-Kuria atributus. 

-Pasirenka vaidmenis, ir 

išbando keletą jų. 

-Pajunta įvairių 

personažų charakterį. 

-Dainuoja, šoka 

vaidinimo metu. 

-Išreiškia emocijas 

skambant muzikai, kūno 

judėjimu, plastika, 

mimika.  

Pagal dainelės ar 

žaidimo tekstą 

išraiškingai rodo tam 

tikrus judesius. 

-Imituoja gyvūnų elgesį, 

įvairių profesijų žmonių 

darbus – veiksmu. 

-Parodo pyktį, 

džiaugsmą, 

susirūpinimą, nerimą, 

atskleidžia žmonių 

charakterius. 

-Stebi draugų judesius ir 

juos vaizduoja. 

Pasakoja apie dainos 

nuotaiką. 

Intonuoja tiksliai, 

vidutiniu ir lėtu tempu, 

aiškiai ir tiksliai taria 

žodžius. 

Gieda tautinę giesmę. 

Dainuoja aiškiai tardami 

žodžius. 

Skiria muzikos kūrinių 

nuotaikas ir emocingai 

reaguoja į jų turinį, 

apibūdina žodžiais.  

Skiria muzikos vaizdus, 

raiškos elementus, 



 žanrus, atpažįsta keletą 

instrumentų, pasakoja, 

apie ką dainuojama 

dainoje. 

Atlieka judesius: 

ritmiškai eina, bėga, 

sukasi po vieną ir 

poromis. 

Nuotaiką išreiškia 

judesiais. 

Tyrinėja skambėjimo 

tembrus. 

Kuria ritmus ir 

melodijas eilėraščiams. 

Vardina vaikiškus 

muzikos instrumentus 

(būgneliai, triolos, 

trikampiai, ksilofonai, 

dūdelės), išbando 

grojimo techniką.  

Groja ritmiškai, 

pritariant suaugusiųjų 

grojimui. 

Žino instrumentų, su 

kuriais groja, 

pavadinimus.  

Groja ansamblyje. 

 

Socialinė Socialinis vaiko saugumas. 

-Pasakys savo vardą, pavardę, adresą, 

tėvelių darbovietę. 

-Žinos, kaip elgtis kelyje, kaip pereiti 

gatvę, kaip saugiai elgtis kieme. 

-Žinos, kad, ištikus nesėkmei ar 

nelaimei, gali padėti pažįstami, 

gelbėtojai, auklėtoja, tėvai. 

-Žinos, kad yra ir negerų žmonių, 

reikia būti atsargiems su svetimais 

žmonėmis. 

-Supras kas yra saugus ir kultūringas 

elgesys. 

 

 

Perims tėvų, protėvių vertybes, 

dorovinio elgesio normas. 

Pasakoja „Aš žinau, kai 

žinau“. 

Pasakoja: „Saugus 

eismas“, „Mes – 

pėstieji“, „Šviesoforas – 

mano draugas“, „Būsiu 

atsargus kieme“.  

Pažįsta kelio ženklus. 

Žino pagalbos telefoną 

112, apsilanko 

poliklinikoje, policijoje, 

gaisrinėje. Komentuoja 

situacijas. Nusako 

priežasties pasekmės 

ryšį. 

Paveikslai, 

šviesoforas, 

kelio ženklai. 

Nuotraukos. 

Vėliava, 

herbas, įrašai. 

Albumai, 

tautiniai rūbai. 

Senoviniai 

daiktai. 

Paveikslėliai. 

Knygutė. 

Enciklopedijos 

Paveikslėliai. 

Servetėlė, 

grėbliukas, 

kastuvas, 



-Suvoks, kad šeimos dydis gali kisti, 

gimus broliukui ar sesutei, mirus 

seneliams, ištekėjus sesei ar broliui. 

-Suvoks, kad šeimos nariai gali būti 

vadinami ir kitais vardais: mama – 

žmona, tėvas – vyras ir t.t. 

-Suvoks, kad visų pastangos – sukurti 

namuose jaukumą, laimę ir tvarką. 

 

 

 

Ugdysis pagarbą savo kultūrai, 

tautinei savimonei. 

-Susipažins su tautiniais rūbais (rūbai, 

juostos, apavas, galvos apdangalai). 

-Susipažins su senoviniais buities 

rakandais, švenčių tradicijomis. 

 

 

 

 

 

Įgys bendravimo įgūdžių, socialiai 

augs. 

-Įvairiose situacijose įgys bendravimo 

ir bendradarbiavimo su kitais 

įgūdžiams, įgys atsakomybę vienas už 

kitą, priims bendrus sprendimus. 

-Įtvirtins šviesoforo spalvas, aiškinsis, 

kaip ir kur pereiti gatvę. 

-Žinos pagalbos telefonus. Kur 

kreiptis, ištikus nelaimei (pasijutus 

blogai, kilus gaisrui, pasiklydus...). 

-Atsargiai elgsis su elektros ir 

buitiniais prietaisais, važiuojant 

automobiliu. 

-Domėsis dvasiniais, fiziniais, 

socialiniais, kultūriniais žmonių 

gyvenimo ypatumais. 

-Supras apie neigiamą alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų poveikį sveikatai. 

Jaus pagarbą žmogaus darbui, jo 

profesijai, nusiteiks pats kurti grožį 

savo aplinkoje. 

 

Pasakoja, kad negalima 

nieko imti iš 

nepažįstamų žmonių. 

Pasiūlo, laikosi grupės 

taisyklių: pasisveikinti; 

susitvarkyti žaislus, 

darbo vietą; atsiprašyti; 

padėkoti; apsirengti; 

neskriausti draugo; jei 

ko nežinai, klausti; 

paguosti draugą, 

nelakstyti, nerėkauti 

grupėje. 

Atsako už savo 

veiksmus: nemeluoja, 

laikosi žodžio, 

dienotvarkės. 

Kontroliuoja savo 

veiksmus (nesimuša, 

nesistumdo ir t.t.) ir 

emocijas (nešaukia ant 

kito, nebūna agresyvus 

ir t.t.). 

Žino, kad žmonės 

skiriasi kūno išvaizda, 

gabumais, charakteriu, 

temperamentu ir t.t. 

Pasakoja, kokias 

švenčia šventes, kokios 

šeimos tradicijos. 

Temos: „Mano šeima“, 

„Mamos gimtadienis“, 

„Šv. Kalėdos namie“. 

Pasakoja: „Ką žinau 

apie senelius, tetas bei 

dėdes?“, „Mano 

senoliai“. 

Sudaro šeimos medį. 

Iliustruoja piešiniais, 

užrašo vardus. 

Pasakoja apie šeimos 

narių pareigas, darbus, 

laisvalaikį, hobį. 

Domisi tautiniais 

simboliais; įventėmis: 

šiukšlių 

maišai. 

Loto, stalo 

žaidimai. 



 „Vasario 16-toji, „Kovo 

11-toji“, „Sausio 13-

toji“.  

Ieško informacijos apie 

tautinius rūbus knygose, 

paveiksluose, 

diskutuoja. 

Ieško informacijos apie 

senovinius buities 

rakandus knygose, 

paveiksluose, įvardina 

žinomus, diskutuoja. 

Suvokia kalendorinių 

švenčių prasmę. (Šv. 

Kalėdos, Šv. Velykos, 

Naujieji metai,  

Verbos ir t.t.). Pasakoja, 

kaip elgtis per šventes, 

viešose vietose, kaip 

bendrauti su vyresniais 

žmonėmis. 

Domisi darželio 

darbuotojų darbu, kitų 

profesijų darbu, nauda 

žmogui. Ekskursija po 

darželį, po grupes ir 

kabinetus. 

Ekskursija į Šiaurinę 

biblioteką, vaistinę, 

paštą, geležinkelio stotį, 

parduotuvę, kirpyklą, 

renginiai su mokyklos 

pirmokais ir mokytoja.  

Žino , kaip saugiai elgtis 

gatvėje.  

Vardina šviesoforo 

spalvų reikšmę. 

Pramoga „Kaip žvirblis 

pažino spalvas“. 

Diskutuoja apie gaisrus, 

nusako priežasties 

pasekmės ryšį.  

Klausosi E. Matučio 

knygutė „Ežio namas“. 

Žino pagalbos telefonus: 

112, 01, 02, 03. 



Klausosi pasakojimo 

„Pirmosios pagalbos 

suteikimas“. Dalyvauja 

akcijoje „Aš saugus“.  

Vardina kūno dalis, 

vidaus organus ir jų 

funkcijas. Pasakoja, 

kaip sveikai maitintis, 

apsirengti pagal orą. 

Diskutuoja „Kodėl 

žmonės serga?“. 

Diskutuoja „Kodėl aš 

galiu bėgti?“, „Kas yra 

alkoholikas?“, „Jonas ir 

pypkelė“, „Kaip 

praleidau laisvalaikį?“ 

Piešia „Kur kreiptis, 

ištikus nelaimei?“, 

„Girtas vairuotojas 

gatvėje“. 

Domisi profesijomis, 

varto ir knygas, 

enciklopedijas, žiūri 

paveikslėlius.  

Savarankiškai valo 

dulkes, tvarkosi 

lentynas, stalčius, tvarko 

lauko aikštelę. 

Tausoja įrankius, 

vandenį, popierių. 

Stebi naminius ir 

laukinius gyvūnus, 

apsilanko gamtininkų 

stotyje.  

Piešia „Mano 

augintinis“, „Žvėriukai 

žiemą“ ir kt. 

Varto ir skaito knygas, 

enciklopedijas. 

Grupėse augina gėles, 

daigina įvairių augalų 

sėklas. 

Stebi gamtos reiškinius 

parke, prie upės. 

Aptaria. Piešia gamtą, 

lipdo gyvūnus, dainuoja 



daineles, vaidina 

įvairias pasakas. 

Renka gamtinę 

medžiagą. 

Žaidžia įvairius stalo 

žaidimus „Loto 

medžiai“, „Loto 

žvėrys“, „Loto augalai. 

 

Sveikatos -Ugdysis teigiamą savęs supratimą, 

pasitikėjimą savo jėgomis. 

-Sieks realiai vertinti save ir savo 

galimybes. 

-Suvoks, kad kiekvienas žmogus gali 

skirtis charakteriu, temperamentu, 

kūno išvaizda, gabumais ir t.t. 

-Bus dėmesingas, jautrus, paslaugus, 

teisingas, tolerantiškas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos stiprinimas. 

-Žaisdamas, ką nors veikdamas 

stengsis saugoti save ir kitus. 

-Domėsis, koks maistas yra sveikas ir 

naudingas.  

-Domėsis, kas yra žalingi įpročiai. 

Saugiai elgsis grupėje, salėje, 

aikštelėje. 

Taisyklingai sėdės, vaikščios,  stiprins 

pėdos raumenis, atlikdamas pratimus 

Diskutuoja apie tai, ką 

gali suaugęs žmogus ir 

ką gali vienerių, 

penkerių – šešerių metų 

vaikas. Ką veikia 

vyresni broliai ir seserys 

ir ko 5-6 metų vaikai 

nesugebėtų padaryti. 

Pasakoja, kaip vaikai 1-

erių metų žaidžia, o kaip 

žaidžiame mes. Piešia 

piešinius, lygina. 

Pasakoja apie savo 

draugą ir apie save, 

nusako skirtumus. 

Pasakoje apie 

konkrečias situacijas: 

„Ką daryti, jei vaikui 

nepasisekė nupiešti 

piešinuko?“, „Jei verkia 

draugas?“, „Jei sulūžo 

žaislas?“, „Jei kas nors 

užgavo?“. 

Diskutuoja apie tai, ką 

gero vaikai sugeba 

padaryti darželyje ir 

namuose. 

Atsakingai naudojasi 

adata, žirklėmis, stalo 

įrankiais. 

Žaidžia gryname ore, 

saugiai juda poroje, 

ratu, estafetėse. Žaidžia 

komandomis, derina 

veiksmus. Sporto 

inventorių naudoja 

pagal paskirtį. 

Šeimos 

nuotraukos su 

įvairaus 

amžiaus 

žmonėmis. 

Piešimo 

priemonės. 

Sporto 

inventorius. 

Žirklės, 

adatos. Stalo 

įrankiai. 

Mokyklos 

stadionas. 

Rūbai. 

Higienos 

priemonės. 

Knygutės. 

Plakatai. 

Šukos. 

Servetėlės. 

Lankai, 

kamuoliai, 

smėlio 

maišeliai, 

lazdos, slidės, 

riedučiai, 

šokdynės ir t.t. 

Kamuoliai, 

badmintono 

raketės, 

taikiniai, 

miestučiai. 

Mokyklos 

stadionas, 

sporto salė. 

Lankas, virvė. 



pėdoms, siekiant išvengti 

plokščiapėdystės. 

-Laikywsis higienos įpročių ir įgūdžių, 

žinos, kas padeda augti sveikiems ir 

atspariems ligoms. 

 

Fizinė sveikata. 

-Patenkins judėjimo poreikį. 

-Pajus judesio ir savo kūno galimybes: 

-Tyrinės, kaip juda kūnas (lėtai, 

vidutiniškai, greitai). 

-Tyrinės, kur juda kūnas (ištirs savo 

aplinką, asmeninę ir bendrą erdvę, 

judant skirtinguose lygiuose. 

-Pajus, kad kūnas gali judėti pirmyn – 

atgal, aukštyn – žemyn, į dešinę – į 

kairę. 

-Tyrinėjant, kuri kūno dalis juda 

(bėgant į skirtingas puses, pajus, kuri 

kūno dalis juda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdysis saviraišką kūnu. 

-Save išreikš judesiu. 

-Ugdysis garso, žodžio, linijos 

sužadintą plastinę saviraišką. 

-Išreikš emocijas,  jausmus. 

Laikosi žaidimo 

taisyklių. 

 

 

 

Žaidžia stalo žaidimą 

„Aukime sveiki“. 

Savarankiškai 

apsirengia ir nusirengia, 

tvarkingai susideda 

drabužius. 

Taisyklingai plaunasi 

rankas, šluostosi veidą. 

Valgo tvarkingai, po 

valgio skalauja burną. 

