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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1.Informacija apie švietimo teikėją 

Švietimo teikėjo pavadinimas- Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“. 

Trumpasis pavadinimas- Lopšelis-darželis „Rasa“. 

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga. 

Grupė-ikimokyklinio ugdymomokykla. 

Pagrindinė paskirtis- ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis. 

Priklausomybė- savivaldybės švietimo įstaiga. 

Savininkas- Marijampolės savivaldybė. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija- Marijampolės savivaldybės taryba. 

Teikiamos paslaugos- ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Adresas-Rasos g. 21, 68181 Marijampolė. 

Įstaigos kodas – 190448538. 

Tel. (8 343) 72445; el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com 

Ugdymo(si) kalba- lietuvių. 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikosšvietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir kitais įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, 

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, Marijampolės savivaldybės mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

1.2.Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), bendruomenės poreikiai 
Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio (1,5-5 metų vaikams) ir priešmokyklinio (6-7 metų 

vaikams) ugdymo programos, kurios apima ugdymo procesą ir turinį, metodus bei organizavimo 

formas, materialinę bazę, šeimos ir švietimo įstaigų sąveiką. 

Vaikų lopšelyje-darželyje „Rasa“ veikia ikimokyklinio amžiaus, priešmokyklinio ir  mišrios, 

integruojančios priešmokyklinio amžiaus vaikus, grupės. Įstaigoje specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys ugdytiniai sėkmingai integruojami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Dauguma vaikų socialiai aktyvūs, drąsūs, komunikabilūs, jiems svarbu išreikšti save, realizuoti 

aktyvios veiklos poreikį. Iš namų atėjusiems vaikams svarbiausia saugumo jausmas, noras žaisti, 

bendrauti su kitais vaikais, nes būnant kolektyve, ugdantis drauge, perimama kitų vaikų patirtis, be 

to, kiekvienam svarbu išlaikyti individualumą, išsaugoti savąjį „aš“. 

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir lūkesčius vaiko atžvilgiu, Marijampolės vaikų lopšelyje-

darželyje „Rasa“ tenkinami svarbiausi vaiko poreikiai: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, 

bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėjamas jo individualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas. 

Tėvams svarbu kokybiškas šiuolaikiškas ugdymas lopšelyje-darželyje, sudarant palankias sąlygas 

vaiko asmenybės raidai bei pedagoginių darbuotojų kompetencijos ir žmogiškosios vertybės dirbant 

su jų vaikais. 

Dauguma tėvų pageidauja, kad vaikas intensyviai ugdytųsi, pasirengtų mokyklai, plėstų žinias 

apie supančią aplinką ir būtų patenkinta vykdomų papildomų veiklų mūsų ugdytiniams įvairovė. 

Tėvai linkę bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais ir tarpusavyje, domisi vaikų ugdymu, todėl 

ypatingai svarbus veiksnys – kryptingas, tikslingas lopšelio-darželio, šeimos ir kitų ugdymo 

institucijų bendradarbiavimas.Įstaigoje sukaupta darbo patirtis sąveikoje su šeima. Tėvai aktyviai 

įsijungia į projektinę veiklą, dalyvauja lopšelio-darželio ugdomajame procese. Organizuojami 

spektakliai vaikams, bendros išvykos, akcijos, tradiciniai ir netradiciniai renginiai, vyksta tėvų 

tarpusavio diskusijos, dalijimasis gerąja ugdymo patirtimi. 

Ugdymo institucija adekvačiai reaguoja į asmens poreikius, sociokultūrinius gyvenimo 

pokyčius, vykstančius aplinkoje. Tai veiksniai, suteikiantys ugdymo turiniui socialinį, kultūrinį 

prasmingumą, neleidžiantys atitrūkti nuo praktikos. Lopšelyje-darželyje pateikiamos pasirinkimo 
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galimybės vaiko ugdymui, lanksčiai reaguojama į ugdymo turinio, metodų atnaujinimą, palaikomas 

ryšys su aplinka.  

 

1.3.Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

Įstaigos švietimo politika remiasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.  

Šeimai, kaip pagrindinei visuomenės ląstelei, ypač vaikų, augimo ir gerovės aplinkai, nuolat 

suteikiama reikiama apsauga ir pagalba, kad ji galėtų prisiimti visas pareigas visuomenei. 

Įstaigos bendruomenėje formuojamas teigiamas požiūris į vaiko fizinę, protinę, meninę, 

pažintinę veiklą, savarankiškumą, saviraišką, deramą vaiko socializaciją ir tinkamą pasirengimą 

perėjimui į aukštesnes ugdymo(si) pakopas–priešmokyklinį irpradinį ugdymą. 

Mūsų požiūris į vaiką kaip į individualybę, pripažįstant, jog kiekvienas žmogus turi turėti 

visas teises ir laisves nepriklausomai nuo rasės, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, 

nacionalinės arba socialinės kilmės, turto ar kitų aplinkybių.  

Pedagogų ir vaikų santykiai grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. Stengiamasi įžvelgti, kas 

vaikui svarbu, įsiklausyti į jo nuomonę. Vaikai turi galimybę teikti siūlymus, idėjas, pageidavimus, 

į kuriuos atsižvelgiama. Prioritetas teikiamas pačių vaikų iniciatyvai. Vaikai ir suaugę kartu kuria 

bendro gyvenimo įstaigoje ir grupėje susitarimus, taisykles, kurios padeda ugdytis atsakomybę ir 

tarpusavio supratimą. 

Ugdytojai siekia pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos tempą. Kuriamos sąlygos 

saviraiškai ir savarankiškam vaiko elgesiui plėtotis. Vaiko savarankiškumasskatinamas tose srityse, 

kuriose geriau susiformavę gebėjimai. Individualiai dirbama su vaikais, teikiant jiems pagalbą 

mažiau išlavėjusių gebėjimų bei reikiamų pasiekimų ugdymui(si). Individualias vaikų ugdymosi 

problemas padeda spręsti Vaiko gerovės komisija.Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams teikiama logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pagalba. Dienos ritmas ir veikla 

lanksčiai derinami su vaikųamžiumi, poreikiais, interesais ir galimybėmis. 

 

1.4. Pedagogų pasirengimas 

Įstaigoje dirba  kompetentingi pedagogai, kurių gebėjimai ir žinios laiduoja kokybišką vaiko 

ugdymą. Visi ugdytojai (ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

meninio ugdymo pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas, psichologas) kvalifikuoti, turi 

aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, integruoto ugdymo bei komandinio darbo patirtį. Vaikų fizine 

ir psichine sveikata rūpinasi sveikatos priežiūros specialistai.  

Pedagogų komandos nariai yra kūrybiški, išradingi, iniciatyvūs, gebantys keistis, aktyviai 

ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys. 

Kvalifikuoti pedagogai stengiasi pažinti kiekvieno vaiko individualybę, pasirinkti ir taikyti 

tinkamą ugdymo strategiją, geba sukurti įstaigoje psichologiškai saugią aplinką. Bendradarbiaudami 

tarpusavyje ir su šeima, pedagogai siekia konstruktyvaus abipusio dialogo, švietimo paslaugų 

kokybės bei tėvų ir pedagogų interesų, poreikių ir lūkesčių dermės. Pedagogai domisi naujovėmis, 

nuolat tobulina savo kvalifikaciją.  

 

1.5. Įstaigos savitumas 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ įsikūręs Degučių mikrorajono daugiabučių namų 

kaimynystėje, ramioje ir saugioje vietoje.  

Ugdymo proceso metu stengiamasi, kad vaikai kuo daugiau pažintų Marijampolę, žinotų, jog 

šalia lopšelio-darželio yra „Sūduvos“ gimnazija, „Sūduvos“ stadionas, miesto ligoninė. Netoliese 

teka upė „Šešupė“,šalia „Pašešupio“ parkas, kur galimos nuolatinės išvykos, pasivaikščiojimai, 

gamtos stebėjimai.Čia vaikai turi galimybę susipažinti ir palyginti parko ir darželio aplinkoje 

esančią augmeniją, gyvūniją, stebėti gamtą visais metų laikais, įgyti įgūdžių natūralioje aplinkoje. 

Įstaigos bendravimas su Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapija (koplyčia) sudaro sąlygas 

vaikų doriniam ugdymui.Stiprinti sveikos gyvensenos motyvaciją padeda netoliese esantis 

„Sūduvos“ stadionas, kur mūsų įstaigos ugdytiniai jau kelinti metai išbando savo jėgas ištvermės 

bėgime. 
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Estetiška lopšelio-darželio aplinka ugdo sveikatos, pažinimo, kalbos ir komunikavimo, 

meninę, socialinę kompetencijas. Gamta suteikia galimybę stebėti pakitimus, pajusti gamtos 

didingumą, įvairovę, grožį, ją saugoti, puoselėti ir mylėti. Lauke daug sportinių įrengimų, vaikams 

įrengtos poilsio zonos, smėlio dėžės. Lauko aplinka puikiai tinka  vaikų stebėjimams ir 

tyrinėjimams. 

Įstaiga pirmiesiems ugdytiniams duris atvėrė 1978 m. vasario 1 d. Kapsuko (dabartinės 

Marijampolės) vykdomojo komiteto sprendimu mieste atidarytas tipinis lopšelis-darželis Nr. 3. Nuo  

1993 m. rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į Degučių mokyklą-darželį. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

įstaiga reorganizuota į lopšelį-darželį „Rasa“, kuriame yra 10grupių: 3- lopšelio, 5 - ikimokyklinio 

ugdymo, 2 - priešmokyklinio ugdymo. Veikia pailgintos darbo dienos grupė.  

Lopšelio-darželio grupės turi savo pavadinimus: ,,Kiškučiai“, ,,Lašeliai“, ,,Meškučiai“, 

„Pabiručiai“, „Kodėlčiukai“, „Boružiukai“, „Bitutės“, „Smalsučiai“, „Linelis“ ir ,,Pelėdžiukai“ . 

Kiekvienoje grupėje pedagogai, vaikai ir jų tėvai kuria savitą grupių interjerą, atitinkantį vaikų 

poreikius ir grupės pavadinimą. Namų aplinką primenanti, jauki, maloni, funkcionali, paprasta, 

stimuliuojanti grupių aplinka, leidžia vaikui greičiau adaptuotis ir kokybiškai ugdytis.  