Žaidžia žaidimus 

maitinimosi ritmo 

suvokimui. Nusako 

daržovių, vaisių naudą. 

Skiria, grupuoja 

pagrindines produktų 

grupes, nusako naudą, 

žalą, įvardina kelis 

sveiko maisto produktus 

( morką, obuolį, pieną 

t.t.), kelis nenaudingus 

sveikatai (traškučius, 

kokakolą, guminukus) 

Sutvarko žaislus, kuriais 

žaidė. 

Klausosi kūrinėlių, 

tyrinėja dvejopas 

situacijas-saugu, 

nesaugu. 

Bėga nekliudydamas 

kitų. 

Taisyklingai sėdi, stovi, 

vaikšto. 

Atlieka pratimus 

stiprinančius nugaros ir 

pilvo raumenis. 

Vaikšto basomis. 

-Savarankiškai 

naudojasi tualetu, po jo 

susitvarko. 

Lenta, 

suolelis. 

Gimnastikos 

suolelis. 

Gimnastikos 

sienelė. 



Taisyklingai plaunasi 

rankas, veidą, 

nusišluosto. 

Naudojasi nosine, 

servetėle. 

Susitvarko žaislus. 

Susišukuoja plaukus 

savo šukomis. 

Taisyklingai naudojasi 

stalo įrankiais. 

Supranta, kad negalima 

valgyti nežinomo, 

nešvaraus maisto. 

Prieš valgį nusiplauna 

rankas. 

Po valgio padėkoja. 

Kosint, čiaudint 

prisidengia nosine. 

Valgant nekalba. 

Dalyvauja ,,Dantukų 

šventėje“. 

Juda greta kito vaiko 

poroje, ratu, rikiuotėje, 

sutartinai su kitais 

vaikais. 

Atlieka bendruosius 

pratimus įvairių juostų 

raumenims. 

Atlieka pagrindinius 

judesius: ėjimo, bėgimo, 

metimo, lipimo, šuolio. 

Žaidžia judriuosius 

žaidimus, ratelius. 

Atlieka bendruosius 

pratimus su įvairiu 

inventoriumi, važinėja 

dviračiu, rogutėmis, 

slidinėja. 

Žaidžia futbolą, 

krepšinį, ledo ritulį, 

badmintoną, miestučius, 

meta į taikinį. 

Dalyvauja estafetėse. 

Eina gyvatėle, rateliu, 

įstrižai salės ir t.t. Eina 



kryžminiu žingsniu, 

mojant koja atgal – 

pirmyn, atsitūpus. 

Atlieka šuoliukus ant 

abiejų kojų, ant vienos. 

Atlieka judesius iš 

įvairų kūno bei rankų 

padėčių, naudojantis 

įrankiais.  

Meta sviedinį viena ir 

abiem rankom vienas 

kitam judant, 

Muša į grindis, akimis 

seka rankos judesius. 

Eina lanku, virve 

pristatomu žingsniu 

teisiai ir šonu, sustojus – 

pasistiebia. Bėga 

suoleliu nuokalnėn, 

įkalnėn pristatomu ar 

pakaitiniu žingsneliu. 

Ropoja nuožulnia lenta, 

gimnastikos suoleliu. 

Laipioja nuožulnia 

lenta. Perlipa įstrižai 

nuo vienos gimnastikos 

sienelės ant kitos. 

Keičia laipiojimo 

tempą, išlaikant rankų ir 

kojų koordinaciją.  

Šokinėja nuo 

paaukštinimo nušoka į 

nurodytą vietą. Pašoka 

abiem kojom, 

apsisukant apie save; 

šokinėja pirmyn, 

gimnastikos suoleliu; 

atlieka šuolį į aukštį, į 

tolį iš vietos ir 

įsibėgėjus. 

Rikiuojasi ar 

persirikiuoja į dvi – tris 

voras, ratus, eiles... 

Imituoja įvairius 

reiškinius: tampa 



augalu, paukščiu, 

gyvūnu, daiktu. 

Imituoja judesį – 

važiavimas dviračiu, 

mašina, traukiniu, 

lėktuvu.  

Spragsi pirštais, 

liežuviu. Improvizuoja 

laisvai perskaitytą 

kūrinį.  

Vaizduoja pyktį, 

džiugesį, laimę. 

Atskiria, įvardina 

įvarius charakterius. 

Vaizduoja darbo 

veiksmus, jų jėgą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TAUTINĖS, KALENDORINĖS ŠVENTĖS 3–6 METŲ VAIKAMS 

 

Mėnuo Šventė Vieta Vaikų veikla Siūlomos temos 

Rugsėjis Rugsėjo 1-

oji 

Salėje  Žino saugaus eismo taisykles gatvėje. 

Išsiaiškina, pasakoja kylančius pavojus 

gatvėje. 

Pažįsta savo grupės vaikus, kviečia žaisti, 

pasakoja apie atostogų įspūdžius. 

Pastebi, atpažįsta, pasako tinkamą elgesį 

gatvėje. 

„Saugiai į 

darželį, saugiai į 

namus“. 

Spalis Dėdė 

Rudenėlis 

Salėje Stebi, suvokia rudens gamtos pokyčius, 

požymius, reiškinius. 

Pažįsta teikiamas rudens gėrybes (daržo, 

miško, sodo). 

Kalba, kuria rudens gėrybių kompozicijas 

vaišių stalui. 

Aktyviai dalyvauja rudenėlio šventėje. 

„Kas išgydys 

Rudenėlį?“,  

„Rudens 

gėrybės“. 



Lapkritis Žibintų 

šviesa 

Grupėje Susikaupia, pajunta pagarbą šalia 

esantiems ir visai gyvybei. 

Prisimena, pagerbia mirusiuosius. 

Įvairiomis dailės priemonėmis išreiškia 

Vėlinių nuotaikas, pajunta rimties, 

susikaupimo, ilgesio ir liūdesio spalvų 

gamą. 

„Vėlinės“. 

„Kodėl žiba tiek 

žvakelių?“. 

,,Moliūgėlio“ 

šventė. 

Gruodis Kalėdos Salėje su 

artimai-

siais 

Kaupia gerų darbelių kraitelę. 

Žino, kad Kalėdos tai Saulės grįžimo 

diena ir naujo metų rato pradžia. 

Stebi, pajunta, kalba apie šventinę Kalėdų 

ir Naujųjų metų nuotaiką, prisimena 

papročius, tradicijas. 

Drauge linksminasi ir džiaugiasi 

dovanėlėmis su bendraamžiais, Kalėdų 

seneliu. 

Advento rytas. 

„Kalėdų eglutė“; 

„Ateik, Kalėdų 

seneli!”. 

Sausis Trys 

karaliai 

Grupėje Stebi, pajunta, kalba apie Trijų Karalių 

vaikštynių esmę. 

Pasiruošia sutikti Tris Karalius, gieda 

giesmes, vaišinasi. 

Atsisveikina su eglute. 

„Trijų Karalių 

vaikštynės“. 

Atsisveikinimas 

su eglute. 

Aukime 

sveiki 

Salėje Rūpinasi savo dantukais, valosi dantis. 

Žino, domisi, kas juos saugo ir kas jiems 

kenkia. 

Tyrinėja savo išvaizdą prieš veidrodį, 

apžiūrinėja kūno dalis, veido bruožus, 

šukuosenas, atranda savo kūno 

galimybes. 

 „Švarūs dantys 

– sveiki dantys“, 

„Mano 

išvaizda“. 

Vasaris Užgavėnės Darželio 

kieme 

Gaminasi kaukes, aiškinasi, kas yra 

Užgavėnės. 

Sužino, išsiaiškina, kalba apie šventės 

esmę, kaip žiemos baigties ir pavasario 

pradžios metą. 

Domisi, aiškinasi, pasakoja apie žiemos 

palydas ir pavasario sutikimo tradicijas, 

papročius. 

Pajunta Užgavėnių nuotaiką, dalyvauja  

šventiniame šurmulyje, linksmybėse, 

žaidimuose, pokštavimuose. 

„Užgavėnių 

linksmybės“; 

„Didžiausio 

blyno 

konkursas“, 

„Lūžo ledo 

tiltai“. 

Vasario 16-

oji 

Salėje Kuria šventinę nuotaiką ir aplinką. 

Stebi ir kalba apie Lietuvos grožį, 

išreiškia meilę Tėvynei, didžiuojasi 

nusipelniusiais Lietuvai žmonėmis, 

gerbia ir brangina jos simbolius. 

Vardina tautinius simbolius. 

„Mano gimtinė 

– Lietuva“, „Esi 

tu mano brangi 

Tėvynė“. 



Ramiai, pagarbiai išklauso, gieda 

Lietuvos tautišką giesmę, pajuntant 

dienos iškilmingumą. 

V. Kudirkos 

,,Tautiška 

giesmė‘‘. 

Kovas Kaziuko 

mugė. 

Žemės 

diena. 

Salėje Pastebi, kalba apie pirmuosius pavasario 

požymius ir reiškinius. 

Klausosi ir pamėgdžioja paukščių balsus, 

panaudoja smulkiąją tautosaką. 

Gamina įvairius darbelius mugei. 

Kuria šventinę nuotaiką ir aplinką. 

Nusiteikia kartu linksmintis, žaisti, 

dainuoti, šokti. 

„Pavasario 

pranašai“; 

„Paukščių 

sugrįžimo 

šventė“; 

„Kaziuko 

mugė“. 

Balandis Šv. Velykos Grupėje Domisi, aiškinasi, kalba apie Šv. 

Velykas, papročius, tradicijas. 

Dalinasi Šv. Velykų įspūdžiais, žaidžia, 

tyrinėja, ridinėja margučius. 

„Velykų 

bobutė“; 

„Velykos – 

gyvybės 

atbudimas“. 

Gegužė Mūsų 

šeimynėlė 

Salėje su 

tėveliais 

 

 

 

 

 

Gamina dovanas, mokosi deklamuoti  

eilėraštukus, dainuoti daineles, šokti 

ratelius. Išsiaiškina, kad šeimos nariai yra 

patys svarbiausi vaiko gyvenime, jie 

rūpinasi ir globoja, suteikia vaikams 

begalinę meilę ir šilumą.  

„Mamytės 

diena“; „Būsiu 

toks, kaip tėtis“. 

Šeimos diena. 

Birželis Vaikų diena Darželio 

kieme su 

tėveliais 

Apsikabinimas vaikų- pedagogų-

darbuotojų-tėvų.  

Piešia ant asfalto.  

Sportuoja, varžosi, žaidžia judriuosius, 

sportinius žaidimus.  

Laido su tėvais aitvarus. 

Akcija ,,Taikos 

glėbys‘‘. 

„Laumės 

juosta“, 

„Aitvarų 

šventė“. 

Liepa Mindaugo 

karūnavimo 

diena 

Salėje, 

darželio 

kieme 

Domisi, aiškinasi, kalba apie Mindaugo 

karūnavimo dieną.  

Klausosi, gieda V. Kudirkos tautišką 

giesmę. 

Šoka, dainuoja, deklamuoja lietuvių 

šokius, ratelius, dainas, eilėraščius. 

Mindaugo 

karūnavimo 

diena. 

Rugpjūtis Žolinė. 

Gandrų 

išskridimo 

diena. 

Darželio 

kieme su 

tėveliais 

Domisi, aiškinasi, kalba apie Žolinės 

prasmę. Stebi, saugo, prižiūri, skiria 

augalus, gamina puokštes. Nuima derlių 

iš šiltnamio. 

Domisi, aiškinasi, kalba apie Gandrų 

išskridimo prasmę. 

Žolinės rytmetis. 

Rytmetis 

,,Gandrų 

išskridimo 

diena“. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami, vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu, parengtu Švietimo ir Mokslo ministerijos, švietimo aprūpinimo centrui 

įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo plėtra“, kurį inicijavo  Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyrius.  

Taikant pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo 

individualių galių ir ugdytojų profesionalumo. 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimai – tai ugdymo(si) procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, 

nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. 18 vaiko ugdymo(si) pasiekimų 

sričių apima vaiko pasiekimus nuo gimimo iki šešerių metų, atitinka socialinę (3.emocijų suvokimas 

ir raiška, 4. savireguliacija ir savikontrolė, 5. savivoka ir savigarba, 6. santykiai su suaugusiais, 7. 

santykiai su bendraamžiais, 16. problemų sprendimas), pažinimo (10. aplinkos pažinimas, 11. 

skaičiavimas ir matavimas, 14. iniciatyvumas ir atkaklumas, 15. tyrinėjimas, 18. mokėjimas mokytis), 

komunikavimo (8. sakytinė kalba, 9. rašytinė kalba, 6. santykiai su suaugusiais, 7. santykiai su 



bendraamžiais), sveikatos saugojimo ir stiprinimo ( 1. kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, 2. fizinis 

aktyvumas), meninę ( 12. meninė raiška, 13. estetinis suvokimas, 17. kūrybiškumas) penkias 

pagrindines sritis, kurios tarp savęs koreliuojasi.  

Ugdymo(si) poreikių vertinimo tikslas – padėti vaikui ugdytis nuo gimimo iki šešerių metų,                                                                                                                                                                      

atsižvelgiant į jo individualumą, atskleidžiant, ką vaikas žino, kokie jo pasiekimai, išsiaiškinant 

tolesnio ugdymo(si) poreikius. Pedagogai nustato, kuriame pasiekimų žingsnyje yra vaikas, 

palygindami jo kalbos, bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius su pasiekimų žingsnių 

aprašymais. Pedagogai nustato vaiko pažangą visose ugdymo(si) srityse du kartus metuose: spalio–

lapkričio mėn., gegužės mėn., stebėdami ir fiksuodami diagramose individualius pasiekimus.  

Vaiko ugdymosi pasiekimų sritis – tai vaiko ugdymui(si) svarbi sritis, kurioje išskirta vertybinė 

nuostata ir esminis gebėjimas.  

Vertybinė nuostata – tai ugdymo ir ugdymo(si) procese įgytas nusiteikimas, polinkis, požiūris, 

išreiškiantis vaiko santykį su savimi, su kitais ir aplinka.  

Esminis gebėjimas – tai nuo gimimo iki šešerių metų kiekvienoje iš ugdymo(si) pasiekimų sričių 

įgytas svarbiausias vaiko gebėjimas ką nors daryti, veikti, elgtis, kurti.  

Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaikais, vaikų darbų analizė, 

anketos tėvams, pokalbiai su tėvais.  

Pasiekimų fiksavimo ir pateikimo formos: vaiko pasiekimų aplankalas, individualus vaiko, grupės 

vertinimas – diagramos, nuotraukos, video medžiaga, specialistų (logopedų) komentarai: 

pastebėjimai apie vaiko išskirtines mąstymo, elgesio, charakterio savybes; susirašinėjimai su tėvais. 

Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertintojai: pedagogai, tėvai, specialistai (logopedai). Itin svrbus yra 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų vertinimas. Vadovaujamasi Vaiko gerovės komisijos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu. Analizuojami ženklai, įspėjantys apie poreikį pritaikyti ugdymo(si) 

procesą. Vaikams atliekamas pirminis įvertinimas ir teikiami siūlymai mokyklos vadovui dėl 

švietimo pagalbos gavimo skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka. Metų gale – gegužės-birželio mėnesiais, įvertinama vaikų padaryta pažanga. Įgyvendinus 

programą, vaikai individualiame lygyje įgys naujų gebėjimų, pasirenkant veiklas, pasitikint savimi ir 

savo jėgomis, bendraujant ir bendradarbiaujant su bendraamžiais ir suaugusiais. Vaiko ir vaikų grupės 

ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos stebėjimas padeda pedagogams tikslingiau numatyti ugdymo(si) 

tikslą ir uždavinius, ugdymo(si) turinį, būdus, formas, aplinką numatytiems ugdymo(si) rezultatams 

pasiekti, kryptingai taikyti inovacijas, laikytis ugdymo(si) proceso tęstinumo bei dermės tarp 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si). Siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės , vaikų 

pasiekimų vertinimas nuolat modernizuojamas. Pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų vertybinių 

nuostatų ir esminių gebėjimų visuma ir jo ugdymo(si) pažangą nusakantys žingsniai. 

1.KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 



Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

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

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

2. FIZINIS AKTYVUMAS 

Vertybinė nuostata. Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir  žaidimus. 

Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

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

išlavėjusi smulkioji motorika. 

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA  

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir įvardina savo emocijas ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, 

įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir 

elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį.  

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

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

5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai.   

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

berniukas/mergaitė, priskiria savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, 

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

su kitais.  

6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais.  

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, 

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

nepažįstamais suaugusiais.  

7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.  

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

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

padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.    

8.  SAKYTINĖ KALBA 

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



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

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

9. RAŠYTINĖ KALBA 

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

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

10. APLINKOS PAŽINIMAS 

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

nauja.  

Esminis gebėjimas. Įvardina ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, 

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

ir noriai mokosi ja naudotis.  

       11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pasaulį  pažinti skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminis gebėjimas. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. 

Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį 

erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda 

suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

12. MENINĖ RAIŠKA 

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

veikloje.  

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

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.  

13. ESTETINIS SUVOKIMAS 

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

 

Esminis gebėjimas. Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

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

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

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.  

Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, 

geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia 

susidoroti su kilusiais sunkumais.  

15. TYRINĖJIMAS 



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

Esminis gebėjimas. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo 

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

patyrė.  

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.  

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, 

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

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

17. KŪRYBIŠKUMAS 

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

Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina.  

     18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko. 

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

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

mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekimų žingsniai 
 

1.KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

 

 Žingsniai Pasiekimai 

0
–
3
 m

et
a
i 

 1 žingsnis Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš puodelio.  

2 žingsnis 

 

Valgo ir geria padedamas arba savarankiškai.  

Kartais parodo mimika, ženklais arba pasako, kada nori tuštintis arba šlapintis. 

Suaugusio rengiamas vaikas ,, jam padeda‘‘. Suaugusio padedamas plaunasi, 

šluostosi rankas, išpučia nosį. Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą. 

 

3 žingsnis Savarankiškai valgo ir geria. Pradeda naudoti stalo įrankius. Pasako, ko nori ir ko 

nenori valgyti.  

Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko. Suaugusiojo padedamas 

nusirengia ir apsirengia, bando praustis, nusišluostyti veidą, rankas. Padeda į vietą  

vieną kitą daiktą.  

4
–
6
 m

et
a
i 

4 žingsnis Valgo gana tvarkingai. Primenamas po valgio skalauja burną.  

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 nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. Šiek tiek 

padedamas  plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą.  

Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas prisidengia burną ir nosį. Gali sutvarkyti dalį 

žaislų, su kuriais žaidė. Pasako, kad negalima imti degtukų, vaistų, aštrių ir kitų 

pavojingų daiktų. 

5 žingsnis 

 

Valgo tvarkingai, dažniausiai taisyklingai naudojasi stalo įrankiais. Domisi, koks  

maistas sveikas ir visavertis. 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.  

žaisdamas, ką nors veikdamas stengiasi saugoti save ir kitus.  

 Priminus, stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti taisyklingai. 



6 žingsnis Valgo tvarkingai. Pasako, kad maistas reikalingas, kad augtume, būtume sveiki. 

Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį valgyti sveika, vieną kitą – kurio vartojimą 

reikia riboti. Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. Suaugusiųjų 

padedamas pasirenka drabužius ir avalynę pagal orus. Priminus, ar savarankiškai 

plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. Dažniausiai savarankiškai  

tvarkosi žaislus ir veiklos vietą.  

Savarankiškai ar priminus laikosi sutartų saugaus elgesio taisyklių. Stebint 

suaugusiam saugiai naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais, žino, kaip saugiai 

elgtis gatvėje, kus kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus. 

Priminus stengiasi  vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai. 

Vertybinė 

nuostata 

Noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.  

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

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

elgiasi aplinkoje.  

 7 žingsnis Tvarkingai valgo, jaučia, kada alkanas, kada pasisotino, geria pakankamai vandens. Stengiasi 

valgyti įvairų maistą. Įvardija kelis maisto produktus, kuriuos valgyti sveika, ir kelis, kuriuos 

reikėtų riboti. Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. Dažniausiai savarankiškai, ar priminus 

plaunasi rankas, prausiasi, šukuojasi. Savarankiškai tvarkingai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna. Suaugusių padedamas arba savarankiškai pasirenka drabužius ir avalinę 

pagal orus. Savarankiškai tvarkosi žaislus ir veiklos vietą. 

Savarankiškai laikosi  sutartų saugaus elgesio taisyklių. Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje,, 

kelyje, prie vandens telkinių, ant ledo, gaisro metu,  su elektros prietaisais , vaistais. Žino, 

kaip saugiai elgtis su nepažįstamais žmonėmis ir gyvūnais. 

Kad būtų sveikas, stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai. 

 

2.FIZINIS AKTYVUMAS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 

0
–
3
 m

et
a
i 

 

1 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, išlaiko pusiausvyrą. 

Tikslingai siekia daikto, rankos judėjimą seka akimis, pačiumpa ir laiko daiktą 

saujoje, paglosto daiktą jo nečiupdamas, kiša jį į burną, purto, mojuoja, stuksena, 

gniaužo, dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – suima smulkų daiktą, perima daiktus 

iš vienos rankos į kitą.  

2 žingsnis 

 

Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, pasilenkia, eina į priekį, šoną ir atgal, eina 

stumdamas ar tempdamas daiktą, bėga tiesiom kojom, atsisėdęs ant riedančio žaislo 

stumiasi kojomis, pralenda per kliūtis keturpėsčia, padedamas lipa laiptais aukštyn 

pristatomuoju žingsniu, spiria kamuolį išlaikydamas pusiausvyrą.   

Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu žemyn, pasuka delnu aukštyn, mosteli 

plaštaka, paima daiktą iš viršaus apimdamas jį pirštais, išmeta daiktus iš rankos 

atleisdamas pirštus, ploja rankomis. Ridena, meta, gaudo kamuolį.   

3 žingsnis 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 kryptį, greitį. Lipa ir nulipa laiptais paskaitiniu žingsniu, laikydamasis 

suaugusio rankos ar turėklų. Atsispirdamas abiem kojomis, pašoka nuo žemės, 

nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją, spiria kamuolį. 

Geriau derina akies-rankos, abiejų rankų, rankų ir kojų judesius, tiksliau konstruoja, 

veria ant virvutės sagas, ridena, mėto, gaudo kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą.  
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4 žingsnis Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas atlieka 

įvairius judesius kojomis bei rankomis. Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 cm.) 

linija, gimnastikos suoleliu, lipa laiptais aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už 

turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos kojos, nušoka nuo paaukštinimo. Mina ir 

vairuoja triratuką. 

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.  

5 žingsnis 

 

Eina, pristatant pėdą prie pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, aukštai keliant 

kelius, atliekant judesius rankomis, judant vingiais. Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, 

greitėdamas ir lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų. Šokinėja abiem 

kojom vietoje ir judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, šokinėja per virvutę, peršoka 

žemas kliūtis, pašoka siekdamas daikto.  

Laipioja lauko įrengimais. Spiria kamuolį iš įvairių padėčių, į taikinį.  

Pieštuką ir žirkles laiko beveik taisyklingai. Tiksliai atlieka sudėtingesnius judesius 

pirštais ir ranka (veria ant virvelės smulkius daiktus, sega sagas). Meta kamuolį iš 

įvairių padėčių, į taikinį, tiksliau gaudo, mušinėja. Įsisupa ir supasi sūpynėmis.   

6 žingsnis Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, gyvatėle, atbulomis, šonu. Ištvermingas, bėga 

ilgesnius atstumus. Bėga pristatomu ar pakaitiniu žingsniu, aukštai keldamas kelius, 

bėga suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn. Šokinėja ant vienos kojos judėdamas pirmyn, šoka 

į tolį, į aukštį. Važiuoja dviračiu.  

Rankos ir pirštų judesius atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau.  

Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, kirpdamas. Su kamuoliu 

atlieka sporto žaidimų elementus, žaidžia komandomis, derindami veiksmus.  

Vertybinė 

nuostata 

Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus.  

Esminis gebėjimas Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, 

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

bei išlavėjusi smulkioji motorika.  

 7 žingsnis Eina, keisdamas greitį, staigiai sustoja, greitai pajuda iš vietos. Išlaiko saugų atstumą 

eidamas, bėgdamas šalia draugo, būryje. Bėga, derindamas du ar daugiau judesių 

(bėga ir varosi, spiria kamuolį, bėga ir mojuoja rankomis, kaspinais). Šokinėja, 

derindami du skirtingus rankų (ar) kojų judesius (šoka per virvutė, žaidžia „Klases“).  

Pieštuką ir žirkles laiko taisyklingai, kerpa gana tiksliai, sulenkia popieriaus lapą per 

pusę, į keturias dalis. Tiksliai kopijuoja formas, raides. Meta ir kartais pataiko 

kamuolį į krepšį, vartus, taikinį. 

 

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

 

 Žingsniai Pasiekimai 
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1 žingsnis Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį. Patiria 

išsiskyrimo su tėvais nerimą ir džiaugsmą, jam sugrįžus. Išreiškia nerimą, pamatęs 

nepažįstamą žmogų.  

Atspindi kitų vaikų emocijų raišką (kartu juokiasi, jei juokiasi kitas, nusimena, jei 

kitas verkia).  

2 žingsnis 

 

Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį reiškia skirtingu intensyvumu (nuo silpno 

nepatenkinto niurzgėjimo iki garsaus rėkimo). Emocijos pastovesnės, tačiau dar 

būdinga greita nuotaikų kaita. 

 Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas.  



 
3 žingsnis Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi savus emocijų raiškos būdus. Pradeda vartoti  

emocijų raiškos žodelius ir emocijų pavadinimus.  

Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į jas 

skirtingai reaguoja (pasitraukia šalin, jei kitas piktas; glosto, jei kitas nuliūdęs). 
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4 žingsnis Pradeda suprasti, kad skirtingose situacijose (per gimimo dieną, susipykus su draugu) 

jaučia skirtingas emocijas, kad jas išreiškia mimika, balsu, veiksmais, poza. Pavadina 

pagrindines emocijas. 

Atpažįsta kitų emocijas pagal veido išraišką, elgesį, veiksmus. Geriau supranta kitų 

emocijas ir jausmus, dažnai tinkamai į juos reaguoja (pvz., stengiasi paguosti, padėti). 

Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali skirtis (jam linksma, o kitam tuo pat metu 

liūdna). 

5 žingsnis 

 

Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose jie kilo. 

Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet ir situacijas, kuriose jie kyla (pakviečia 

žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą nepriėmė kiti). 

Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – pasako ar paklausia, kodėl pyksta, kodėl 

verkia. 

 

6 žingsnis Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja juos sukėlusias situacijas bei priežastis. 

Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno pozos nustato, kaip jaučiasi kitas, 

pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir dažniausiai geranoriškai stengiasi jam padėti. 

Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali padėti pasijusti geriau, jei esi nusiminęs, piktas. 

Vertybinė 

nuostata 

Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis 

gebėjimas 

Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose 

situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais 

ir elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

 7 žingsnis Domisi savo ir kitų emocijomis, jausmais bei jų raiška. 

Atpažįsta ir įvardija ne tik savo jausmus, bet ir nuotaikas bei jų priežastis. 

Atpažįsta kitų emocijas ar jausmus, bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti 

savo elgesį (susilaikyti, neskaudinti, atsižvelgti į kito norus). 

 

 

4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

 

 Žingsniai Pasiekimai 

0
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1 žingsnis Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, supamas. 

Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra prisirišęs, emocijomis. 

2 žingsnis 

 

Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs nusiramina suaugusiojo kalbinamas, glaudžiamas, 

maitinamas. Pats ieško nusiraminimo: apsikabina minkštą žaislą arba čiulpia čiulptuką, 

šaukia suaugusįjį, ropščiasi ant kelių. 

Pradeda valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio 

suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. 

3 žingsnis Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka bei ritualais. Jeigu kas nepatinka, 

 nueina šalin, atsisako bendros veiklos. 

Geriau valdo savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio 

suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. Žaisdamas kalba su savimi, nes 

kalba padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį. Išbando įvairius konfliktų 

sprendimo ar savo interesų gynimo būdus (rėkia, neduoda žaislo, pasako suaugusiajam 

ir kt.). 

Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų. 
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4 žingsnis Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį įskaudino, ir girdėdamas suaugusiojo 

komentarus. 

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos intensyvumą priklausomai nuo situacijos (pvz., 

ramioje aplinkoje džiaugsmą reiškia santūriau). Paklaustas ramioje situacijoje pasako 

galimas savo ar kito asmens netinkamo elgesio pasekmes. 

Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo bei kitų vaikų pavyzdžiu laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Žaisdamas stengiasi laikytis žaidimo 

taisyklių. 

5 žingsnis 

 

Nusiramina, atsipalaiduoja, klausydamasis ramios muzikos, pabuvęs vienas, 

kalbėdamasis su kitais. 

Vis dažniau jausmus išreiškia mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. Ramioje situacijoje 

sugalvoja kelis konflikto sprendimo būdus, numato jų taikymo pasekmes. 

Retkarčiais primenamas laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Pats 

primena kitiems tinkamo elgesio taisykles ir bando jų laikytis be suaugusiųjų 

priežiūros. 

6 žingsnis Pats taiko įvairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus (pastovi prie akvariumo su 

žuvytėmis, klauso pasakos naudodamasis ausinėmis ir kt.). 

Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį provokuojančiose situacijose, ieško taikių 

išeičių, kad neskaudintų kitų. Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį. 

Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei naudingumą ir dažniausiai savarankiškai jų 

laikosi. Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus. 

Vertybinė 

nuostata 
Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs 

geba nusiraminti. 

 7 žingsnis Susijaudinęs, išsigandęs, sutrikęs bando nusiraminti ir ieškoti pagalbos. 

   Taiko kelis skirtingus kitiems priimtinus emocijų ir jausmų reiškimo būdus. Numato, 

kaip jaustųsi pats ar kitas asmuo įvairiose situacijose. 

Supranta, kad skirtingose vietose (darželyje, mokykloje ir kt.) yra kitokia tvarka, kitos 

taisyklės, linkęs jas suprasti ir jų laikytis. 

 

5.SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

 

 Žingsniai Pasiekimai 
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1 žingsnis Reaguoja į pasakytą savo vardą. Pradeda jausti savo kūno buvimą - apžiūrinėja, 

tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų judėjimą. Apžiūrinėja, liečia kitą vaiką, tyrinėja jo 

kūną. 

Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, krykštauja, kai aplinkiniai maloniai bendrauja su 

juo. 

 

2 žingsnis 

 

Turi savo kūno išorės vaizdinius – atpažįsta save neseniai darytose nuotraukose, savo 

atvaizdą veidrodyje, pavadina kelias kūno dalis. Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, 

išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis neleidžia to daryti. 

Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti, tikisi juo 

besirūpinančio suaugusiojo pritarimo, palaikymo, pagyrimo. 



3 žingsnis 
Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“. Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų 

 Turėjimu – pasako, ką daro, ką turi. Pasako, kas jis yra berniukas ar mergaitė, atskiria 

berniukus nuo mergaičių, pavadina 5-6 kūno dalis. 

Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir 

 kiti vaikai jį mėgsta ir priima. 
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4 žingsnis Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. Pasako, kaip 

jaučiasi, ko nori jis pats ir kaip jaučiasi, ko nori kitas asmuo. Supranta, kad suaugęs 

žmogus negalėjo matyti to, ką jis matė, ką darė arba kas atsitiko, jeigu nebuvo kartu 

(tėvams pasakoja, ką veikė darželyje ir kt.). 

Mano, kad yra geras, todėl kiti jį mėgsta, palankiai vertina. 

5 žingsnis 

 

Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas pats asmuo: atpažįsta save kūdikystės 

nuotraukose, apibūdina savo išvaizdą, teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras 

(moteris), tėvelis (mamytė). 

Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės narys, kalba apie šeimą, draugus. 

Savęs vertinimas nepastovus, priklauso nuo tuo metu išsakyto suaugusiojo vertinimo, 

siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų. 

6 žingsnis Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, savybes, gebėjimus, šeimą, bendruomenę, 

Tėvynę. Ima suvokti save, kaip galintį daryti įtaką kitam (pralinksminti, padėti ir kt.) 

ir atsakingai pasirinkti (ką veikti, kaip elgtis, aktyviai dalyvauti priimant su jo 

gyvenimu ir veikla susijusius sprendimus ar kt.). 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 teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų palankumo ir 

nepalankumo jam ženklus (pasakytus žodžius, kvietimą žaisti kartu ir kt.). 

Vertybinė 

nuostata 
Save vertina teigiamai. 

Esminis 

gebėjimas 

Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), pasako, kad yra berniukas / 

mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina 

savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

 7 žingsnis Pasitiki savimi ir savo gebėjimais. 

Supranta savo augimą, pasako, kaip atrodo, kuo domisi, ką veikia. 

   Jaučiasi esąs savo šeimos, grupės narys, priskiria save giminei (močiutės, seneliai, 

tetos, pusbroliai, pusseserės), gimtinei. 

Ima suprasti, ką jis pats gali padaryti, pakeisti, o kas nuo jo norų ir pastangų 

nepriklauso. 

Mokosi saugoti savo privatumą, siekia kitų palankumo, yra tolerantiškas kitokiam 

(kalbančiam kita kalba, kitokios išvaizdos vaikui ir kt.). 

 

6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 
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 1 žingsnis Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau padedamas pedagogo pamažu nurimsta ir 

įsitraukia į veiklą. 

Atpažįsta juo besirūpinantį suaugusįjį, džiaugiasi jį pamatęs, atsako jam kalbinamas, 

žaidinamas, siekia būti greta. 



2 žingsnis 

 

Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar globėjo. 

Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie juo besirūpinančio suaugusiojo. Mėgsta žaisti 

kartu su juo, stebi ir mėgdžioja jo žodžius, veiksmus. Prieš ką nors darydamas pažiūri 

į suaugusiojo veidą, laukdamas pritarimo ar nepritarimo ženklų, atpažįsta suaugusiojo 

emocijas, jausmus. Dažniausiai vykdo jam suprantamus suaugusiojo prašymus, 

kreipiasi į jį pagalbos. 

Bijo nepažįstamų žmonių, nežinomos aplinkos, neįprastų žaislų. 

3 žingsnis Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo tėvų. 

Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis su-

augusysis. Mėgdžioja, tačiau žaidime savaip pertvarko suaugusiųjų veiksmus, žo-

džius, intonacijas. Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo palaikymo, pagyrimo. 

Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria. 

Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai auklėtojas yra šalia jo arba matomas netoliese. 
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4 žingsnis Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar globėjų. Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą 

grupės auklėtojais, supranta jų jausmus, bendradarbiauja su jais: guodžiasi, kalbasi, 

klausia, tariasi. Paklaustas suaugusiajam pasako savo nuomonę. Dažniausiai stengiasi 

laikytis suaugusiųjų nustatytos tvarkos, priima jų pagalbą, pasiūlymus bei vykdo 

individualiai pasakytus prašymus. Mėgsta ką nors daryti kartu su suaugusiuoju. 

Kalbasi, ką nors veikia su nepažįstamais žmonėmis, kai auklėtojas yra šalia jo arba 

matomas netoliese. 

5 žingsnis 

 

Rodo, prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą 

veiklą, pokalbius apie savijautą ir elgesį. Priima su veikla susijusius suaugusiojo 

pasiūlymus. Tikrina suaugusiojo išsakytas leistino elgesio ribas – atsiklausia, derasi, 

pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia komentarų. Dažniausiai laikosi sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų, tačiau stipriai supykęs, išsigandęs, susijaudinęs gali 

priešintis suaugusiajam. 

Drąsiai bendrauja su mažiau pažįstamais ar nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje 

ar įstaigos kieme. 

6 žingsnis Nusiteikęs geranoriškai, pagarbiai, mandagiai bendrauti su suaugusiaisiais. Tariasi, 

diskutuoja su jais dėl dienotvarkės ir elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus, stengiasi 

laikytis susitarimų, nors kartais su suaugusiuoju bendrauja priešiškai. Kasdienėse 

situacijose bando tinkamu būdu išsakyti priešingą nei suaugusiojo nuomonę. 

Paprašytas paaiškina, kodėl negalima bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai šalia 

nėra juo besirūpinančio suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis pagalbos pasimetus, 

nutikus nelaimei. 

Vertybinė 

nuostata 
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

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

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

reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

 7 žingsnis Geranoriškai ir pagarbiai bendrauja ir bendradarbiauja su suaugusiaisiais. 

Pasitiki pedagogais, artimaisiais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais neįprastoje 

aplinkoje, iš jų mokosi. 

Patys pasiūlo suaugusiesiems įdomią bendrą veiklą, išsako savo nuomonę, siekia 

susitarimų, prašo pagalbos. 

Domisi suaugusiojo jausmais ir savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo savo pagalbą. 

Žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

 

7 SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 



0
–
3
 m

et
a
i 

 
1 žingsnis Patinka žiūrėti į kitus kūdikius, būti šalia kitų vaikų, juos liesti, mėgdžioti jų veido 

išraišką, veiksmus. 

2 žingsnis 

 

Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Jiems šypsosi, mėgdžioja jų judesius, 

veiksmus, ką nors pasako. Gali duoti žaislą kitam, jį imti iš kito, tačiau supykęs gali 

atimti žaislą iš kito, jam suduoti. 

3 žingsnis Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu vaiku, trumpam 

įsitraukia į kito vaiko žaidimą. 

Bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, dažniau kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis 

atlieka veiksmus su tuo pačiu žaislu. Audringai reiškia teises į savo daiktus, žaislus, 

nori kito vaiko jam patinkančio žaislo. 

Gali simpatizuoti kuriam nors vaikui. 
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4 žingsnis Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus (kviečia žaisti, priima, prašosi 

priimamas į žaidimą). 

Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus, stengiasi suprasti kita kalba 

kalbančio vaiko sumanymus. Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, žaislų. Padedamas 

suaugusiojo, palaukia savo eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą. 

Gali turėti vieną ar kelis nenuolatinius žaidimų partnerius. Su jais lengvai susipyksta 

ir susitaiko. 

5 žingsnis 

 

Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia. 

Geranoriškai veikia kartu su kitais, siūlydamas savo 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. Noriai žaidžia su vaikais iš kitos kultūrinės ar socialinės aplinkos, natūraliai 

priima vaikų skirtumus. Gali padėti kitam vaikui. Pats randa nesutarimo, 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, domisi skirtumais tarp vaikų ir juos toleruoja. 

Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos. 

Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę žaisti paeiliui. Siekdamas rasti kompromisą, 

įsitraukia į derybų procesą. Supranta, kad grupė vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi 

susitarti dėl visiems priimtino elgesio. Supranta, koks elgesys yra geras ar blogas ir 

kodėl. Suvokia savo veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

Turi draugą arba kelis nuolatinius žaidimų partnerius. Palaiko ilgalaikę draugystę 

mažiausiai su vienu vaiku. 

Vertybinė 

nuostata 
Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

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

su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo 

padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 7 žingsnis Nusiteikęs susipažinti, susidraugauti, geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su 

bendraamžiais. 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, stengiasi elgtis pagal savą gero elgesio supratimą. 

Draugauja bent su vienu vaiku, palankiai, mandagiai, tolerantiškai bendrauja ir 

bendradarbiauja su visais (dalijasi žaislais, tariasi, supranta kitų norus, derina 

veiksmus). 

Supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

Pastebi ir priima kitų draugiškumo, palankumo ženklus, gerbia kitus vaikus, išklauso 

jų nuomonę, iš jų mokosi. 

 

8. SAKYTINĖ KALBA 

 



 Žingsniai Pasiekimai 
0
–
3
 m

et
a
i 

 
1 žingsnis Įdėmiai klausosi suaugusiojo. Skiria griežtą ir malonų kalbinančio suaugusiojo toną. 

Supranta elementarius kalbinančiojo klausimus ir prašymus. Atpažįsta artimiausios 

aplinkos garsus. Džiaugiasi įvairiais garsais ir ritmais. Supranta savo ir artimųjų 

vardus, artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių pavadinimus. Supranta veiksmų 

pavadinimus, geba veiksmais atsakyti į klausimus.  

Kalbėjimas 

Komunikavimui vartoja įvairius garsus ir judesius: daug čiauška, kartoja, mėgdžioja 

jam tariamus garsus ir skiemenis. 

Vartoja kelis trumpus žodelius objektams, veiksmams įvardyti, norams išsakyti, palydi 

juos judesiu.  

 

2 žingsnis 

 

Klausymas 

Klausosi ir kalba, mimika, gestais reaguoja į suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimą. 

Supranta vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie artimiausios aplinkos objektus, reiškinius, 

santykius, nesudėtingus trumpus tekstukus: žaidinimus, eilėraštukus, pasakas, 

pasakojimus, su dienotvarke susijusius paaiškinimus, prašymus, paprastus klausimus. 

Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų žodžių. Išklauso ir supranta du vienas po 

kito išsakomus prašymus, kvietimus. 

Kalbėjimas 

Noriai dalyvauja pokalbiuose. Mėgdžiojimu, žodelių pakartojimais, veiksmais, 

mimika ir pantomimika dalyvauja paprastuose žodiniuose žaidimuose. 

Dviejų trijų žodžių sakiniais kalba apie tai, ką mato ir girdi, kas atsitiko, ko nori. 

Suaugusiojo padedamas kartoja girdėtus trumpus kūrinėlius. 

 

 

3 žingsnis Klausymas 

Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų žodžių. 

Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis vienas paskui kitą sekančius prašymus, siūlymus, 

patarimus. 

Kalbėjimas 

3-4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja apie save, savo norus, poreikius, išgyvenimus. 

Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną. Sako „ačiū“, „prašau“. 

Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė ir girdėjo, apie aplinkos objektus, jų savybes, 

įvykius, net jei jų dabar ir nemato. Domisi laidomis, animaciniais filmais vaikams, 

kalba apie juos. Vienu ar keliais žodžiais atsako į elementarius klausimus. 

Kalba kelių žodžių sakiniais, žodžius derina pagal giminę, skaičių, linksnį. 