Įstaigos veiklos kryptingumas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, orientuotas į 

sveikatingumo ugdymą ir katalikišką ugdymą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

sudarytos sąlygos lankyti muzikos terapijos, katechezės, šokio, keramikos studijos, anglų kalbos, 

šachmatų ir krepšinio pagrindų užsiėmimus.  

Lopšelis–darželis, siekdamas kuo efektyviau ir kokybiškiau ugdyti vaikus, patenkinti jų 

poreikius, bendradarbiauja su šiais socialiniais partneriais: Marijampolės žaidimų sporto mokykla, 

VO „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės struktūriniu padaliniu, VšĮ „Vaiko labui", Marijampolės VSB, 

Marijampolės PPT, Marijampolės sporto centru „Sūduva“, Marijampolės apskrities vyriausiuoju 

policijos komisariatu, Marijampolės Degučių seniūnija, Marijampolės profesinio rengimo centru, 

VšĮ Nacionaline krepšinio akademija, Yamaha muzikos mokykla, Vilkaviškio vaikų lopšeliu-

darželiu „Pasaka“ ir su visomis Marijampolės švietimo įstaigomis. Organizuojamas ir vykdomas 

ugdymo procesas ir projektinė veikla, vyrauja glaudūs dalykiniai ryšiai ir su kitomis savivaldybės 

teisėtvarkos institucijomis, vaikų teisių apsaugos skyriumi, savivaldybės administracija, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo 

programoje ,,Zipio draugai“. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos ugdymui, maitinimas orientuotas į sveiką mitybą. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvauja programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

Humaniškumo – kiekvienas vaikas gerbiamas kaip savarankiška ir individuali asmenybė, turinti 

ryškių prigimtinių bruožų, kuriuos reikia padėti ugdyti. Jam garantuojama teisė gyventi ir elgtis 

pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.  

Sveikatingumo – sudaroma fiziškai ir psichologiškai saugi aplinka. Ugdoma nuostata 

savarankiškai laikytis asmens higienos, poilsio ir maitinimosi ritmo, aktyvios veiklos, sveikos ir 

subalansuotos mitybos, įgyjant sveikos gyvensenos įgūdžių. 

Dvasinio tobulėjimo– siekiama katalikiško ugdymo integracijos į bendrą ugdymo procesą, tęsiant 

šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pozityvaus vaiko ugdymo tradicijas, derinant vaikų, tėvų 

ir pedagogų interesus bei poreikius. 

Visuminio integralaus ugdymo – ugdymo turinys sudaromas, atsižvelgiant į vaiko raidos 

ypatumus ir visuminio pasaulio suvokimą, siekiant visų vaikų galių plėtotės. Ugdomojo proceso 

metu tikslingai ugdant vaiko vertybines nuostatas,  jausmus, mąstymą ir elgseną. 

Individualizavimo – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, pripažįstama ir 

puoselėjama vaiko individualybė, sudaromos galimybės kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti, 

numatant veiklas ir sudarant sąlygas pagal poreikius. 
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Tęstinumo – siekiama nuoseklaus, tęstinio vaiko ugdymosi kuo sklandžiau pereinant nuo 

ugdymosi žaidybinėje veikloje prie labiau struktūrizuoto, sisteminio ugdymosi priešmokyklinėje 

grupėje. 

Atsinaujinimo – ieškoma inovatyvių ugdymo(si) metodų ir būdų, siekiant kelti ugdymo proceso 

kokybę; pritaikomos IKT diegimo naujoves, sudarant palankias sąlygas vaiko kūrybinei raiškai ir 

iniciatyvai, pozityvioms emocijoms.  

Tautiškumo – išlaikoma pusiausvyra tarp lietuvių liaudies tradicijų – papročių ir naujovių, 

suvokiant jų tarpusavio darną ir padedant augančiam vaikui natūraliai perimti bei puoselėti lietuvių 

tautos,  Marijampolės miesto, Suvalkijos regiono kultūrines vertybes, papročius ir tradicijas. 

Sąveikos - ugdymas grindžiamas visų šio proceso dalyvių – vaiko, tėvų(globėjų), ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų, spec. pedagogų ir kitų asmenų, dalyvaujančių, vykdant ikimokyklinio ugdymo 

programą, sąveika (keičiantis informacija ir nuomonėmis, įžvalgomis, dalijantis patirtimi, keliant 

klausimus irkartu ieškant atsakymų). 

„Aukštų standartų“ – vadovų ir pedagogų profesinių ir lyderystės kompetencijų ugdymas. 

Vadovai, pedagogai kelia aukštus reikalavimus savo išsilavinimui, profesionalumui ir ugdymo 

kokybei.  

 

III. UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas - užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno 

ugdytinio kultūrinę, socialinę patirtį, individualias galimybes, sudaryti palankiausias sąlygas vaikui 

atsiskleisti ir tobulėti.  

Uždaviniai: 

 teikti vaikui  kokybišką ikimokyklinį  ir priešmokyklinį ugdymą; 

 saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, plėtoti saugios ir sveikos 

gyvensenos įgūdžius; 

 plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį, sudaryti sąlygas krikščioniškajai vaikų 

pasaulėžiūrai ugdytis; 

 ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, padėti pajusti 

kalbos grožį, išreikšti save pažįstant pasaulį, perimti tautos kultūros pagrindus; 

 kurti pozityvius vaiko-šeimos-pedagogo santykius, grindžiamus bendravimu ir 

bendradarbiavimu. 

 

IV. UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS 
 

Ugdymo(si) metodas – tai pedagoginio poveikio vaikui ir vaiko poveikio pedagogui bei 

grupės vaikams būdų sistema, padedanti siekti ugdymo(si) tikslo ir uždavinių. Įvairių metodų 

paskirtis – padėti atsiskleisti vaikui, paskatinti jo saviraišką, siekti, kad numatytas ugdymo(si) 

turinys taptų vaiko savastimi.  

 Ikimokyklinėje įstaigoje ugdymasis yra dvipusis procesas, todėl jame ugdymo metodai 

susieja tarpusavyje vaiko ir pedagogo veiklą. Ieškoma tokių darbo metodų ir būdų, kurie geriausiai 

padėtų siekti numatytų ugdymo tikslų ir uždavinių. Taikomi metodai, kurie padeda atsiskleisti 

kiekvieno vaiko individualumui bei savitumui, kurie yra patrauklūs vaikams savo žaidybiniais 

elementais bei skatina vaiko esminių gebėjimų ir kūrybinės saviraiškos formavimąsi. 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos naudoja tokius ugdymo metodus, kuriais siekiama: 

 sudaryti vaikui palankiausias sąlygas atsiskleisti ir tobulėti, 

 kurti stimuliuojančią aplinką ir bendravimą, 

 vaiko ugdymą susieti su estetiška, natūralia aplinka ir gamta, 

 skatinti daryti atradimus ir ieškoti sprendimų, 

 skatinti mąstyti ir kaupti teigiamą patirtį, tenkinant individualius vaiko poreikius, 

 skatinti teigiamas emocijas, padedant formuotis socialiniams įgūdžiams, 

 natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdymo procesą. 



6 

 

Ugdomojo proceso planavimas yra lankstus ir sukuria veikimo, kūrybos ir saviraiškos laisvę, 

sukuria sąlygas aktyviam vaiko ugdymuisi ir numatytiems pasiekimams įgyti. Šio proceso metu 

naudojami metodai: 

 žaidybiniai metodai – skatinantys teigiamas emocijas, bendravimą, socialinių įgūdžių 

formavimąsi; 

 vaizdiniai metodai - nukreipti į vaizdinių formavimą apie supančio pasaulio objektus ir 

reiškinius; 

 žodiniai metodai – pasakojimas, diskusija, pokalbis, suteikiantys galimybę perduoti 

informaciją; 

 praktiniai metodai – kurių pagalba vaikams padedama per veiklą pažinti ir suprasti juos 

supančią aplinką; 

 kūrybiniai metodai – sudarantys sąlygas vaikams kurti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti 

problemų sprendimo būdų; 

 projektinis metodas – kurio taikymas padeda formuoti įvairesnį ugdymo procesą, 

atsižvelgiant į vaikų amžių, grupės tėvų lūkesčius, darželio poreikį ar iškeltą problemą.  

Ugdomoji aplinka – kokybiško ugdomojo proceso sėkmės garantas. Ji saugi, jauki, kviečianti, 

skatinanti bendrauti, kurti, patenkinanti judėjimo ir saviraiškos poreikį, lengvai prieinama, patogi, 

atitinkanti vaiko raidą.  Erdvės vaikų veiklai ir priemonės išdėstytos orientuojantis į tematiką, vaikų 

interesus, žadina savaiminį veiklos pasirinkimą bei perėjimą nuo vienos veiklos rūšies prie kitos. 

Ugdymosi priemonės – tikslingos, veiksmingos, estetiškos, įvairios, lengvai prieinamos, 

atitinkančios higienos normas ir keičiamos pagal galimybę. Siekiama ugdymosi skatinimo, 

sukuriant tinkamą aplinką: 

 pedagogas sukuria grupėje jaukias atskiras erdves vaikų veiklai;  

 skatina vaikus susikurti vietas žaidimams, veiklai; 

 pripažįstama vaiko teisė rinktis veiklą, draugus, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą; 

 taikomi vaikų dėmesio patraukimo žaislais ir priemonėmis būdai.  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai naudoja šias ugdymo(si) priemones:  

 vaizdinės ugdymo(si) priemonės (žemėlapiai, plakatai, tautinio, gamtosauginio, meninio 

turinio atributika ir kt.);  

 priemonės pažintinei veiklai (žmonių buities, profesijų atributai, sveikos gyvensenos 

propagavimo priemonės, žaislai, transporto priemonės, įrankių rinkiniai, eismo ženklai, 

gyvūnų, paukščių figūrėlės, natūrali įstaigos aplinka ir kt.); 

 priemonės kalbos ugdymui (enciklopedijos, paveikslai, žurnalai, vaikiškos knygelės, 

pratybos, audio ir video įrašai ir kt.); 

  žaidimų ir kūrybiškumo priemonės  – žaidimai ir žaislai socialinių įgūdžių raidai 

(siužetiniai, konstrukciniai, techniniai žaislai ir kt.);  

 priemonės meniniam ugdymui (priemonės tapymui, lipdymui, aplikavimui, muzikavimui, 

vaidybai, instrumentai ir kt.),  

 priemonės judesių lavinimui (kamuoliai, šokdynės, lankai, kitas sportinis inventorius, 

sportiniai lauko įrengimai);  

 kitos ugdymui reikalingos priemonės (magnetinės, kamštinės lentos, širmos, kilimėliai, 

kilimai, pagalvėlės, vaikiški baldai ir kt.); 

 informacinių technologijų priemonės (kompiuteriai, multimedia, kita mokomoji techninė 

įranga, informacinės ir vaizdinės priemonės).  

 

V. UGDYMO TURINYS 

 

Ikimokyklinio ugdymo programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tenkinantiems 

vaikų ir jų tėvų poreikius bei tėvams, besidomintiems vaikų ugdymu(si).  

Ikimokyklinio ugdymo programa yra lanksti, todėl bus nuolat atnaujinama ir tobulinama 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatus, poreikių kaitą, tėvų lūkesčius ir 

pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomendacijas. Ji parengta vadovaujantis ikimokyklinį 
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ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais, pedagoginės bei metodinės 

literatūros šaltiniais. 

„Ikimokyklinio ugdymo turinį sudaro tai, ką, kaip ir kokioje aplinkoje vaikas ugdosi, kaip 

vertinami jo pasiekimai ir pažanga. Veiksmingas ikimokyklinis ugdymasis yra orientuotas į 

svarbiausią pasiekimą – vaiko asmenybės brandinimą, taip pat į sėkmingą jo ugdymosi pažangą ir 

gerus pasiekimus visose 18 pasiekimų sričių“(Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo 

metodinės rekomendacijos“, Vilnius, 2015). 

Ugdymosi turinys apima ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų tarpsnius nuo gimimo iki 

6 m. bei brandesnių vaikų ir sudarytas atsižvelgiant į „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašo” (2014) rekomendacijas.  

Ikimokyklinio ugdymo programos turinyje išskiriami ikimokyklinio amžiaus vaikų iki šešerių 

metų ir brandesnių, gebėjimai, kurie integruojami į visas ugdymosi sritis, pateikiamos vertybinės 

nuostatos, kuriomis remiantis siekiame ugdymo pažangos. Rekomenduojamos vaiko veiksenos bei 

saviraiškos būdai, paliekama galimybė vaikui, tėvams laisvai siūlyti idėjas modeliuojant ugdymo 

procesą pagal vaiko individualumą bei grupės savitumą. 

Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimo darželyje laiką: jam bendraujant, 

žaidžiant, maitinimosi, pasivaikščiojimų metu, pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje 

veikloje. Įstaigoje draugiškai priimamas ir pripažįstamas kiekvienas vaikas – įvairių gebėjimų, 

tautybės, iš skirtingo socialinio statuso šeimų ir kt. Ikimokykliniame amžiuje pagrindinė vaiko 

ugdymo(si) organizavimo forma yra įvairi vaikų veikla - žaidimai, projektai, pokalbiai, 

eksperimentai, išvykos, susitikimai su įvairių profesijų atstovais, šeimos narių įtraukimas į veiklas, 

šventės. Tai gali būti visos grupės bendra veikla, mažos vaikų grupelės arba individuali vieno vaiko 

veikla. Visos grupės bendra veikla – „ryto ratas“, bendravimo, knygelių skaitymo valandėlė, 

atsipalaidavimo minutės, mankšta, varžybos, ekskursijos, išvykos, renginiai ir kt. Mažos vaikų 

grupelės veikla – vaikų žaidimai, bendri kūrybiniai darbai, eksperimentavimas, diskusijos, 

pedagogo ir specialistų (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo ir kt.) bendravimas su keliais 

vaikais. Individuali veikla – savarankiška vaiko veikla ir žaidimai, individualus pedagogo ar kito 

specialisto bendravimas su vaiku ir kt.  

 

VI. UGDYMO TURINIO IŠDĖSTYMAS 
 

Ugdymo turiniu siekiame atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus bei 

įgūdžius ir formuoti vertybines nuostatas.  

Ugdydami vaiką pagal ikimokyklinio ugdymo programą, siekiame, kad vaikas augtų sveikas, 

orus, bendraujantis, smalsus, kuriantis, sėkmingai besiugdantis. 

Ikimokyklinės programos turinyje išskirtos penkios vaikų ugdymosi kryptys: 

 pažinimo ugdymasis; 

 kalbos ir komunikavimo ugdymasis; 

 meninis ugdymasis; 

 fizinis ugdymasis; 

 emocinis ir socialinis ugdymasis. 

Penkios vaikų ugdymosi kryptys susideda iš 18-os vaiko ugdymosi sričių, kurios atspindi 

kiekvieno amžiaus tarpsnių pasiekimus. 

Vaikų pasiekimų sričių tęstinumą garantuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 

kurioje numatomas vaiko ugdymas pagal penkias kompetencijas: 

1. socialinė kompetencija; 

2. pažinimo kompetencija; 

3. komunikavimo kompetencija; 

4. sveikatos saugojimo kompetencija; 

5. meninė kompetencija. 
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VII. UGDYMOSI PASIEKIMŲ SRITYS 

 
7.1. KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

  Bando savarankiškai 

valgyti, gerti iš puodelio.  

  Parodo mimika, ženklais 

arba pasako, kada nori 

šlapintis ar tuštintis. 

Bando padėti suaugusiam, 

kai šis jį rengia. 

Padedamas plaunasi 

rankas, jas šluostosi. 

Paprašytas tvarkosi 

žaislus. 

  Pats eina į tualetą, 

nusirengia ir apsirengia, 

bando praustis 

suaugusiojo padedamas. 

 Valgo gana 

tvarkingai. 

 Savarankiškai 

naudojasi tualetu. 

 Padedamas 

apsirengia, 

nusirengia. 

 Pasako, kaip elgtis 

su pavojingais 

daiktais 

(degtukais, aštriais 

daiktais). 

 Gali sutvarkyti 

dalį žaislų, su 

kuriais žaidė. 

 Valgo tvarkingai, 

dažniausiai taisyklingai 

naudojasi stalo įrankiais. 

  Domisi, koks maistas 

sveikas ir visavertis.  

 Vadovaujant 

suaugusiajam serviruoja 

ir tvarko stalą. 

 Savarankiškai apsirengia 

ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus.  

 Priminus plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. 

  Priminus tvarkosi žaislus 

ir veiklos vietą, stengiasi 

taisyklingai sėdėti, 

stovėti, vaikščioti. 

 Žaidimų ar kitos veiklos 

metu stengiasi saugoti 

save ir kitus. 

 

 

 

 Įvardija vieną kitą 

maisto produktą, kurį 

valgyti sveika. 

 Savarankiškai serviruoja 

ir po valgio sutvarko 

stalą. 

 Padedamas pasirenka 

drabužius ir avalynę 

pagal oro sąlygas. 

 Dažniausiai 

savarankiškai tvarkosi 

žaislus ir veiklos vietą. 

 

 Turi žinių apie sveiką 

mitybą, valgo įvairų ir 

vertingą maistą. 

Savarankiškai serviruoja ir 

tvarko stalą.  

 Savarankiškai, tvarkingai 

 apsirengia ir nusirengia. 

Pasirenka drabužius ir 

avalynę pagal orus.  

 Rūpinasi asmens ir  

artimiausios aplinkos švara ir 

tvarka. 

 Kreipia dėmesį į savo ir 

draugų  

taisyklingą kūno laikyseną. 

 Savarankiškai laikosi 

susitartų  

saugaus elgesio taisyklių. 

Žino, kaip saugiai elgtis 

gatvėje, kelyje. 
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Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Žaidžia žaidimus „Pamaitinkime lėles“. 

 Ugdosi per žaidybines, siužetines situacijas 

„Mokome kiškį praustis“, „Lėlė eis į lauką“, 

„Mašinos grįžta į garažą“, „Žaislai pavargo ir 

nori pailsėti“ . 

 Žaidžia žaidimus „Kuo aš apsirengsiu ?“, 

„Aprenk draugą“, „Kavinė“. 

 Dalyvauja pokalbiuose, žiūri filmukus apie 

švarą.  

 Stengiasi sudėti žaislus ir kitas priemones į jų 

vietas. 

 

Ikimokyklinis amžius 

 Kuria plakatus „Sveikas ir nesveikas maistas“, „Dantukų draugai ir priešai“.  

 Žaidžia varstymo, segiojimo, raišiojimo žaidimus. 

 Sveikatos valandėlių metu susipažįsta su rankų, burnos ir akių higiena.  

 Dalyvauja sveikatos saugojimo programose, projektinėje veikloje. 

 Dalyvauja pokalbiuose pvz;  „Kodėl taisyklingai reikia plauti rankas“, ,,Kaip elgtis  

   gatvėje“. 

 Žaidžia edukacinėmis priemonėmis: segiojimas, rišimas, varstymas. 

      Dėlioja aprangos paveikslėlius. ,,Kada kaip rengiamės?. 

 Dalyvauja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų valandėlėse „Būk švarus“, 

„Burnos higiena“, „Sveikas maistas“, „Sveikos akys“ ir kt. 

 Kuria plakatus: „Blogi įpročiai“, „Kur kreiptis pagalbos?“ ir pan. 

 

 

7.2.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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Sėdi, šliaužia, ropoja 

pirmyn ir atgal, 

pasilaikydamas atsistoja, 

stovi, eina vedamas, 

 išlaiko pusiausvyrą. 

 Stovėdamas 

pasistiebia, 

atsistoja ant kulnų. 

 Stovėdamas ir 

 Eina pakaitiniu ir 

pristatomuoju 

žingsniu, aukštai 

keldamas kelius, 

atlikdamas judesius 

 Eina ratu, poromis, 

atbulomis. 

 Šoka į tolį, į aukštį. 

 Žaidžia žaidimus su 

 Išlaiko saugų atstumą 

eidamas, bėgdamas šalia 

draugo, būryje. 