Kartu su suaugusiuoju deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomas pasakas, eilėraščius. 
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4 žingsnis Klausymas 

Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų, pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų kūrinių 

literatūrine kalba, tarmiškai. 

Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į tai, ką jam sako, aiškina suaugusysis ar vaikas. 

Stengiasi suprasti kita kalba kalbančių vaikų norus, pasiūlymus. 

Kalbėjimas 

Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja, užkalbina, prašo, pašaukia, kartais laiky-

damasis elementarių kalbinio etiketo normų. Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir 

jautė, veikia ir veikė. Žaidžia garsais ir žodžiais, kuria naujus žodžius. 

Kalba, pasakoja apie tai, ką mato ir matė, girdi ir girdėjo, ką sužinojo, suprato, 

vartodamas elementarius terminus, girdėtus naujus žodžius. 

Kalbėdamas vartoja paprastos konstrukcijos gramatiškai taisyklingus sakinius. 

Taisyklingai taria daugumą gimtosios kalbos žodžių garsų. Padedant atpažįsta žodyje 

kelis atskirus garsus. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius, atkartoja trumpas pasakas ar apsakymus, pridėdamas 

savo žodžių, pasakojimą palydėdamas gestais ir mimika. 



 
5 žingsnis 

 

Klausymas 

Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, publicistinių, enciklopedinių, informacinių) 

apie aplinką, įvairius įvykius, reiškinius, klausosi gyvai, įrašų. 

Supranta sudėtingesnio turinio tekstus. Supranta, kad į jį kreipiamasi ar kalbama ne 

gimtąja kalba. 

Kalbėjimas 

Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, veikia, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina, 

pakartoja. Kalbėdamas žiūri į akis. 

Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo nutikę, įvykę, tai siedamas su žmonėmis, tautos 

gyvenimu, gamtos reiškiniais. Vartoja įvairią techniką, transporto priemones bei 

prietaisus įvardijančius žodžius. Pasakoja, kalbasi apie matytus animacinius filmus, 

televizijos laidas, žaistus kompiuterinius žaidimus. Bando susikalbėti su kitakalbiu 

vaiku, pakartodamas jo kalbos vieną kitą žodį. 

  Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, žodžius į sakinius jungia laikydamasis perprastų 

kalbos taisyklių. Vartoja daugumą kalbos dalių (daiktavardžius, veiksmažodžius, 

būdvardžius, prieveiksmius, prielinksnius ir kt.). Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo 

paties, tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose. 

Seka girdėtas ir savo sukurtas pasakas, kuria įvairias istorijas, eilėraštukus, insce-

nizuoja. Deklamuoja skaitomų pasakų eiliuotus intarpus. 

6 žingsnis Klausymas 
Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų, pajuo-

kavimų bendrine kalba ir tarme. 

Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. Supranta pajuokavimus, 

dviprasmybes, frazeologizmus, perkeltinę žodžių prasmę. Supranta artimiausioje 

aplinkoje vartojamus kitos kalbos žodžius. 

Kalbėjimas 
Kalba natūraliai, atsižvelgdamas į bendravimo situaciją, išsakydamas savo patirtį, 

norus, svajones, svarstymus, kalba apie problemų sprendimą, vartoja mandagumo bei 

vaizdingus žodžius (sinonimus, antonimus ir kt.), technologinius terminus 

(mikrofonas, pelė, klaviatūra ir kt.). Bando susikalbėti su kitakalbiu vaiku, 

suaugusiuoju. Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos eigą, praneša apie tai draugui, 

grupelei draugų, visai grupei. Klausinėja apie tai, kas išgirsta, matyta, sugalvota, 

pajausta. 

Pasakoja, kalba apie aplinką, gamtos reiškinius, techniką, įvardydamas įvairias 

detales, savybes, būsenas, vartodamas naujai išgirstus sudėtingesnės sandaros 

žodžius. 

Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, vartoja pagrindines kalbos dalis. Išgirsta 

žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi skirtingą reikšmę. Išgirsta pirmą, paskutinį ir 

žodžio viduryje esančius garsus. Skiria gimtosios kalbos žodžius nuo išgirstų kitos 

kalbos žodžių. 

Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja pasakas, padavimus, apsakymus, matytus ir 

girdėtus per įvairias skaitmenines laikmenas (TV, DVD, CD). Kuria ir pasakoja 

įvairius tekstus, mįsles, humoristines istorijas, deklamuoja savo sukurtus kūrinėlius, 

žaidžia prasmingais ir beprasmiais žodžiais, bando juokauti, kalba „ateivių“ kalbomis, 

„užsienio“ kalbomis. Keičia balso stiprumą, kalbėjimo tempą, intonacijas ir kt. 

Vertybinė 

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

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

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



7 žingsnis Klausymas 
Nepertraukdamas klausosi draugų ir suaugusiųjų kalbos, pasakojimų, samprotavimų, 

komentarų, instrukcijų bendraujant, planuojant veiklą, veikiant. Klausosi TV ir radijo 

laidų vaikams. 

Klausosi ir supranta perkeltines kalbėjimo prasmes: dviprasmybes, absurdus, humorą, 

fantazijas, palyginimus, žodžių daugiareikšmiškumą. 

Išklauso ir supranta 3-4 dalių verbalinę instrukciją. 

Supranta, kad kūrinys turi pradžią, pabaigą, vidurį, kad jame veikia skirtingi veikėjai, 

kad yra tam tikra veiksmo vieta. 

Suvokia pokalbio, pasakojimo, skaitomo kūrinio eigą.  

Kalbėjimas 
Kalba, pasakoja apie tai, kas patirta (nutikimus, susitikimus, įspūdžius, veiklą) įvykių 

eilės seka. Kalbasi apie tai, ką norėtų patirti, išgirsti, pamatyti, veikti. Paaiškina 

konflikto, nesutarimo esmę, svarsto, tariasi. Nusako žaidimo, veiklos taisykles. 

Pasakoja kelių įvykių istorijas, pasakojimą palydi pantomima. 

Kalbasi apie spaudinių iliustracijas, fotoalbumų nuotraukas, skelbimus, simbolius 

gatvėse, parduotuvėse ir kt., apibūdina, aiškina. 

Pagal taisykles kalbasi telefonu. 

  Taisyklingai vartoja įvairias konstatuojamųjų ir klausiamųjų sakinių formas (kada, 

kur, kaip ir kt.). Kuria naujus žodžius pagal perprastas žodžių darybos taisykles. 

Išgirsta visus garsus žodyje ir pasako juos eilės tvarka. 

Girdėtų kūrinių kalbinės raiškos elementus vartoja pokalbiuose, svarstymuose, 

erzinimuose ir kt. Atpasakodamas kūrinį, vartoja įprastus kūrinio pradžiai ar pabaigai 

posakius. Deklamuoja modernius eilėraščius. 

Žaidžia kalba - rimais, ritmais, kuria naujus žodžius. 

 

9. RAŠYTINĖ KALBA 

 

 Žingsniai Pasiekimai 
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1 žingsnis Skaitymas 
Vartinėja, žiūrinėja paveikslėlių knygeles, žiūrinėja paveikslėlius. Palankiai reaguoja 

į knygelių skaitymą (vartymą) kartu su suaugusiaisiais. 

Rašymas 
Stebi rašančiuosius, domisi įvairiomis rašymo priemonėmis, brauko jomis įvairias 

linijas. 

2 žingsnis 

 
Skaitymas 
Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo. Pradeda atpažinti jo 

mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam paskaitytų. Kartais knygelę laiko taisyklingai. 

Reaguoja į skaitomą tekstą. Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias raides, žodžius, 

simbolius. 

Rašymas 
Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko popieriaus lape. 

3 žingsnis Skaitymas 
Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas 

paskaityti. Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos 

pavadina. Pradeda pažinti aplinkoje esančius simbolius. 

Rašymas 
Įvairiomis rašymo priemonėmis kraiglioja vertikalias ir horizontalias linijas. 
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4 žingsnis Skaitymas 
Domisi skaitymu. Vaizduoja, kad skaito knygą, kuri jam buvo skaityta. Skaito 

knygelių paveikslėlius, įvardija įvairių objektų ir veikėjų bruožus, veiksmus. 

Atkreipia dėmesį į raides, simbolius (grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda jais 

manipuliuoti įvairioje veikloje. 

Rašymas 
Domisi ne tik įvairiomis rašymo priemonėmis, bet ir galimybe rašyti (planšetiniu 

kompiuteriu ir kt.) Keverzonėse ir piešiniuose pasirodo realių raidžių elementai ir 

raidės. Raidėmis ir simboliais (grafiniais vaizdais) pradeda manipuliuoti įvairioje 

veikloje. 

5 žingsnis 

 
Skaitymas 

Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žodžius, prasidedančius ta pačia raide. Supranta, 

kad kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir specifinę grafinę raišką. Supranta 

aplinkoje matomų kai kurių spausdintų žodžių prasmę. 

Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, knygelėms. įvardija specifinius skaitomo 

teksto veikėjų bruožus. 

 Rašymas 

Domisi ir supranta skirtingų spaudinių funkcijas (kalendorius, valgiaraštis, reklama, 

bukletas ir pan.). 

Kopijuoja raides, paprastus žodžius. „Iliustruoja" pasakas, pasakojimus, istorijas, 

filmukus, iliustracijose parašydamas nukopijuotas raides, žodžius. Kuria ir gamina 

rankų darbo knygeles su elementariais nukopijuotais sakiniais, žodžiais, raidėmis. 

Braižo ir aiškina planus, schemas, grafikus. Bando rašyti raides, pradėdamas savo 

vardo raidėmis. (Planšetiniame kompiuteryje rašo savo vardą, trumpus žodelius.) 
6 žingsnis Skaitymas 

Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, supranta nesudėtingą jų siužetą, 

klausinėja. Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto, iliustracijų ir asmeninės patirties. 

Žino keliolika abėcėlės raidžių. Supranta, kad garsas siejamas su raide, o raidės 

sudaro žodį. Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, skiemenis. Pažįsta parašytą 

žodį, kaip atskirų raidžių junginį. 

Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų, 

kavinių pavadinimus. 

Rašymas 

Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja aplinkoje matomus žodžius. 

Piešiniuose užrašo atskirų objektų pavadinimus. įvairiais simboliais bando perteikti 

informaciją. Planšetiniu kompiuteriu rašo raides, žodžius. Supranta rašymo tikslus. 

Vertybinė 

nuostata 

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.  

Esminis gebėjimas Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.  



 7 žingsnis Skaitymas 
Gerbia ir tausoja knygas, kitus spaudinius (kalendorius, žurnalus ir kt.). Supranta 

knygos ar kito informacijos šaltinio dalių pavadinimus, jų funkcijas (viršelis, titulinis 

lapas, autorius, pavadinimas ir kt.). Atpažįsta ir pavadina keletą įvairiu šriftu parašytų 

raidžių (didžiųjų ir mažųjų, spausdintų ir rašytinių). Atpažįsta ir pavadina kelis 

skiriamuosius ženklus (klaustuką, šauktuką, tašką). 

Imituodamas skaitymą, pagal knygos iliustracijas kuria pasakojimą, panašų į girdėtą 

skaitant. Imituodamas skaitymą, kuria savo pasakojimą, susijusį su patirtimi, 

fantazuoja. Teisingai įvardija puslapį, sakinį, žodį, raidę. Bando perskaityti trumpus, 

jam reikšmingus žodžius (savo vardą, artimųjų vardus, adresą ir kt.). 

Rašymas 

Piešiniu, rašinėjimais, raidėmis atvaizduoja savo patirtį, išgyvenimus, norus. 

Piešiniuose, po darbeliais, įvairiuose laiškeliuose, pranešimuose ar kvietimuose rašo 

atskiras raides, savo vardą, elementarius žodelius. Rašo nepaisydamas žodžių 

darybos ir jų dėstymo eilutėje ar puslapyje taisyklių.  

 

10. APLINKOS PAŽINIMAS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 

0
–
3
 m

et
a
i 

 

1 žingsnis Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti esančius veidus, daiktus. 

Reaguoja į skirtingus vaizdus, paviršius, kvapus, garsus, skonius. 

Atpažįsta artimus žmones, žaislus, daiktus. 

2 žingsnis 

 

Stebi ir atpažįsta artimiausią savo aplinką, orientuojasi joje. 

Pažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus, žmones, daiktus, jų atvaizdus. 

Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė). 

3 žingsnis Atpažįsta ir pavadina vis daugiau artimiausioje aplinkoje esančių augalų (sodo, 

daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, domisi jais. 

Skiria atskirus gamtos reiškinius. 

Orientuojasi savo grupės, darželio, namų aplinkoje. 

Pasako savo ir savo šeimos narių vardus. 

Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus. 

4
–
6
 m

et
a
i 

4 žingsnis Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus (namai, automobiliai, keliai, parduotuvės ir 

pan.). 

Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena, pavadinimus, savo vardą ir pavardę. 

Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje. 

Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus gyvūnų ir augalų požymius. 

Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius, gėles, 

daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus. 

Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus jiems požymius, skiria daugiau gamtos 

reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba). 

5 žingsnis 

 

Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, tradicijas. 

Moka papasakoti apie savo gimtąjį miestą ar gyvenvietę. Pasako savo gatvės 

pavadinimą. Įvardija kelis žinomus gimtojo miesto objektus. 

Gali savarankiškai nueiti į darželio salę, biblioteką, valgyklą ar, pvz., dailės studiją. 

Atranda buities prietaisų, skaitmeninių technologijų panaudojimo galimybes, noriai 

mokosi jais naudotis. 

Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. 

Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus. 

Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip juos naudoti maistui. 

Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, kurių negali pamatyti (pvz., ugnikalnių 

išsiveržimas, žemės drebėjimas, smėlio audra). 



6 žingsnis Pasako tėvų profesijas, įvardija savo giminaičius, žino savo namų adresą. 

Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą. 

Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį palengvinančią techniką 

(prietaisai, transportas, įrenginiai). Samprotauja apie tai, kad gamindami daiktus 

žmonės įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui reikia darbe, kokios yra profesijos. 

Domisi, kokie daiktai buvo naudojami seniau, kaip jie pasikeitė. 

Papasakoja apie tradicines šventes. 

Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir tarp augalų. 

Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta naminiai ir laukiniai gyvūnai. 

Moka prižiūrėti kambarinius augalus, daržoves, stebi jų augimą. 

Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą žmonėms ir augalų naudojimą maistui. 

Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus kūnų ryšius. 

Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, dalyvauja ją 

prižiūrint ir puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir įvardija gyvenamosios 

vietovės objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), gyvūnus ir augalus. 

Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir besiformuojančią atsakomybę už jos 

išsaugojimą. 

Vertybinė 

nuostata 

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Esminis gebėjimas Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo 

gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, 

domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. 



 7 žingsnis  Nusako miško, pievos, vandens telkinio augmenijos ir gyvūnijos būdingiausius 

bruožus (miške vyrauja medžiai ir krūmai, pievose – žolės; vandens telkinių augalai 

gali augti tik panirę ar pusiau panirę į vandenį ir pan.). 

Suaugusiųjų padedamas pastebi požymius, kurie rodo augalų bei gyvūnų 

prisitaikymą gyventi sausumoje ar vandenyje. 

Nurodo kelis gyvūnus, kurie minta tik augalais, ir kelis, kurie minta kitais gyvūnais 

ir vadinami plėšrūnais. 

Atpažįsta po kelis miško ir vandens augalus bei gyvūnus, valgomuosius grybus. 

Paaiškina, kad nežinomų augalų uogų ir grybų negalima ragauti, nes jie gali būti 

nuodingi. 

Paaiškina, kaip reikia prižiūrėti kambarinius ar daržo augalus, naminius gyvūnus. 

Nusako, iš ko ir kaip gaminama duona, pieno produktai. 

Noriai tyrinėja medžiagų savybes, daiktų sandarą ir apie tai samprotauja, aiškinasi 

kodėl; pateikia (ne)tirpstančių medžiagų, vandenyje (ne)skęstančių daiktų pavyzdžių. 

Domisi gamtos reiškiniais ir jų aiškinimu (rasa, vaivorykštė, vėjas). Nusako, kaip 

skiriasi orai kitose pasaulio šalyse. 

Paaiškina, kad Saulė apšviečia ir šildo Žemę; samprotauja, kuo planetos skiriasi nuo 

žvaigždžių. 

Tvarkingai ir saugiai elgiasi gamtoje, išvykose, noriai dalyvauja tvarkant ir puošiant 

aplinką. 

Paaiškina, kaip reikia taupyti elektrą, šilumą ir vandenį, kaip rūšiuoti šiukšles, esant 

galimybėms jas rūšiuoja. 

Samprotauja apie profesijos pasirinkimą, kokių savybių reikia žmonėms, dirbantiems 

įvairius darbus. 

Domisi žmonių gyvenimo būdu, jo kaita mūsų ir kitose šalyse. 

Domisi savo giminės istorija, savo gimtosios vietovės ir Lietuvos žinomais 

žmonėmis, kultūros ir gamtos paminklais, gali apie kelis trumpai papasakoti. 

Domisi aktualiais visuomeninio gyvenimo įvykiais. 
Bando prisiimti atsakomybę už bendrą darbą, stengiasi prisidėti, dalyvauti 
ikimokyklinės įstaigos ir vietos bendruomenės talkose, šventėse ir kituose 
renginiuose. 

 

11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

 

 Žingsniai Pasiekimai  

 

0
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a
i 

 

1 žingsnis Skaičiavimas 
Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką reiškia yra (nėra), dar, taip (ne).  

Matavimas 
Susidomi, kai parodomas kitokios formos, dydžio, spalvos daiktas: siekia jį paimti, 

tyrinėja. Atkreipia dėmesį į judančius, artėjančius daiktus, daug kartų kartoja matytus 

veiksmus su daiktais. 

2 žingsnis 

 
Skaičiavimas 
Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, daug (parodo pirštukais, kiek turi metukų). 

Matavimas 
Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos formos, dydžio ar spalvos daiktą. Nuotraukoje, 

piešinyje atpažįsta anksčiau matytą daiktą. Supranta vis daugiau žodžių, kuriais 

nusakoma daikto forma, dydis, spalva, judėjimas erdvėje: paimti didelį, nueiti iki, 

pažiūrėti į viršų ir pan.). 



3 žingsnis Skaičiavimas 
Skiria žodžius: mažai (vienas, du) ir daug. Paprašytas duoda kitiems po vieną žaislą, 

daiktą. 

Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę.  

Matavimas 
Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Suranda tokios pat spalvos (raudonos, mėlynos, 

geltonos, žalios) daiktus. 

Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, o apačioje mažesnės kaladėlės, 

nebus tvirtas. Supranta ir pradeda vartoti daiktams lyginti skirtus žodžius: didelis - 

mažas, ilgas - trumpas, sunkus - lengvas, storas - plonas, toks pat - ne toks, kitoks, 

vienodi - skirtingi ir pan. 

4
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4 žingsnis Skaičiavimas 

Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje. 

Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). Supranta, kad prie daiktų pridedant 

po vieną jų skaičius grupėje didėja, o paimant po vieną – mažėja. 

Pradeda vartoti kelintinius skaitvardžius (pirmas, antras...).  

Matavimas 

Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), keturkampės (keturkampio), kvadratinės 

(kvadrato) formos daiktus, vienodo dydžio ar spalvos daiktus. Statydamas, 

konstruodamas, komponuodamas, grupuodamas pradeda atsižvelgti į daikto formą, 

dydį, spalvą. 

Labai skirtingus ir vienodus daiktus palygina pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir pan. 

Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda vartoti žodžius: didesnis - mažesnis, ilgesnis 

- trumpesnis, storesnis - plonesnis, aukštesnis - 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. 



5 žingsnis 

 
Skaičiavimas 

Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių 

bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba 

atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? 

Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1-2 daiktais 

(elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų ar elementų seką, nebūtinai laikosi 

tos pačios jos sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali imti daiktus ar elementus pagal 

vieną požymį, vėliau - pagal kitą). Skiria kelintinius skaitvardžius. 

Matavimas 

Skiria trikampę, stačiakampę formas. Randa mažai besiskiriančius daiktus. 

Kalbėdamas apie spalvą, vartoja žodžius „vienos spalvos“, „dvispalvis“. Grupuoja, 

komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį. 

Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi sąlyginiu matu (trečiu daiktu). Kalbėdamas 

apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja žodžius: ilgesnis - 

trumpesnis, siauresnis - platesnis, aukštesnis - žemesnis, lengvesnis - sunkesnis. 

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, mano kairėje ir pan. 

Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. 

6 žingsnis Skaičiavimas 

Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu 

simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. 

Supranta ir vartoja žodžius: daugiau (mažiau) vienu, dviem, po lygiai, pusiau, į 2 

dalis, į 4 dalis. 

Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų sekas su 

2-3 pasikartojančiais elementais. 

Matavimas 

Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja 

daiktus pagal dydį, formą arba spalvą. 

Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais matais 

(savo pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Atranda, kad į skirtingos formos daiktus galima 

sutalpinti tą patį skystų ar birių medžiagų (vandens, smėlio ir kt.) kiekį. Lygindamas 

dydžius, vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis, truputį 

mažesnis, didžiausias, mažiausias ir kt.). 

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 kito, už, tarp, viduje, išorėje ir kt. 

Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės 

dienos, metų laikai ir pan.). 

Vertybinė 

nuostata 
Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 



Esminis gebėjimas Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. 

Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto 

vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, 

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

 7 žingsnis Skaičiavimas 

Pradeda suprasti ryšius tarp skaičių (pvz., kad šeši susideda iš dviejų trejetų arba iš 

trijų dvejetų porų). Pradeda suprasti ir vartoti žodžius: sudėti, pridėti, atimti, kiek bus, 

kiek liks ir pan. 

Išdėlioja daiktus į eilę pagal tą patį požymį (pvz., pagal spalvos intensyvumą). 

Matavimas 

Skiria ir pavadina plokštumos figūras (apskritimą, skritulį, kvadratą, stačiakampį, 

trikampį) ir erdvės figūras (kubą, rutulį); aplinkoje randa daiktus, savo forma 

primenančius šias figūras. Dėlioja paveikslėlius iš didesnio kiekio elementų, stato iš 

smulkesnių detalių. Sugrupuoja daiktus pagal nurodytą požymį (dydį, formą). 

Pradeda suprasti, kad tas pats daiktas gali priklausyti kitai grupei pagal kitą požymį. 

Pradeda suprasti, kada vartojami priešingos reikšmės žodžiai: mažas ir didelis, 

lengvas ir sunkus, šilta ir šalta ir kt. (pvz., sako: „Aš esu didelis, o kačiukas mažas, 

bet aš esu mažas, o namas didelis“). 

Moka parodyti, kur yra greta (tačiau tik iš šonų, ne viršuje) esantys, bet nematomi 

objektai (pvz., lauko durys, sodas). Žaisdamas naudojasi vis didesne erdve.  

 

 

12. MENINĖ RAIŠKA 

 

 Žingsniai Pasiekimai 
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1 žingsnis Muzika, šokis 
Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, balso intonacijas, judesius, išraiškingą 

mimiką, suklusdamas, sutelkdamas žvilgsnį, nutildamas, nustodamas arba 

pradėdamas judėti, krykštaudamas, žaisdamas balso intonacijomis, garsais. 

Žaidinimai, vaidyba 
Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, norus įvairiomis balso intonacijomis, 

veido mimika, lingavimu, plojimu, mojuodamas žaislu, daiktu. 

Vizualinė raiška 
Storu pieštuku, teptuku, kreidele baksnoja, brauko, tepinėja palikdamas pėdsakus 

(taškus, įvairių krypčių linijų brėžius, dėmes). Domisi ir džiaugiasi dailės 

priemonėmis, jas liečia, apžiūrinėja, varto. 



2 žingsnis 

 
Muzika, šokis 
Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos garsų, spontaniškai žaidžia balso intona-

cijomis, rankų ir kojų judesiais, mėgdžioja žaidinimų judesius, suaugusiųjų balso 

intonacijas, muzikos garsus, dviejų-trijų garsų melodijas ar daineles. Skambant 

muzikai ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja, barškina, stuksena kokiu nors daiktu. 

Žaidinimai, vaidyba 
Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, jodinimo, kutenimo, pirštukų žaidimus bei 

žaidinimus mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus. įvairius 

jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais (pamojuoja, apkabina). 

Vizualinė raiška 
Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos apžiūrinėja. Džiaugiasi 

(šūkčioja, krykštauja, mojuoja rankomis) dailės priemonės (tirštų dažų, minkštos 

tešlos) paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais, siekia pakartoti ir pratęsti 

įdomią patirtį. 

Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones intuityviai atranda skirtingus veikimo 

jomis būdus (brauko pirštais, varvina dažus, maigo tešlą). 

3 žingsnis Muzika 
Emocingai atliepia klausomus kūrinius (vaikiškas dainas, instrumentinius 

kūrinius) - šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan. 

Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2-4 garsų daineles, palydėdamas jas judesiais. 

Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, jų tekstą imituoja rankų, kūno 

judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka). 

Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos instrumentus ir jais ritmiškai groja kartu 

su pedagogu. 

Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu savitus žodžius, ritmuoja vaikiškais instru-

mentais ir daiktais. 

Šokis 
Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius. 

Šoka spontaniškai kurdamas dviejų-trijų natūralių judesių (eina, pritupia, pasisuka 

ir kt.) seką. 

Žaidimai, vaidyba 
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. 

Vizualinė raiška 
Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir medžiagomis. 

Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas vis labiau koordinuodamas rankų jude-

sius. Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną). Savo abstrakcijose įžvelgia 

daiktus ar įvykius. 

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo 

jomis būdus. Piešdamas, spauduodamas, tapydamas, lipdydamas, konstruodamas 

labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu. 
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4 žingsnis Muzika 

Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos garsus, trumpus vokalinius ir 

instrumentinius kūrinius, judesiais emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą bei 

keliais žodžiais juos apibūdina. 

Kartu su kitais dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono, laipsniškos 

melodinės slinkties autorines ir liaudies dainas. Dainavimą palydi ritmiškais 

judesiais. Tyrinėja savo balso galimybes (dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, žemai, 

greičiau, lėčiau). 

Žaidžia įvairių tautų muzikinius žaidimus, atlikdamas kelis nesudėtingus judesius: 

eina, bėga rateliu, trepsi, ploja, mojuoja, sukasi po vieną ir už parankių. Tyrinėja 

garso išgavimo būdus kūno, gamtos, įvairiais muzikos instrumentais, jais ritmiškai 

pritaria suaugusiojo grojimui. 

Improvizuoja skanduodamas, plodamas, trepsėdamas, stuksendamas, 

spontaniškai kuria ritminius, melodinius motyvus savo vardui, žodžiams. 

Šokis 

Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) šoka-

muosius žaidimus, šoka trijų-keturių natūralių judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.) 

šokius. 

Šoka spontaniškai kurdamas trijų-keturių natūralių judesių seką. 

Žaidimai, vaidyba 

Žaisdamas atkuria matytų situacijų fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, 

reikmenis, drabužius. Kuria dialogą tarp veikėjų, išraiškingai intonuoja. 

Žaisdamas atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip perteikia kelis 

veikėją vaizduojančius judesius, veiksmus, spontaniškai reiškia emocijas.  

Vizualinė raiška 

Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų deriniais, dėmėmis, geometrinėmis ir 

laisvomis formomis, spalvomis, išgaudamas šiek tiek atpažįstamus vaizdus, 

objektus, juos įvardija. Kuria spontaniškai, kartais pagal išankstinį sumanymą, 

kuris darbo eigoje dažnai kinta, „pasimeta“. Kūrybos procesą palydi pasakojimu, 

komentavimu, gestikuliavimu, mimika. 

Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis, atrasdamas spalvų, linijų, 

formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas spalvas. Kuria koliažus, spauduoja 

įvairiomis priemonėmis, konstruoja, lipdo nesudėtingas formas. 

5 žingsnis 

 

Muzika 

Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos instrumentu spontaniškai improvizuoja, 

pritaria klausomam vokalinės, instrumentinės muzikos įrašui ar gyvai 

skambančios muzikos kūriniui. Savais žodžiais išsako kilusius įspūdžius. 

Atpažįsta kai kurių instrumentų (smuiko, būgno, dūdelės, varpelio) tembrus, 

girdėtus kūrinius. 

Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio dainas, jaučia ritmą. Dainuodamas 

išbando balso skambesį, išmėgina jį įvairioje aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.). 

Stengiasi tiksliau intonuoti, taisyklingiau artikuliuoti (aiškiai tarti balsius, 

priebalsius, dvibalsius), taisyklingiau stovėti, kvėpuoti. 

Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo gamybos vaikiškais muzikos instrumentais 

pritaria dainoms, šokiams, tyrinėja jų skambėjimo tembrus. 

Improvizuodamas balsu, vaikišku muzikos instrumentu kuria ritmus, melodijas 

ketureiliams, mįslėms, patarlėms. 

Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje) ratelius, paprastų žingsnių (paprastasis, 

aukštas paprastasis, stangrus, pritupiamasis) autorinius ir penkių-šešių natūralių 

judesių (bėga, sukasi, pašoka ir kt.) šokius. 

Šoka improvizuotai kurdamas penkių šešių natūralių judesių seką, reaguodamas į 

muziką, išreikšdamas aplinkos vaizdus (gamtos reiškinius, gyvūnus). 



 Vaidyba 
Vaidindamas stalo, lėlių teatre, vaizduoja realistinį ir fantastinį siužetą, išplėtoja vyksmą 

dialogu, monologu, keisdamas balso intonacijas. Išreiškia savo norus, jausmus, mintis, 

baimes. Susikuria ištisą žaidimo aplinką, panaudodamas daiktus, drabužius, reikmenis. 

Muzikiniuose žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip perteikia 3-4 veiksmų seką, 

vaizduojančią augimą, darbus, veikėjų judėjimą, stengiasi perteikti veikėjo nuotaiką. 

Vizualinė raiška 
Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia kitiems atpažįstamais vaizdais. Išryškina 

vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas detales. Objektus vaizduoja ne tokius, kokius 

mato, o tokius, ką apie juos žino. Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris procese gali kisti. 

Eksperimentuoja tapybos, grafikos, mišriomis dailės priemonėmis ir medžiagomis, kuria 

sudėtingesnius koliažus, trimates formas iš įvairių medžiagų, fotografuoja, piešia 

skaitmeninėmis priemonėmis (piešimo programomis telefone, kompiuteryje). 

6 žingsnis Muzika 
Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų muzikos kūrinių ir spalvomis ar piešiniu spontaniškai 

perteikia kilusius įspūdžius. Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, tylos panašumus ir 

skirtumus. įvardija kūrinio nuotaiką, tempą, dinamiką, skiria kai kuriuos instrumentus. 

Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, platesnio diapazono vienbalses dainas, jas gana 

tiksliai intonuoja. Dainuoja trumpas daineles kanonu, įsiklausydamas į savo ir draugų 

dainavimą. 

Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais groja 2-3 garsų melodijas. Pritaria 

suaugusiojo grojimui, atlikdami muzikines pjeses solo ir orkestre, seka dirigento judesius, 

stengiasi kartu pradėti ir baigti kūrinėlį. 

Improvizuodamas balsu, muzikos instrumentu kuria melodiją trumpam tekstui, paveikslui. 

Žaidžia muzikinius dialogus, kuria judesius kontrastingo pobūdžio muzikai. 

Šokis 
Šoka sudėtingesnius ratelius (tiltelių, grandinėlės), paprastųjų ir bėgamųjų (paprastasis 

bėgamasis, aukštas bėgamasis, liaunas, smulkus bėgamasis) žingsnių autorinius ir natūralių 

judesių šokius. 

Šoka improvizuotai kurdamas septynių-aštuonių natūralių judesių seką, perteikdamas 

trumpą siužetą ar pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas erdvės (aukštai - žemai) ir laiko (greitai 

- lėtai) elementus. 

Vaidyba 
Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją, im-

provizuoja trumpas žodines veikėjų frazes, fizinius veiksmus, atskleidžia jų norus, 

emocines būsenas. Tikslingai naudoja daiktus, teatro reikmenis, drabužius, aplinką. 

Žaisdamas muzikinius žaidimus ir ratelius perteikia veikėjo mintis, emocijas. 

Vizualinė raiška 
Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais pasakoja realias ir fantastines istorijas, įvykius. 

Vaizdus papildo grafiniais ženklais (raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.). Kuria pagal 

išankstinį sumanymą, nuosekliai bando jį įgyvendinti. Kartu su kitais kuria bendrus dailės 

darbus. 

Skirtingiems sumanymams įgyvendinti dažniausiai tikslingai pasirenka dailės priemones ir 

technikas. Eksperimentuoja sudėtingesnėmis dailės technikomis, skaitmeninio piešimo ir 

kitomis kompiuterinėmis technologijomis. 

Vertybinė 

nuostata 

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Esminis 

gebėjimas 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

7 žingsnis Muzika 



Klausosi kompozitorių ir liaudiškos muzikos kūrinių. įvardija kai kuriuos klausytų kūrinių 

autorius ir atpažįsta liaudiškos muzikos kūrinius. Tyrinėja melodijos judėjimo kryptį, 

dermę, atlikimo rūšis. 

Išraiškingai, skambiu, natūraliu balsu dainuoja dainas acappella ar su instrumentiniu 

pritarimu. Dainuoja oktavos ribose solo, ansamblyje ir su visa grupe. Tyrinėja balso 

skambėjimo ypatumus dainuodami su žodžiais ir be jų, žaisdami įvairius žaidimus. 

Noriai, džiugiai groja ir improvizuoja daiktais iš gamtos (akmenukais, lazdelėmis, 

kriauklėmis, kankorėžiais, riešutais ir kt.), savos gamybos vaikiškais muzikos 

instrumentais. Groja ritmiškai, aiškiai, taisyklingai sėdi, laiko instrumentą (būgnelį, 

trikampį, molio švilpynę ir kt.) ir pritaria dainoms, šokiams, rateliams, muzikiniams 

žaidimams. 

Kuria ritmus ir melodijas dainoms, improvizuoja muzikos instrumentais pagal savo 

sugalvotą ar suaugusiojo pasiūlytą temą. 

Šokis 
Žaisdamas šokamuosius žaidimus, šokdamas ratelius, natūralių judesių autorinius šokius 

savitai reiškia nuotaikas. 

Kuria natūralių judesių trumpą šokį, reaguodamas į muziką, perteikdamas trumpą siužetą 

ar pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas šokio elementus (erdvę, laiką ir energiją). 

Vaidyba 
Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtą pasaką, pasiūlytą meninę ar ugdomąją 

situaciją, bendradarbiauja su kitu vaidinimo veikėju. Improvizuoja dialogą, nuoseklią 

veiksmų seką, laisvai, su pasitikėjimu atskleidžia veikėjų norus, emocines būsenas. 

Naudoja charakteringas balso intonacijas, judesius, aprangos detales, prireikus - menamus 

ar tikrus reikmenis, dekoracijas. Žaidžia muzikinius žaidimus ir ratelius, vaizduodamas 

veikėjų bendravimo sceneles. 

Vizualinė raiška 
Drąsiai įgyvendina savo kūrybinius sumanymus. Numato galimą sumanymo realizavimo 

seką bei rezultatą. įvairiai varijuodamas spalvų, linijų bei formų junginiais ir deriniais, 

išryškindamas detales pasakoja apie patirtus išgyvenimus, matytus objektus, 

įsivaizduojamus įvykius, istorijas. Kurdamas bendrus darbus bando derinti savo 

sumanymus ir veiksmus su kitais. 

Kūrybiškai panaudoja tradicines ir netradicines medžiagas, priemones, technikas 

sumanymui įgyvendinti. Bando kurti naudodamasis skaitmeninio piešimo ar kitomis 

kompiuterinėmis programomis, skaitmeninėmis priemonėmis. 

 

13. ESTETINIS SUVOKIMAS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 
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1 žingsnis Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei rodo pasitenkinimą (krykštauja, siekia 

paliesti rankomis), kai yra emocingai kalbinamas suaugusiojo, kai mato ryškius, 

gražių formų daiktus, spalvingus paveikslėlius, žaislus, girdi ritmiškus muzikos ir 

kitus garsus, mato šokio judesius. 

2 žingsnis 

 

Skirtingai reaguoja girdėdamas besikeičiančių intonacijų suaugusiojo kalbinimą, 

muzikos garsus, matydamas gražius gamtos bei aplinkos daiktus ar vaizdus, 

spalvingas knygelių iliustracijas, šokančius ir vaidinančius vaikus ar suaugusiuo-

sius. Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam patinka. 

 



3 žingsnis Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau girdėtus muzikos kūrinius, matytus 

šokius, ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės kūrinius. 

Emocingai reaguoja girdėdamas darnų 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. 
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4 žingsnis Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti, pasipuošti, gražiai atrodyti. 

Skirtingai reaguoja (ramiai ar emocingai) klausydamas ir stebėdamas skirtingo 

pobūdžio, kontrastingus meno kūrinius, aplinką. 

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. 

Reaguoja į kitų nuomonę. 

5 žingsnis Mėgaujasi 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. 

Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos proceso ypatumus (siužetą, veikėjų bruožus, 

nuotaiką, spalvas, veiksmus). Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė dainuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, piešdamas. 

Dalijasi įspūdžiais po koncertų, spektaklių, parodų, renginių lankymo. Pasako savo 

nuomonę apie muzikos kūrinėlį, dainelę, šokį, vaidinimą, dailės darbelį, aplinką, 

drabužį, tautodailės ornamentais papuoštus daiktus. 

6 žingsnis 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 argumentą, kodėl gražu. 

Pasakoja įspūdžius apie muzikos, vaidinimo, šokio siužetą, matytus dailės, tauto-

dailės kūrinius, vaizduojamus įvykius, veikėjus, nuotaiką, kilusius vaizdinius. 

Plačiau papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti dainavo, grojo, šoko, vaidino, piešė. 

Vertybinė 

nuostata 
Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

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

estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, 

įspūdžiais. 

 7 žingsnis 

Nori matyti ir kurti grožį aplinkoje, kūrybinėje ir kasdienėje veikloje. 

Atpažįsta ir pasakoja apie muzikoje, šokyje, vaidinime, vizualiajame mene 

vaizduojamus gamtos, aplinkos, žmonių gyvenimo įvykius, objektus. Išsako 

samprotavimus apie muzikos, vaidinimo, šokio, dailės, tautodailės kūrinių siužetą, 

vaizduojamų įvykių kaitą, veikėjams būdingus bruožus, kilusius vaizdinius, 

potyrius. 

Pastebi, kas gražu, ir stengiasi tai panaudoti savo meninėje raiškoje. 

Pasakoja, aiškina, ką pats sukūrė, kaip kūrė. Pasako, kurių kūrinių malonu klausyti 

ir žiūrėti, o kurių nesinori klausyti, nemalonu žiūrėti. Reiškia savo nuomonę, kodėl 

gražu. Domisi kitų kūrybinėmis idėjomis, sumanymais, geranoriškai juos 

komentuoja. 

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 
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1 žingsnis Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) sudominusių žaislų, daiktų link. Trumpam sutelkia 

žvilgsnį, seka judantį daiktą akimis, klausosi, atlieka tikslingus judesius, veiksmus 

su daiktais. 

Šypsodamasis, žvelgdamas į akis, čiauškėdamas, duodamas žaislą kitam paskatina 

su juo žaisti; išreikšdamas norus parodo „taip" arba „ne“. 

2 žingsnis 

 

Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug kartų atkakliai bando atlikti naują 

veiksmą, kartoja tai, kas pavyko. Judesį, veiksmą ar garsą gali pakartoti tuoj pat, po 

kelių valandų, dienų, todėl savarankiškai modeliuoja kelis judesius ar veiksmus į 

vieną seką. Trumpam atitraukus dėmesį vėl sugrįžta prie ankstesnės veiklos. 

Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais jaučiasi saugus. 

Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus, veda suaugusįjį prie dominančių 

daiktų. Protestuoja, reiškia nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti kliūties. 

3 žingsnis Nuolat energingai žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą, 

pasirenka vieną iš kelių daiktų, sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą norimą  

daiktą. 

Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą. 

Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“. 
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4 žingsnis Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su 

draugais. 

Kviečiant, sudominant įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei 

ar visai vaikų grupei. 

Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme, bando ką nors daryti kitaip arba laukia 

suaugusiojo pagalbos. Siekia savarankiškumo, bet vis dar laukia suaugusiųjų 

paskatinimo, padrąsinimo. 

5 žingsnis 

 

Pats pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su draugais. 

Lengviau pereina nuo paties pasirinktos prie suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai 

vaikų grupei pasiūlytos veiklos. Suaugusiojo pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, 

išradingai, savaip, savarankiškai. 

Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į 

suaugusįjį. 

6 žingsnis Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją tęsia po dienos miego, kitą dieną, 

kelias dienas. 

Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai 

vaikų grupei pasiūlytą veiklą, siūlo vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo paties 

sugalvotą veiklą. 

Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepasisekus bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to kreipiasi į suaugusįjį. 

Vertybinė 

nuostata 

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.  

Esminis gebėjimas Savo iniciatyva pasirenka veikla, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo 

veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su 

kilusiais sunkumais.  

 7 žingsnis Nusiteikęs pradėti, siūlyti naują veiklą, ją užbaigti, užmegzti naują draugystę, naują 

kontaktą su suaugusiaisiais. 

Savo iniciatyva pagal savo pomėgius, interesus pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją 

plėtoja. 

Nuo pradžios iki pabaigos gali atlikti ir nepatrauklią veiklą. 

Palankiai priima iššūkius, bando pats įveikti kliūtis. 

Kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

 

 

15. TYRINĖJIMAS 
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1 žingsnis Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, paragauti žaislus ir kitus daiktus. 

Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando dalyvauti (mimika, judesiai, garsai). 

2 žingsnis 

 

Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, ką 

pavyko padaryti. 

Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą prašo pakartoti daug kartų. 

3 žingsnis Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo suaidomėjimą, 

bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta. 

4 

žingsnis 

Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai reikalingus daiktus ir medžiagas, paaiškina, 

kodėl pasirinko. 

Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda ar 

sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito, ar ne ir pan.). 

5 

žingsnis 

 

Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties (pvz., ratai yra apvalūs, 

nes mašinos paskirtis yra judėti). 

Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia medžiagos, 

iš kurios padarytas daiktas, pasirinkimo tikslingumą (pvz., kodėl mašinos korpusas iš 

metalo, o padangos iš gumos). 

Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir medžiagomis reikia elgtis atsargiai, stengiasi 

taip daryti. 

Išskiria akivaizdžius daiktų, medžiagų, gyvūnų, augalų bruožus, savybes, kalbėdami 

apie tai kartais susieja skirtingus pastebėjimus. 

6 

žingsnis 

Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai, noriai atlieka 

paprastus bandymus, tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti daiktai, kur jie naudojami. 

Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia tolesnius klausimus, siūlo idėjas, ką 

dar galima būtų tyrinėti. 

Domisi, kaip seniau gyveno žmonės, kaip žmonės gyvena kitose šalyse. 

Aktyviai tyrinėdami aplinką demonstruoja vis didėjančią kūno kontrolę, tinkamai 

pasitelkia visus pojūčius, savo galimybėms išplėsti pasitelkia įrankius ir kitas 

priemones (pvz., lupą, mikroskopą). 

Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų ar 

konstravimo planus, numato rezultatą, mokosi pavaizduoti juos nesudėtingose 

lentelėse, diagramose, išradingai, kūrybiškai pristato savo tyrinėjimus ir kitus darbus. 

Stebėdamas fotografijas aiškinasi, kuo yra panašūs su savo artimaisiais, kuo skiriasi 

nuo jų. 

Lygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos 

tikslingai grupuoja ir klasifikuoja. 

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

Esminis gebėjimas Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus 

(stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, 

atrado, pajuto, patyrė. 



 7 žingsnis Domisi gamtinės aplinkos tyrinėjimais (stebėjimais, bandymais). Siūlo idėjas, ką 

norėtų tyrinėti, išbandyti, pasirenka tai, kas labiausiai domina. 

Suaugusiojo padedamas numato, ką reikės atlikti, pasiūlo, kokias priemones ir kaip 

galima panaudoti tyrinėjant, stebi ar bando, aptaria ir daro išvadas. Tai, ką sužinojo 

tyrinėdamas, susieja su tuo, ką jau žinojo, išsako savo abejones ir ką dar norėtų 

sužinoti. 

Suaugusiojo padedamas atlieka paprastus artimiausios socialinės aplinkos, žmonių 

gyvenimo, darbo, kūrybos tyrinėjimus (stebi, klausia, nupiešia, nufotografuoja, ieško 

informacijos įvairiuose šaltiniuose). 

Tyrinėjimams naudoja skaitmenines technologijas (kompiuterį, mobilųjį telefoną, 

fotoaparatą ir kt.). 

Tyrinėja susidomėjęs, atidžiai, stengiasi viską pastebėti. Samprotauja apie pastebėtas 

aplinkos objektų savybes, požymius, žmonių gyvenimo būdo bruožus, palygina, 

kritiškai vertina. 

Atskiria dalis nuo visumos, sujungia dalis į visumą, sudaro sekas, grupuoja, 

klasifikuoja. Projektuoja, modeliuoja. 

Tyrinėjimo rezultatus pavaizduoja piešiniu, nuotraukomis, nesudėtinga schema, 

pristato kitiems. Baigęs tyrinėjimą, aptaria, kaip pavyko viską atlikti, ką galima buvo 

daryti kitaip. 

Stebėdamas ar vykdydamas bandymą stengiasi viską atlikti tvarkingai, laikytis sutartų 

taisyklių. Paaiškina, kad gamtą ar socialinę aplinką tyrinėti reikia atsargiai, nežalojant, 

neniokojant, nurodo, ko reikia saugotis gamtoje (neragauti nepažįstamų vaisių, uogų, 

neimti į rankas vabzdžių ir t. t.), buityje, gatvėje. 

 

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 

 Žingsniai Pasiekimai  

 

0
 -

 3
 m

et
a
i 

 

1 žingsnis Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį keičia, kad pasiektų laukiamą rezultatą. Mimika, 

gestais ir žodžiais parodo, kad susidūrė su kliūtimi, tikėdamasis suaugusiojo ar 

vyresnio vaiko pagalbos. 

2 žingsnis 

 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, išbando jau žinomus veikimo būdus. Stebi, 

kaip panašioje situacijoje elgiasi kiti ir išbando jų naudojamus būdus. 

Nepavykus įveikti kliūties, meta veiklą arba laukia pagalbos. 

3 žingsnis Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, atkakliai, keisdamas veikimo būdus bando ją atlikti 

pats, stebi savo veiksmų pasekmes. 

Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar kliūties, prašo pagalbos arba meta veiklą. 

4
 -

 6
 m

et
a
i 

4 žingsnis Supranta, kad susidūrė su sudėtinga veikla, kliūtimi, problema. 

Nori ją įveikti, išbando paties taikytus, stebėtus ar naujai sugalvotus veikimo būdus. 

Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, kada pavyko įveikti sunkumus. Nepasisekus 

prašo suaugusiojo pagalbos. 

5 žingsnis 

 

Retsykiais pats ieško sunkumų, kliūčių, aktyviai bando įveikti sutiktus sunkumus. 

Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su kitais, mokosi iš nepavykusių veiksmų, poelgių. 

Nepasisekus samprotauja, ką galima daryti toliau, kitaip arba prašo suaugusiojo 

pagalbos. 

6 žingsnis Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar problema susidūrė. 

Ieško tinkamų sprendimų, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes, tariasi su 

kitais ir atsižvelgia į jų nuomonę, siūlo ir priima pagalbą, mokosi iš savo ir kitų klaidų. 

Nepasisekus bando kelis kartus, ieškodamas vis kitos išeities arba prašo kito vaiko ar 

suaugusiojo pagalbos. 

Vertybinė 

nuostata 
Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 



Esminis gebėjimas 

 

 

 

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl 

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

išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti 

priimtų sprendimų pasekmes. 

Sudėtingą veiklą, kliūtis, sunkumus ar problemas priima natūraliai, nusiteikęs juos 

įveikti. 

Ieškodamas, kaip susidoroti su sudėtinga veikla, kliūtimi ar problema, samprotauja 

apie sprendimus, jų pasekmes, pasirenka tinkamiausią sprendimą iš kelių galimų. 

Tariasi su kitais, drauge ieško išeities, siūlo ir priima pagalbą. 

Supranta ir pasako, ar problemą gali įveikti pats kartu su kitais vaikais, ar būtina 

suaugusiojo pagalba. 

 7 žingsnis 

 

17. KŪRYBIŠKUMAS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 

0
 -

 3
 m

et
a
i 

 

1 žingsnis Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus. 

2 žingsnis 

 

Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, judesiais. 

Atranda naujus veiksmus (tapyti ant veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir kt.) ir 

taiko juos daiktų tyrinėjimui. 

3 žingsnis Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje. 

Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma. 

Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus. 

4
 -

 6
 m

et
a
i 

4 žingsnis Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių savybes. 

Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: žaisdamas, pasakodamas, judėdamas. 

Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų veikimo būdų. 

5 žingsnis Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, nežinomus dalykus. 

Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį. 

Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja, 

keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus. 

Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir rezultatu. 

Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų dalykų. 

Kelia probleminius klausimus, diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, fantazuoja. 

Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų sprendimų, neįprastų medžiagų, priemonių, 

atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko, pritaiko, siekia savito rezultato. 

Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, daryti kitaip. 

6 žingsnis Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus. 

Vertybinė 

nuostata 
Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo 

naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

 7 žingsnis Greitai pastebi ir renkasi tai, kas nauja, sudėtinga. 

Įžvelgia dar neišbandytas veiklos, saviraiškos galimybes, kelia probleminius 

klausimus, diskutuoja, svarsto. 

Pasineria į kūrybos procesą, įsivaizduoja, fantazuoja, remiasi vidine nuojauta, turimas 

patirtis jungdamas į naujas idėjas, simbolius, naujus atlikimo būdus. 

Pats ir kartu su kitais ieško atsakymų, netikėtų idėjų, savitų sprendimų, neįprastų 

medžiagų, atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko, pritaiko, siekia savito 

rezultato. 

Nebijo daryti kitaip, būti kitoks, drąsiai, savitai eksperimentuoja. 

 

 



18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

 

 Žingsniai Pasiekimai 

0
 -

 3
 m

et
a
i 

 

1 žingsnis Reaguoja į kalbinimą, mimiką, žaislus, daiktus. Stebi ir susitapatina, mėgdžioja, siekia 

išgauti tą patį rezultatą. Pradeda tyrinėti žaislus ir daiktus visais pojūčiais. 

2 žingsnis 

 

Nori naujų įspūdžių, todėl aktyviai domisi aplinkos daiktais, juda, norėdamas paimti, 

pasiekti, išbandyti žaislus ar daiktus. Stebi ir mėgdžioja, klausia. 

Patraukia, pastumia, paridena, įdeda daiktus ir stebi, kas vyksta, bando pakartoti 

pavykusį veiksmą. Stebi, mėgdžioja, klausia. 

3 žingsnis Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam tikro rezultato. 

Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi, bando. Modeliuoja veiksmus 

ir siužetinio žaidimo epizodus. 

Džiaugiasi tuo, ko išmoko. 

4
 -

 6
 m

et
a
i 

4 žingsnis Pasako, parodo, ką nori išmokti. 

Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, imasi iniciatyvos joms 

įgyvendinti, pastebi ir komentuoja padarinius. 

Pasako, ką veikė ir ką išmoko. 

5 žingsnis 

 

Norėdamas ką nors išmokti, pasako, ko nežino ar dėl ko abejoja. 

Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina. 

Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, jeigu... 

6 žingsnis Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką darys, kad išmoktų, numato, ką veiks toliau, kai 

išmoks. Laiko save tikru mokiniu, atradėju. 

Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo iniciatyvą iškeldamas ir spręsdamas 

problemas. Išsiaiškina, kokios informacijos reikia, randa reikiamą informaciją 

įvairiuose šaltiniuose, pvz., enciklopedijose, žinynuose. Siūlo ir jungia idėjas bei 

strategijas joms įgyvendinti. 

Pasako, ką jau išmoko, ko dar mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis toliau. 

Vertybinė 

nuostata 

Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko.  

Esminis gebėjimas Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, 

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

kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

 7 žingsnis Samprotauja apie mokymąsi mokykloje, išsako savo požiūrį į mokymąsi, jo prasmę. 

Kelia nesudėtingus mokymosi tikslus ir numato, kaip jų sieks, samprotauja apie tai, 

kaip pavyko. 

Kalba apie tai, kad daug sužinoti ir daug ko išmokti apie žmones, daiktus, gamtą 

galima klausinėjant, stebint aplinką, iš spaudos ir knygų, enciklopedijų, interneto, 

TV ir kt. 

Savarankiškai susiranda nesudėtingą informaciją, klausinėja draugus, suaugusiuosius, 

kai reikia, prašo suaugusiųjų pagalbos. 

Siūlo idėjas, ko ir kaip galima būtų mokytis kartu, imasi iniciatyvos joms įgyvendinti. 

Mokosi iš kitų. 

Apmąsto ir samprotauja, ko mokėsi, ką išmoko, ko dar norėtų išmokti. 
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PASTABOS, REFLEKSIJOS, KOMENTARAI: 



Ikimokyklinio ugdymo programa sudaryta tėvams (globėjams), pedagogams. Ikimokyklinio 

ugdymo programa gali būti koreguojama po metų Mokytojų tarybos posėdyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 
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Panevėžio ikimokyklinio ugdymo mokykla 
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Pasiekimų 

sritis 

Kokie ženklai rodo? 

Vaiko veiklos, kalbos, 

elgsenos pavyzdžiai 

Žingsnio 

Nr. 

Kokie ženklai rodo? 

Vaiko veiklos, kalbos, 

elgsenos pavyzdžiai 

Žingsnio 

Nr.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

   

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 



Išrašas 

 

 

LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 

 

 

 
 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 3 

Panevėžys 

 

Posėdžio pirmininkė – Loreta Simanavičienė. 

Posėdžio sekretorė – Edita Miežinienė. 

Dalyvauja: direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarybos narės.  

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Lopšelio-darželio „Žibutė” Ikimokyklinės ugdymo programos ,,Žibutės žiedlapėliai“ 

atnaujinimo.  

 

1. SVARSTYTA: Lopšelio-darželio „Žibutė” Ikimokyklinės ugdymo programos ,,Žibutės 

žiedlapėliai“ atnaujinimas. 

 

Loreta Simanavičienė, direktorė, pristatė lopšelio-darželio „Žibutė“ atnaujintą 

Ikimokyklinio ugdymo programą  ,,Žibutės žiedlapėliai“.  

Balsavo: už – 13; 

              susilaikė – nėra; 

              prieš – nėra. 

 

 NUTARTA: 

Pritarti lopšelio-darželio „Žibutė” Ikimokyklinio ugdymo programai  ,,Žibutės 

žiedlapėliai“ atnaujinimui.  

               

               

 

Posėdžio pirmininkė                 Loreta Simanavičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė               Edita Miežinienė 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 



Išrašas 

 

 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 8-1 

Panevėžys 
 

 

Posėdis įvyko: 2017 08 30. 

Posėdžio pirmininkė – Jolanta Nebilevičienė. 

Posėdžio sekretorė – Edita Miežinienė. 

Dalyvauja: direktorė, tarybos pirmininkė, tarybos narės (sąrašas pridedamas prie protokolo, 

1 priedas). 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl lopšelio-darželio „Žibutė“ atnaujintos Ikimokyklinės ugdymo programos  ,,Žibutės 

žiedlapėliai“. 

 

1. SVARSTYTA: Lopšelio-darželio „Žibutė“ Ikimokyklinės ugdymo programos 

atnaujinimas.   

 

Loreta Simanavičienė, direktorė, pristatė atnaujintą  Ikimokyklinę ugdymo programą 

,,Žibutės žiedlapėliai“.  

 

 NUTARTA: 

Pritarti atnaujintai Ikimokyklinio ugdymo programai ,,Žibutės žiedlapėliai“. 

               

 

 

Posėdžio pirmininkė Jolanta Nebilevičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                          Edita Miežinienė 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 

LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 
 

 
 