 Bėga, šokinėja derindamas 
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 Siekia norimo daikto, 

paėmęs jį tyrinėja, deda į 

burną, geba manipuliuoti 

daiktais abejomis 

rankomis. 

 Savarankiškai juda: 

atsistoja, atsitupia, bėga, 

lipa laiptais; apeina, 

pralenda per kliūtis 

aplinkoje; spiria, meta, 

ridena, gaudo kamuolį 

išlaikydamas pusiausvyrą.  

 Bėga keisdamas kryptį, 

greitį. Geriau derina akies-

rankos judesius. 

sėdėdamas atlieka 

įvairius judesius 

kojomis bei 

rankomis. 

 Išlaiko 

pusiausvyrą einant 

nedideliu 

paaukštinimu. 

rankomis, judėdamas 

vingiais. 

  Bėga vingiais, 

greitėdamas ir 

lėtėdamas, 

išsisukinėdamas, bėga 

ant pirštų galų.  

 Šokinėja viena, abiem 

kojomis, peršoka 

žemas kliūtis, pašoka 

siekdamas daikto. 

  Spiria ir meta kamuolį 

iš įvairių padėčių, į 

taikinį. 

 Tiksliau gaudo, 

mušinėja. 

 Pieštuką ir žirkles 

laiko beveik 

taisyklingai.  

 Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius 

judesius pirštais ir 

ranka (veria ant 

virvelės smulkius 

daiktus, sega sagas). 

kamuoliu. 

 Žaidžia komandomis 

derindami veiksmus. 

 Tiksliai valdo pieštuką ir 

žirkles. 

du ar daugiau judesių. 

 Meta ir kartais pataiko 

kamuolį į krepšį ar taikinį, 

įspiria į vartus. 

 Pieštuką ir žirkles laiko 

taisyklingai, kerpa gana 

tiksliai. 

 Teisingai atlieka popieriaus 

lapo lenkimo per pusę ir į 

keturias dalis veiksmus. 

 Tiksliai kopijuoja formas, 

raides. 
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Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Tyrinėja patinkančius žaislus: apžiūrinėja, liečia, 

purto, gniaužo ir kt.  

 Žaidžia pirštukų žaidimus, žaidimus su 

kamuoliukais, balionais, traukiamais žaislais. 

 Stumdo žaislinį vežimėlį, stato bokštelius. 

 Žaidžia judriuosius žaidimus „Aš paukštelis“, 

„Pagauk draugą“. 

 Dalyvauja mankštose. 

 Lavina smulkiąją motoriką   karoliukų vėrimu, 

žaidimais su makaronais, sagomis. 

Ikimokyklinis amžius 

 Kiekvieną rytą daro rytinę mankštą. 

 Rungtyniauja estafetėse, dalyvauja sportinėse pramogose. 

 Kiekvieną dieną eina į lauką ir aktyviai juda: žaidžia judrius žaidimus, žaidžia, sportuoja 

su lauko įrengimais. 

 Bėgioja keičiant kryptį, tempą. 

 Žaidžia gaudynes su draugais. 

 Šokinėja abiem kojom vietoje, lengvai judant pirmyn. 

 Laipioja kopėtėlėmis, gimnastikos sienele. 

 Dalyvauja sveikatos ugdymo akcijose, pramogose. 

 Aktyviai juda ir sportuoja salėje ir gryname ore lauke. 

 Dalyvauja sportinėse varžybose, konkursuose, sporto šventėse. 

 

 

7.3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

 

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). 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Garsais, mimika, kūno 

judesiais išreiškia savo 

džiaugsmą, pyktį, liūdesį. 

Išsiskirdamas su tėvais 

dažnai pravirksta, 

džiaugiasi jiems sugrįžus. 

Dažna nuotaikų kaita. 

 Pavadina 

pagrindines 

emocijas. 

 Atpažįsta kitų 

emocijas pagal 

 Apibūdina savo 

jausmus ir situacijas, 

kuriose jie kilo. 

 Vis geriau supranta 

kitų jausmus ir 

situacijas, kuriose jie 

 Apibūdina jausmus, 

sukėlusias situacijas ir 

priežastis. 

 Išreiškia jausmus 

tinkamais būdais- 

 Tinkamai reiškia savo 

emocijas, nuotaikas, jausmus.  

 Atpažįsta ir įvardina ne tik 

savo, bet ir kitų jausmus, 

nuotaikas, bei jų atsiradimo 
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 Atspindi, atpažįsta 

aplinkinių emocijų 

išraiškas. 

 Pradeda atpažinti, ką 

jaučia. Pradeda vartoti 

emocijų raiškos žodelius. 

Pastebi kitų žmonių 

emocijų išraišką. 

veiksmus, elgesį. 

 Pradeda valdyti 

savo emocijas. 

kyla ir tinkamai 

reaguoja. 

 Dažniau jausmus 

išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne 

veiksmais.  

 

neskriausdamas kitų. priežastis.  

 Jaučia, kada reikia 

paguosti, užjausti, susilaikyti, 

neskaudinti, atsižvelgti į kito 

norus. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Bendrauja su kitais vaikais.  

 Stebi save ir savo veido išraišką veidrodyje. 

 Varto knygeles, kuriose veikėjai yra skirtingos 

nuotaikos.  

 Klausosi pasakų, kuriose juntamos skirtingos 

emocijų išraiškos.   

 Žaidžia žaidimus su lėlėmis, kitais žaislais, 

kuriuose jie skirtingai reiškia jausmus, elgesį. 

 

Ikimokyklinis amžius 

 Klausosi kūrinėlių apie jausmus, nuotaikas, svarstydami, iš ko galima suprasti, kad kitam 

linksma, liūdna, pikta, skaudu. 

 Tyrinėja savo ir kitų nuotaikas, gamina veidukus, simbolines nuotaikų korteles ir 

vaizduoja tam tikrą išraišką, savo nuotaiką. 

 Kūno išraiška pavaizduoja jausmus ( vaidyba). 

 Žaidžia žaidimą ,, Pasakyk be žodžių“. 

 Dėlioja nuotaikų korteles. 

 Klausosi vaikų balsų įrašų ,,Atspėk kokios jie nuotaikos“. 

 Prieš veidrodį žaidžia mimikos žaidimus. 

 Dalyvauja gerumo akcijose. 

 Dalyvauja pokalbiuose, diskusijose, skaitytų kūrinėlių aptarimuose. 

 

 

 

 

 

 

7.4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 
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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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Gerai jaučiasi įprastoje 

aplinkoje. Nurimsta 

kalbinamas, nešiojamas. 

 Užsigavęs, išsigandęs 

nusiramina kalbinamas, 

glaudžiamas. Pradeda 

valdyti savo emocijas ir 

veiksmus stebėdamas 

suaugusįjį. 

 Geriau valdo savo 

emocijų raišką ir 

veiksmus. Bando laikytis 

suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

 Sekdamas 

suaugusiųjų bei 

kitų vaikų 

pavyzdžiu laikosi 

grupėje tvarkos 

ir taisyklių. 

 Sugalvoja kelis 

konflikto sprendimo 

būdus, numato jų 

taikymo pasekmes.  

 Priminus laikosi 

grupėje numatytos 

tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių. 

 Pats primena kitiems 

tinkamo elgesio 

taisykles ir bando jų 

laikytis. 

 Bando susilaikyti nuo 

netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose 

situacijose. 

 Savarankiškai laikosi  

tvarkos ir žaidimų taisyklių. 

 Bando konfliktus spręsti 

taikiai. 

 Sutelkia dėmesį klausymui, 

stebėjimui, veiklai tiek, kiek 

sužadintas susidomėjimo. 

 Ieško pagalbos stresinėje 

situacijoje(susijaudinęs, 

išsigandęs ar pan.). 

 Taiko kitiems priimtinus 

emocijų ir jausmų išreiškimo 

būdus. Numato, kaip jaustųsi 

pats ar kitas įvairiose 

situacijose. 

 Supranta, kad skirtingose 

vietose (darželyje, mokykloje 

ir kt.) yra kitokia tvarka, kitos 

taisyklės, kurių reikia laikytis 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Patinka apkabinimai, sūpavimai, mylavimai, 

žaidimai su skambančiais, judančiais, 

grojančiais žaislais. 

 Miega apsikabinęs iš namų atsineštą mėgstamą 

žaislą, klausosi lopšinių. 

 Nusiramina drauge žaisdamas pirštukų žaidimą 

„Juoko nykštukas“. 

Ikimokyklinis amžius 

 Klausosi kūrinėlių, diskutuodami apie vaikų ir gyvūnų gerus ir blogus poelgius bei jų 

pasekmes, samprotaudami, kaip patys pasielgtų panašioje situacijoje. 

 Aiškinasi, kokiais būdais galima sumažinti pyktį, įniršį, išbando tai praktiškai. 

 Dalyvauja pokalbiuose (pvz. ,, Ką daryti, kai supyksti?). 

 Kartu su auklėtoja kuria ir aptaria  grupės elgesio taisykles. 

 Sprendžia įvairius klausimus:,, Ar geras žodis sušildo?“, ,, Kaip suderinti savo ir 

draugo norus?. 

 Dalyvauja akcijose. 

 Kuria pasakojimų pabaigas „ Padėk draugui“, „Kaip teisingai pasielgti“, „Kas 
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 Ramiai dalyvauja grupinėje veikloje, stengiasi 

dėlioti kalades ir žaisti kitus žaidimus drauge su 

kitais išvengiant konfliktų. 

svarbiau“ ir kt. 

 Įsivertina savo elgesį naudodamas „Gerų poelgių kraitelę“ (pagamintos simbolinės 

kortelės „Mandagus“, „Paslaugus“, „Geras žaidimų draugas“ ir pan.); 

 

 

 

7.5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu”), pasako, kad yra berniukas / mergaitė, priskiria 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Reaguoja pakviestas 

vardu, tyrinėja savo 

kūną, stebi, liečia 

draugus. Šypsosi, 

džiaugiasi, kai kiti jį 

kalbina. 

 Atpažįsta save 

veidrodyje, nuotraukose, 

pavadina kelias kūno 

dalis. Supranta savo 

judėjimo galias, reiškia 

savo norus, kartais 

supyksta jeigu 

nesulaukia suaugusiojo 

 Pasako savo 

jausmus ir norus. 

 Supranta, kad 

kitas negalėjo 

matyti, ką matė 

jis, kad jis yra 

geras, todėl jį kiti 

palankiai vertina. 

 Supranta, kad vaikas  

buvo, yra ir visada bus 

tas pats asmuo: 

atpažįsta save 

kūdikystės 

nuotraukose, 

apibūdina savo 

išvaizdą, teisingai 

pasako, kas bus 

suaugęs: vyras, 

moteris, tėvelis, 

mamytė.  

 Jaučiasi esąs šeimos, 

vaikų grupės narys, 

 Įvardija savo norus, 

jausmus, savybes, 

gebėjimus. 

 Pasako savo tautybę 

 Save vertina teigiamai. 

 Atpažįsta kitų palankumo 

ir nepalankumo jam 

ženklus. 

 Pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais. 

 Supranta savo augimą, 

pasako, kaip atrodo, kuo 

domisi, ką veikia.  

 Jaučiasi esąs savo šeimos, 

grupės narys, gimtinės 

pilietis.   

 Ima suprasti,  ką jis pats 

gali keisti ir, kad ne visi norai 

pildosi. 

Mokosi saugoti savo 
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pritarimo.  

 Kalba pirmuoju 

asmeniu: ,,aš noriu‘‘, 

,,mano‘‘. Didžiuojasi 

tuo, ką turi ir gali daryti. 

kalba apie šeimą, 

draugus. 

  Savęs vertinimas 

nepastovus, priklauso 

nuo tuo metu išsakyto 

suaugusiojo vertinimo, 

siekia kitų dėmesio, 

palankių vertinimų. 

privatumą, tolerantiškai elgiasi 

kitų atžvilgiu. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Domisi žaislais su veidrodėliais, stebi save.  

 Drauge žaidžia lietuvių liaudies žaidinimus, 

žaidimus su kūno dalimis, jas įvardijant. 

 Džiaugiasi individualiu dėmesiu – kai juo 

domisi, kai jam pritaria žvilgsniu, šypsena, 

pagiriant, pasidžiaugiant pasiekimais. 

 Varto nuotraukų albumus, žaidžia „vardų“ 

žaidimus. 

 Įvardija ir parodo, kur yra berniukas, kur 

mergaitė. Pavadina 5-6 kūno dalis, jas parodo. 

Ikimokyklinis amžius 

 Pasakoja, apibūdina save: amžius, išvaizda, lytis, pomėgiai, gebėjimai. 

 Kartu su tėveliais kuria šeimos prisistatymo plakatą. 

 Kuria grupės nuotraukų lentą ,,Ką gerai moka ir geba mūsų draugai“( prie savo 

nuotraukos paveikslėliais pažymi, ką  kiekvienas geba geriausiai). 

 Įsivertina savo elgesį naudodamas korteles ,, Kaip aš elgiuosiu: mandagus, paslaugus, 

geras žaidimų draugas. 

 Kuria plakatus. 

 Kuria grupės knygą. 

 Klausosi lietuvių liaudies pasakos, kuriose aiškiai skiriamas gėris ir blogis. 

 Rengia darbelių parodas: „Aš jau moku ir galiu...“ 

 

 

 

 

7.6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 
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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. 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Išsiskirdamas su tėvais 

verkia, tačiau pedagogui 

padedant nurimsta, 

susidomi  siūlomu 

žaidimu, atsako 

kalbinamas, dažnai 

siekia būti šalia. 

 Sunkiai atsiskiria nuo 

artimųjų, rodo 

prieraišumą, prieš ką 

nors darydamas laukia 

pritarimo, reaguoja į 

suaugusiojo prašymus. 

Nepatinka nauja aplinka, 

neįprasti žaislai, 

nepažįstami žmonės. 

 Ramiai stebi  

nepažįstamus žmones, 

kai auklėtojas yra šalia 

jo arba matoma  

netoliese. Drąsiai veikia, 

rizikuoja, išbando ką 

nors nauja, kai šalia yra 

besirūpinantis 

suaugusysis. 

 Lengvai atsiskiria 

nuo tėvų. 

 Grupėje jaučiasi 

saugus, rodo 

pasitikėjimą 

grupės 

auklėtojomis. 

 Stengiasi laikytis 

suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos. 

 Mėgsta veikti 

kartu su 

auklėtojomis, 

priima jų pagalbą. 

 

 Yra atviras ir noriai 

bendrauja su grupės 

pedagogais. 

 Priima su veikla 

susijusius suaugusiojo 

pasiūlymus. Tikrina 

suaugusiojo išsakytas 

leistino elgesio ribas. 

  Laikosi sutartų 

taisyklių, tačiau 

supykęs,  susijaudinęs 

gali priešintis 

suaugusiajam. 

  Drąsiai bendrauja su 

pažįstamais ir mažiau 

pažįstamais žmonėmis 

darželyje. 

 Stengiasi laikytis 

susitarimų. 

 Bando tinkamu būdu 

išsakyti priešišką nei 

suaugusiojo nuomonę. 

 Pagarbiai, mandagiai, 

tolerantiškai bendrauja su 

suaugusiaisiais.  

 Patiria pasitikėjimo, 

saugumo ir pavyzdinio 

elgesio jausmus, bendraujant 

su pedagogais ir artimaisiais. 

 Geba išsakyti  savo 

nuomonę, pasiūlyti bendrą 

veiklą,  paprašyti pagalbos.  

 Supranta suaugusiojo 

jausmus ir užjaučia. 

 Žino,  kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais suaugusiais. 
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Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Duoda žaisliuką, kai nori pažaisti, patinka 

žaidinimai, juokavimai. 

 Dalyvauja atsisveikinimo, pasisveikinimo 

ritualuose. Susidomi įvairia nauja veikla, naujais 

žaislais. 

 Mėgdžioja bei pasiūlo žaidimui savo sugalvotus 

veiksmus. Stengiasi būti savarankiškas pritariant 

suaugusiam. 

 

Ikimokyklinis amžius 

 Dalyvauja įvairioje įstaigos specialistų ir papildomo ugdymo pedagogų 

organizuojamoje veikloje: logopedo, soc. pedagogo, muzikos terapijos, šokio, 

katechezės, keramikos ir kt. veikloje. 

 Dalyvauja tėvų organizuojamose profesijų dienose. 

 Klausosi patarlių ir priežodžių, bando suprasti jų prasmę. 

 Kuria savo grupės taisykles. 

 Žaidžia įvairius žaidimus. 

 Padeda auklėtojai grupės žaislų tvarkyme. 

 Kuria plakatus. 

  Dalyvauja šventėse, renginiuose, varžybose kartu su suaugusiaisiais. 

 Kuria darbelius parodoms, projektams:  rudens gėrybių paradas, Kalėdinė eglutė, 

prakartėlė, gaminiai Kaziuko mugei, užgavėnių kaukė, laimės medis ligoniui ir pan. 

 

 

7.7. 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, dalijasi 

žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Patinka stebėti kitus 

vaikus, juos mėgdžioti, 

liesti. 

 Domisi kitais vaikais, 

žaidžia greta, stebi juos, 

kartais nepasidalina 

 Žaidžia bendrus 

žaidimus su 

bendraamžiais. 

 Padedamas 

suaugusiojo, 

palaukia savo 

 Noriai dalyvauja 

vaikų grupės 

žaidimuose.  

 Geranoriškai siūlo 

savo ar priima kitų 

sumanymą, 

 Rodo iniciatyvą bendrauti 

ir bendradarbiauti su kitais 

vaikais. 

 Turi draugą. 

 Rodo iniciatyvą ir dėmesį 

bendraujant su naujokais ar 

grupės draugais. 

 Laikosi tinkamo elgesio 

taisyklių ir susitarimų.  
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žaislais., supyksta. 

 Ieško bendraamžių 

draugijos, gali 

simpatizuoti kuriam nors 

vaikui. Bendrauja kūno 

kalba. 

eilės, dalijasi 

žaislais. 

 Gali turėti vieną 

ar kelis 

nuolatinius 

žaidimų draugus. 

fantazuoja.  

 Tikslingai atsineša 

žaislą iš namų 

bendram žaidimui su 

žaidimo draugu, 

lengvai juo dalinasi. 

 Laisvai  žaidžia su 

vaikais iš kitos 

kultūrinės ar 

socialinės aplinkos, 

nekreipdamas 

dėmesio į vaikų 

skirtumus. 

 Gali padėti kitam 

vaikui. Geba pats 

rasti nesutarimo, 

konflikto sprendimo 

būdą arba prašo 

suaugusiojo 

pagalbos. 

  Turi draugą arba 

kelis kurį laiką 

nesikeičiančius 

žaidimų partnerius. 

 Draugauja bent su vienu 

vaiku, įsijungia į bendrą 

veiklą (dalinasi žaislais, 

tariasi, supranta kito norus, 

derina veiksmus).  

 Supranta netinkamų savo 

žodžių ir veiksmų pasekmes 

sau ir kitiems. 

 Pastebi ir priima kitų 

draugiškumo, palankumo 

ženklus, gerbia kitus vaikus, 

išklauso jų nuomonę, iš jų 

mokosi. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Mėgdžioja kitus vaikus, atsisėda šalia draugo, 

Ikimokyklinis amžius 

 Žaidžia vardų, linkėjimų žaidimus. 
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duoda, paima patinkantį žaislą, čiauška žaisliniu 

telefonu.   

 Žaidžia drauge, ridena kamuolį, stato bokštą, 

rengia lėles.  

 Žaidžia ratelius, varto knygeles. 

  Švenčia gimtadienį, dalyvauja šventėse. 

 Svečiuojasi kitoje grupėje, žaidžia siužetinius 

žaidimus. 

 Atsineša žaislus iš namų dalinasi su draugu, 

    dalyvauja šventėse, išvykose. 

 Gamina gimtadienio sveikinimus, dovanėles grupės draugams. 

 Tariasi dėl vaidmenų kūrybiniuose žaidimuose. 

 Piešia geriausio draugo portretą. 

 Žaidžia siužetinius, komandinius ir stalo žaidimus. 

 Dalyvauja prevencinėje programoje „Zipio draugai“. 

 Dalyvauja akcijose: „Solidarumo bėgimas“, „Tolerancija, kas tai“, „Savaitė be 

patyčių“, projektuose. 

 

 

7.8. 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Klausosi, supranta , geba 

veiksmais atsakyti į 

klausimus. Džiaugiasi 

aplinkos garsais. 

Komunikavimui vartoja 

įvairius garsus. 

 Supranta aplinkinių kalbą, 

 Klausosi sekamų, 

skaitomų kūrinių. 

 Dažniausiai 

stengiasi 

išklausyti, suprasti 

ir reaguoti į tai, ką 

jam sako 

Klausymas  

 Klausosi įvairaus 

turinio tekstų apie 

aplinką, įvairius 

įvykius, reiškinius, 

klausosi gyvai ar įrašų. 

Suvokia kūrinio turinį.  

Klausymas 

 Išskiria garsą žodžio 

pradžioje, viduryje ir gale. 

 Suvokia pasakojimo, 

pokalbio eigą. 

Kalbėjimas 

Klausymas 

 Nepertraukdamas klausosi 

kalbančiojo draugo ar 

suaugusiojo. 

 Klausosi ir supranta 

perkeltinės prasmės žodžius 
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greitai mokosi paprastų 

naujų žodžių. Dalyvauja 

pokalbiuose, padedamas 

kartoja trumpus kūrinėlius. 

 Išklauso, supranta ir 

reaguoja į kelis vienas 

paskui kitą sekančius 

prašymus.  

 Kalba kelių žodžių 

sakiniais, deklamuoja 

eilėraštukus.  

 Kalba ir klausinėja apie tai, 

ką matė ir girdėjo. 

suaugusysis ar 

vaikas. 

 Kalba pasakoja 

apie tai, ką veikia 

ar veikė, mato ar 

matė, sužinojo. 

 Taisyklingai taria 

daugumą žodžių 

garsų. 

 Kalbėdamas 

vartoja paprastos 

konstrukcijos 

taisyklingus 

sakinius. 

Kalbėjimas   

 Pasakoja, kalba apie 

tai, ką žino, veikia, ko 

nori, tikisi, kas buvo 

nutikę, įvykę. 

Kalbėdamas žiūri į 

akis.  

 Vartoja įvairią 

techniką, transporto 

priemones bei 

prietaisus įvardijančius 

žodžius. 

 Domisi, pasakoja, 

kalbasi apie televizijos 

laidas, animacinius 

filmus, žaistus 

kompiuterinius 

žaidimus. 

 Laisvai kalba 

sudėtiniais sakiniais. 

Vartoja daugumą 

kalbos dalių. 

 Išgirsta pirmą ir 

paskutinį garsą 

žodžiuose. 

 Seka žinomas ir savo 

kūrybos pasakas, 

 Vartoja antonimus ir 

sinonimus. 

 Kuria ir pasakoja įv. tekstus 

(mįsles, humoristines 

istorijas). 

 

ar posakius. 

 Išklauso ir supranta 3-4 

dalių verbalinę instrukciją. 

 Suvokia pokalbio, 

pasakojimo, skaitomo kūrinio 

eigą. Įsimena veikėjus, pasako 

veiksmo vietą. 

Kalbėjimas 

 Nuosekliai kalba, pasakoja 

apie praeities įvykius, geba 

fantazuoti apie ateitį.  

 Aiškiai dėsto mintis, 

apibūdindamas nesutarimų ar 

konflikto esmę. Tiksliai 

paaiškina žaidimo, veiklos 

taisykles. 

 Išraiškingai pasakoja kelių 

įvykių  istorijas, pasakojimą 

palydi gestais ir mimika. 

 Taisyklingai vartoja įvairias 

konstatuojamųjų ir 

klausiamųjų sakinių formas. 

 Išgirsta visus garsus 

nesudėtingame  žodyje ir 

pasako juos eilės tvarka. 
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istorijas, deklamuoja 

eilėraštukus, 

inscenizuoja. 

 Girdėtų kūrinių kalbinės 

raiškos elementus vartoja 

pokalbiuose, žaidimuose.  

 Deklamuoja nesudėtingus  

eilėraščius. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Klausosi skaitomų kūrinių, deklamuojamų 

eilėraščių, dainelių, gamtos garsų. Mėgdžioja 

trumpus garsus. 

 Dalyvauja pokalbiuose, klausinėja, kartoja 

dainelių, eilėraštukų, žaidinimų, pasakėlių tekstų 

garsus, žodžius, frazes, juos papildant kūno 

kalba.  

 Klausosi ir reaguoja į prašymus, kartoja 

suaugusiojo kalbą. Kartu su suaugusiuoju 

deklamuoja eilėraštį. 

 

Ikimokyklinis amžius 

 Mokosi pasisveikinimo ritualų, mandagumo žodžių.  

 Klausosi, seka, inscenizuoja lietuvių liaudies kūrybos kūrinius.  

 Mokosi smulkiosios tautosakos kūrinėlių. 

 Kuria knygeles: iliustruoja, pasakoja, komentuoja.  

 Pasakoja apie save ir savo šeimą. 

 Pasako savo vardą, pavardę, amžių, kur gyvena, artimųjų vardus, kur dirba tėveliai. 

 Atpažįsta ir bando įvardinti elementarius simbolius ( raides). 

 Komentuoja, ką padaręs, ką nupiešęs, ką žaidęs. 

 Deklamuoja. 

 Seka pasakas be galo. 

 Žaidžia žaidimus ,, Kokį garsą išgirdai“. 

 Ieško informacijos vaikiškose knygelėse, enciklopedijose; klauso grožinės literatūros, 

įsimena mįsles, patarles, priežodžius, eilėraščius. 

 Kalba, pasakoja pagal paveikslėlius. Inscenizuoja skaitytas pasakas. 

 

 

 

7.9. RAŠYTINĖ KALBA 

 

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

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

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Varto knygeles, žiūrinėja 

paveikslėlius, išreiškia 

norą, kad jam paskaitytų, 

patinkančią knygą. Stebi 

rašančiuosius, pats 

brauko, keverzoja. 

 Klauso skaitomų istorijų, 

domisi knygomis, 

atkreipia dėmesį į 

aplinkoje esančius 

simbolius. Piešia, brauko 

įvairiomis rašymo 

priemonėmis. 

 Pradeda pažinti aplinkoje 

esančius simbolius. 

Įvairiomis rašymo 

priemonėmis kraiglioja 

vertikalias ir 

horizontalias linijas. 

 Vaizduoja, kad 

skaito knygą, 

įvardindamas įv. 

Objektų ir veikėjų 

bruožus, 

veiksmus. 

 Atkreipia dėmesį į 

raides, simbolius 

aplinkoje. 

 Domisi įvairiomis 

rašymo 

priemonėmis bei 

galimybe rašyti. 

 Keverzojant, 

piešiant, pasirodo 

realių raidžių 

elementai ir raidės. 

Skaitymas  

 Domisi abėcėlės 

raidėmis. Pastebi 

žodžius, 

prasidedančius ta pačia 

raide. Domisi raidėmis 

ir supranta, kad jos turi 

skirtingus  

pavadinimus ir 

išvaizdą. 

 Sugalvoja 

pavadinimus 

paveikslėliams, 

knygelėms. Įvardija 

svarbiausius skaitomo 

teksto veikėjų bruožus. 

Rašymas 

 Domisi ir supranta 

skirtingų spaudinių 

funkcijas (kalendorius, 

valgiaraštis, reklama, 

bukletas ir pan.). 

 Kopijuoja raides ir 

bando rašyti žodžius. 

 Kuria knygeles, 

Skaitymas 

 Supranta, kad garsas siejasi 

su raide, o raidės sudaro 

žodį. 

 Žino keliolika abėcėlės 

raidžių. 

 Perskaito savo vardą. 

Rašymas 

 Supranta rašymo tikslus. 

 Spausdintomis raidėmis rašo 

savo vardą, kopijuoja 

aplinkoje esančius žodžius. 

Skaitymas 

 Moka pagarbiai elgtis su 

knyga ar kitu spaudiniu.  

Supranta knygos dalių 

pavadinimus, jų funkcijas 

(viršelis, titulinis lapas, 

autorius, pavadinimas ir kt.).  

 Atpažįsta ir pavadina 

keletą įvairiu šriftu parašytų 

raidžių (didžiųjų ir mažųjų). 

Atpažįsta ir pavadina kelis 

skiriamuosius ženklus 

(klaustuką, šauktuką, tašką). 

  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 

rašo atskiromis 

spausdintinėmis  raidėmis 

savo vardą, elementarius 
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iliustruoja“ pasakas, 

pasakojimus, istorijas 

nukopijuotomis 

raidėmis, žodžiais, 

sakiniais. 

žodelius.  

 Moka kopijuojant parašyti 

spausdintines raides ar kt. 

elementus ir juos atpažįsta. 

 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Vartinėja, čiupinėja knygeles, klausosi trumpų 

drauge skaitomų kūrinių.  

 Tyrinėja rašymo priemones, bando braukyti 

lape. 

 Susidomi iliustracijomis knygose, klausinėja, 

bando pavadinti, tai ką mato. Pasirenka 

patinkančias rašymo priemones. 

 ,,Rašo‘‘ laišką mamai, auklėtojai ir kt. Spalvina 

paveikslėlius, varto knygas ir klausinėja ,,Kas 

čia?‘‘, ieško į ką raidė panaši ( o-obuolys). 

 Vaikų veikloje taikomos informacinės 

komunikacinės technologijos. 

 

Ikimokyklinis amžius 

 Ieško savo vardo raidės grupės aplinkoje, knygose,spausdintuose tekstuose. 

 Dekoruoja, puošia savo vardo raidžių trafaretus. 

 Kuria knygeles, jas iliustruoja. 

 „Rašo“ pagaliuku smėlyje, ant žemės, sniego, kreida ant plytelių. 

 Kuria ornamentus iš rašytinių elementų. 

 „Skaito“, kuria istorijas pagal paveikslėlius. 

 Dėlioja raidžių korteles ir bando skaityti. 

 Naudojasi informacinėmis technologijomis. 

 Kopijuoja ženklus, raides, žodžių ornamentus, rašto elementus. 

  Žaidžia su raidžių loto kortelėmis ir dėlionėmis; kuria raides, kirpdami, 

konstruodami, lipdydami ir pan. 

 Gamina knygeles, gimtadienio sveikinimus draugui, grupės taisykles. 

 

7.10. APLINKOS PAŽINIMAS 

 

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. 
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Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Domisi aplinka, reaguoja 

į skirtingus pojūčius, 

atpažįsta artimus 

objektus. 

 Stebi ir atpažįsta artimą 

aplinką, orientuojasi joje, 

pažįsta ir pavadina kai 

kuriuos objektus, daiktus, 

žino jų paskirtį. 

 Atpažįsta ir pavadina vis 

daugiau artimiausioje 

aplinkoje esančių augalų. 

 Pasako savo ir savo 

šeimos narių vardus. 

 Išvardina 

gyvenamosios 

vietovės objektus. 

 Pastebi 

pasikeitimus savo 

aplinkoje. 

 Pasako metų laikų 

pavadinimus ir 

būdingus jiems 

požymius. 

 Pasakoja apie savo 

šeimą, apie savo 

gimtąjį miestą. 

Pasako savo miesto, 

gatvės pavadinimą. 

 Įvardija kelis 

žinomus gimtojo 

miesto objektus.  

 Gali savarankiškai 

nueiti į darželio salę 

 Noriai mokosi atrasti 

buities prietaisų 

panaudojimo 

galimybes.   

 Atpažįsta ir įvardija 

ne tik naminius, bet 

ir kai kuriuos 

laukinius gyvūnus. 

  Skiria daržoves, 

vaisius, uogas.  

 Domisi dangaus 

kūnais, gamtos 

reiškiniais. 

 

 

 

 Žino svarbią informaciją 

apie save ir savo šeimą. 

 Pasakoja apie tradicine 

šventes, pasako savo šalies 

ir sostinės pavadinimus. 

 Pavadina suaaugusiųjų 

profesijas, darbus, buitį 

lengvinančią techniką. 

 Moka prižiūrėti augalus, 

daržoves, stebi jų augimą.  

 Rodo pagarbą gyvajai ir 

negyvajai aplinkai, mokosi 

rūšiuoti atliekas. 

 Pradeda suprasti Žemės, 

Saulės , mėnulio ir kitų 

dangaus kūnų ryšius. 

 Tyrinėja, domisi gyvosios 

ir negyvosios gamtos 

objektais. 

 Domisi savo miesto, 

gimtinės istorija, Lietuvos 

žinomais žmonėmis, 

kultūros ir gamtos 

paminklais. 

 Saugiai elgiasi gamtoje, 

išvykose, dalyvauja 

tvarkant aplinką, mokosi 

rūšiuoti atliekas. 

 Bando prisiimti 

atsakomybę už bendrą 

darbą, dalyvauja 

ikimokyklinės įstaigos 

šventėse ir kituose 

renginiuose. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Žiūri paveikslus ir klausosi skaitymo apie 

gyvūnus. 

 Atpažįsta gyvūnus, jų išvaizdą (kailį, spalvą, 

Ikimokyklinis amžius 

 Pasakoja  apie savo šeimą. 

 Mokosi prižiūrėti augalus. Daigina sėklas, sodina augalėlius. 

 Atpažįsta naminius ir laukinius gyvūnus. 

 Mokosi rūšiuoti atliekas. 
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uodegą). 

 Žaidžia žaidimą „Kas kur gyvena“. 

 Renka gamtinę medžiagą. 

 Stebi dienos orus, metų laikus. 

 Pasako miesto, darželio pavadinimą. 

 Vyksta į artimiausius aplinkos obektus, muziejus. 

 Dalyvauja profesijų dienose.  

 Susipažįsta su kalendorinių švenčių tradicijomis ir papročiais. 

 Tyrinėja žemėlapius, gaublį. 

 Išardo nereikalingus prietaisus (laikrodį ir pan.), domisi, kaip jie veikia. 

 Stebi orus ir pavaizduoja piešiniu. 

 Lankosi savo miesto Kraštotyros muziejuje, domisi kultūros ir gamtos paminklais. 

 Domisi atliekų panaudojimo galimybėmis ir gamina įvairius darbelius iš jų. 

 Dalyvauja pažintinėse išvykose, šventėse, renginiuose, projektuose, pilietinėse akcijose 

: „Baltajam badui – ne“, „Žemės diena“, „Iškelkime inkilėlį paukšteliams“, „Puoškime 

savo aplinką“ ir kt. 

 

7.11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

 

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. 

 
 
 
 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Gestais, mimika 

parodo, kad suvokia 

yra, nėra, dar, taip, ne 

reikšmę. Domisi 

Skaičiavimas  

 Pradeda skaičiuoti 

daiktus, palygina dvi 

daiktų grupes pagal 

Skaičiavimas  

 Supranta, kad daiktų 

skaičius nepriklauso 

nuo daiktų formos, 

Skaičiavimas  

 Skaičiuoja iki 10. 

 Susieja daiktų kiekį su 

Skaičiavimas  

 Pradeda suprasti ryšius 
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rodomais kitokios 

formos, dydžio, 

spalvos daiktais. 

 Pirštais rodo, kiek jam 

metų, supranta vienas, 

dar vienas, du, daug 

reikšmę. Žaisdamas 

stengiasi surasti 

reikiamus daiktus pagal 

dydį, spalvą, formą, 

pagal nurodymus juda 

erdvėje. 

 Geba išrikiuoti daiktus 

į vieną eilę. Tapatina 

daiktus pagal formą, 

dydį. 

kiekį. 

 Vartoja kelintinius 

skaitvardžius (pirmas, 

antras...). 

Matavimas 

 Padalina daiktus į 

grupes po lygiai (po du, 

po tris). 

 Atpažįsta ir atrenka 

apskritos (skritulio), 

keturkampės(keturkamp

io), kvadratinės 

(kvadrato) formos 

daiktuspagal dydį ir 

spalvą. 

 Pradeda skirti dešinę ir 

kairę savo kūno puses. 

 Žino metų laikus ir 

paros dalis. 

dydžio ir kitų 

savybių. 

 Skaičiuoja  iki 5. 

Dėliodamas kelis 

daiktus, sugeba 

atsakyti į klausimus: 

Kiek iš viso? Kiek 

daugiau? Kiek 

mažiau?  

Matavimas  
 Skiria trikampę, 

stačiakampę formas.  

 Grupuoja daiktus, 

atsižvelgdamas į jų 

spalvą, formą arba 

dydį. 

 Vartoja žodžius: 

 ilgesnis – trumpesnis, 

siauresnis – platesnis, 

aukštesnis – žemesnis, 

lengvesnis – sunkesnis. 

 Dėlioja nuo 

mažiausio iki 

didžiausio, ir 

atvirkščiai.  

 Bando suprasti, kad 

knygos skaitomos iš 

atitinkamu daiktų skaičių 

žyminčiu simboliu. 

 Skiria geometrines 

figūras: skritulį ir rutulį, 

kvadratą ir kubą. 

 Palygina daiktų grupes 

pagal kiekį. 

Matavimas 

 Matuodamas atstumą, 

ilgį, tūrį, masę, naudojasi 

sąlyginiais matais (pėda, 

spinduliu, kt.daiktu). 

 Lygindamas dydžius, 

vartoja jų skirtumo 

didumą pabrėžiančius 

žodžius (truputį 

mažesnis, didžiausias, 

mažiausias ir kt.) 

tarp skaičių. 

 Vartoja žodžius:sudėti, 

pridėti, kiek bus ir pan. 

 Dėlioja paveikslėlius iš 

didesnio kiekio 

elementų. 

Matavimas 

 Sugrupuoja daiktus pagal 

nurodytą požymį. 

 Vartoja priešingos 

reikšmės žodžius – 

mažas ir didelis, šilta ir 

šalata ir pan. 
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kairės į dešinę ir iš 

viršaus į apačią 

 Skiria ir žodžiais 

išreiškia erdvinius 

daikto santykius su 

savimi:  

priešais mane, už 

manęs, šalia manęs, 

mano kairėje ir pan. 

 Bando suvokti 

praeitį, dabartį, 

ateitį. Skiria sąvokas 

šiandien, vakar, 

rytoj. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Žaidžia žaidimą „Uždėk tiek, kiek nupiešta“. 

 Pirštukais parodo savo metus. 

 Stato didžiausią ir mažiausią bokštą. 

 Žaidžia žaidimą „Surask tokios pat spalvos“. 

 Lygina aplinkoje daiktus pagal aukštį, ilgį, plotį, 

storį, vienodi. 

 

Ikimokyklinis amžius 

   Skaičiuoja grupės daiktus, žaislus, pirštukus, grupės vaikus . 

   Matuoja savo ūgį, svorį ir lygina su draugų. 

 Įvardina į kokias geometrines figūras panašūs įvairūs daiktai. 

 Skaičiuoja iki 5 ir daugiau. 

 Žaidžia žaidimus: ,,Uždėk tiek, kiek nupiešta“, „Padėk daugiau arba mažiau‘‘. 

 Žaidimuose pritaiko įvairias skaičiuotes. 

 Žaidžia žaidimus „Gyvi skaičiai“, „Suplok vienu daugiau“, „Surask savo namelį“ 

ir kt. 
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 Modeliuoja geometrinėmis figūromis. 

 Atlieka problemines užduotis. 

 Žaidžia didaktinius žaidimus kiekio ir skaičiaus vaizdiniams įtvirtinti. 

 Matuoja pėdomis, sprindžiais, piršto storiu, lazdele ir pan. 

 Žaidžia žaidimus, kuriuose įgis supratimą apie ilgio, tūrio, masės matavimo 

priemones ir būdus.  

 

7.12. 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Reaguoja į muzikos 

garsus, judesius, 

mimikas. Emocijas 

reiškia balso 

intonacijomis, mimika, 

kūno kalba. Teplioja 

įvairiomis rašymo 

priemonėmis, domisi ir 

džiaugiasi jomis. 

 Įdėmiai klausosi įvairių 

garsų, žaidžia balso 

intonacijomis, kūno 

kalba mėgdžioja žaidimų 

 Klausosi įvairios 

muzikos, gamtos 

garsų. 

 Eksperimentuoja 

dailės 

medžiagomis ir 

priemonėmis. 

 Improvizuoja 

skanduodamas, 

plodamas, 

trepsėdamas, 

stuksendamas. 

 Šoka spontaniškai 

Muzika  

 Balsu, judesiais, 

pasirinktu muzikos 

instrumentu, pri- 

 taria muzikos 

kūriniui. Savais 

žodžiais išsako 

kilusius įspūdžius. 

Atpažįsta kai kurių  

instrumentų (smuiko, 

būgno, dūdelės, 

varpelio) girdėtus 

 Dainuoja platesnio 

diapozono vienbalses 

dainas, jas tiksliai 

intonuoja. 

 Vaikiškais instrumentais 

groja 2-3 garsų 

melodijas. 

 Klausosi kompozitorių ir 

liaudiškos muzikos 

kūrinių. 

 Šoka sudėtingesnius 

 Su pasitikėjimu vaidina 

pasakas, atskleidžia 

veikėjų norus ir emocines 

būsenas. 

 Šokių metu savitai reiškia 

nuotaikas. 

 Žaidžia ratelius, 

muzikinius žaidimus. 

 Džiugiai improvizuoja 

savo gamintais 
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judesius, juda skambant 

muzikai. Norus reiškia 

veiksmais. Spontaniškai 

piešia, tyrinėja dailės 

priemones. 

 Vienas ir kartu su kitais 

dainuoja 2-4 garsų 

daineles, palydėdamas 

jas judesiais.  

Mėgdžioja žaidinimų, 

gyvūnų, augalų judesius. 

 Žaisdamas su daiktu ar 

žaislu atlieka matytus 

veiksmus, judesius. 

 Spontaniškai reiškia 

emocijas, įspūdžius 

dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. 

kurdamas trijų – 

keturių natūralių 

judesių seką. 

kūrinius.   

 Jaučia ritmą. 

Dainuodamas  

išbando balso skambesį, 

išmėgina jį įvairioje 

aplinkoje (grupėje, 

kieme ir kt.).   

 Vaikiškais muzikos 

instrumentais pritaria 

dainoms, šokiams.   

 Šoka sukamuosius 

(kai sukamasi poroje) 

ratelius,  

kt.) šokius.   

Vaidyba   

 Vaidindamas stalo, 

lėlių teatre, susikuria 

ištisą žaidimo 

aplinką, 

panaudodamas 

daiktus, drabužius, 

reikmenis.  

 Kuria pagal 

išankstinį sumanymą, 

kuris procese gali 

kisti.  

Vizualinė raiška 

 Emocijas, patirtį, 

ratelius, improvizuoja, 

perteikia trumpą siužetą. 

 Žaisdamas muzikinius 

žaidimus ir ratelius 

perteikia veikėjo mintis, 

emocijas. 

 Tikslingai naudoja 

daiktus, teatro reikmenis, 

drabužius. 

 Dailės darbais pasakoja 

realias ir fantastines 

istorijas. 

 Vaizdus papildo 

grafiniais ženklais ( 

raidėmis, žodžiais, 

skaičiais). 

 Eksperimentuoja 

sudėtingesnėmis dailės 

technikomis ir 

priemonėmis. 

instrumentais. 

 Kuria ritmus ir melodijas, 

klausosi įvairios muzikos. 

 Drąsiai įgyvendina 

kūrybinius sumanymus, 

derindamas veiksmus su 

kitais. 

 Kūrybiškai naudoja 

įvairias medžiagas, 

priemones, technikas. 
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įspūdžius išreiškia 

vaizdais. Objektus 

vaizduoja ne  

tokius,kokius mato, o 

tokius, ką apie juos 

žino.  

 Eksperimentuoja 

mišriomis dailės 

priemonėmis ir 

medžiagomis.  

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Dainuoja lietuvių liaudies ir autorines dainas 

bei imituoja jas judesiais. Eina ratelius žaidžia 

muzikinius žaidimus. 

 Ritmiškai pritaria grojimui barškučiais, 

lazdelėmis, akmenukais ir pan. Tyrinėja 

muzikos instrumentus, klausosi jų 

skambėjimo. 

 Atsineša ir susideda žaidimui (pvz.: 

parduotuvė, kavinė, kirpykla) reikalingus 

daiktus, išraiškingai, perteikdamas emocijas 

imituoja tam žaidimui būdingus veiksmus, 

kalbą. 

 Piešia linijas ant smėlio, sniege. 

 Atranda, kad štrichuojant, braukant lape 

galima ką nors pavaizduoti. Komentuoja savo 

piešinį. 

 Kuria individualiai ant atskiro lapo 

Ikimokyklinis amžius 

 Groja vaikiškais instrumentais. 

 Žaidžia muzikinius žaidimus. 

 Dainuoja,  šoka ratelius, improvizuoja. 

 Piešia pagaliuku ant smėlio, sniego, kreida ant asfalto. 

 Aplikuoja iš paruoštų formų, atskirų dalių, plėšo popierių ir jį klijuoja, priklijavus 

nupiešia trūkstamas, smulkesnes dalis.  

 Tapo draugų, mamytės, tėčio portretus. 

 Kuria matytus, žinomus objektus ir fantastinius vaizdus. 

 Dalyvauja dailės darbų parodose, projektuose, akcijose,  kurias organizuoja įstaigos, 

miesto ar respublikos pedagogai. 
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panaudodami įvairias piešimo priemones: 

pieštukus, kreideles, guašą, akvarelę; 

štampuoja pirštuku, teptuku, štampukais, 

delniukais. 

 Kuria kolektyvinius piešinius, koliažus. 

 

7.13. 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Susidomi, trumpam 

sutelkia dėmesį, rodo 

pasitenkinimą kūno kalba 

ir krykštavimu. 

 Skirtingai reaguoja į 

įvairias suaugusiojo 

intonacijas, muziką, 

aplinką, daiktus, 

vaidinančius vaikus ar 

suaugusius. Intuityviai 

mėgdžioja tai, kas jam 

patinka. 

 Paklaustas pasako, ar 

patiko muzikos kūrinėlis, 

dainelė, šokis, 

vaidinimas, dailės 

 Džiaugiasi 

menine veikla, 

nori dainuoti, 

šokti, vaidinti. 

 Keliais žodžiais 

ar sakiniais 

pasako savo 

įspūdžius. 

 Reaguoja į kitų 

nuomonę. 

 Mėgaujasi 

muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės veikla.  

 Gėrisi savo ir kitų 

menine veikla, geru 

elgesiu, darbais, 

gamtos spalvomis.  

 Pasako, kaip jautėsi ir 

ką patyrė 

dainuodamas,  

šokdamas, 

vaidindamas,piešdamas. 

 Dalijasi įspūdžiais po 

koncertų, spektaklių, 

 Pastebi, gėrisi ir grožisi 

savo menine kūryba, 

aplinka. 

 Palankiai vertina savo bei 

kitų kūrybinę veiklą, 

pasako vieną ar kitą 

argumentą, kodėl gražu. 

 Pasakoja įspūdžius apie 

tautodailės kūrinius, 

muzikos, šokio siužetą. 

 Stengiasi kuo gražiau 

šokti, vaidinti, deklamuoti, 

groti, piešti, konstruoti. 

 Mato ir kuria grožį 

aplinkoje. 

 Domisi kitų kūryba, 

reiškia savo nuomonę, 

išsako kas nepatinka, 

kodėl gražu, geranoriškai 

vertina draugų kūrybą. 

 Domisi liaudies menu, 

apžiūri tautodailės darbus. 
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darbelis. pasako savo nuomonę 

apie dainelę, šokį, 

vaidinimą, dailės 

darbelį, aplinką, 

drabužį, tautodailės 

ornamentais 

papuoštus daiktus. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Džiugiai eina į salėje vykstančias muzikos 

veiklas, renginius, muzikos terapijos 

užsiėmimus. Emocingai dalijasi patirtais 

įspūdžiais. 

 Pajunta knygelėje vaizduojamų personažų 

emocines būsenas. 

 Džiaugiasi savo atliktu darbeliu, rodo jį 

auklėtojai, tėveliams; komentuoja draugų 

darbelius juos vertindamas: gražu-negražu; 

patiko-nepatiko. 

 Pasako savo nuomonę apie savo ir kitų išorės 

grožį, gerą ar negerą poelgį. 

Ikimokyklinis amžius 

 Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba, kabina savo meninį darbelį rūbinėje, jį 

komentuoja. 

 Dalyvauja įstaigoje organizuojamuose renginiuose: Advento vakarojimuose 

,Kalėdiniuose renginiuose, Užgavėnėse, Kaziuko mugėje,  Vaikų Velykėlėse, šeimų ir 

grupės šventėse, miesto renginiuose.   

  Dalyvauja profesionalių atlikėjų koncertuose, spektakliuose. 

 Lankosi įvairiose parodose. 

 Savo kūrybos darbelius pristato ugdymo įstaigoje bei mieste organizuojamose 

parodose. 

 Stebi vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinius, reprodukcijas ir kt.ugdymo 

įstaigoje, parodose, mugėse, šventėse. 

 

7.14. 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. 
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Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Pats juda sudominusių 

žaislų link, atlieka 

tikslingus veiksmus su 

daiktais. Judesiais ir 

intonacijomis išreiškia 

norus „taip“ arba „ne“. 

 Pats renkasi žaislus, 

kartoja naujai pavykusius 

veiksmus, mokosi iš tų, 

su kuriais jaučiasi saugus. 

Veiksmais ir žodžiais 

reiškia norus. 

 Mėgsta išbandyti 

suaugusiojo pasiūlytus 

naujus žaislus, žaidimus, 

neįprastą veiklą. 

 Pasirenka veiklą 

žaisti vienas ar su 

draugais. 

 Susidomi ir 

įsitraukia į 

suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą. 

 Laukia 

suaugusiojo 

pagalbos, kaip 

susiduria su 

nesėkme. 

 Pats pasirenka ir 

ilgesnį laiką plėtoja 

veiklą vienas ir su 

draugais.   

 Lengviau pereina nuo 

paties pasirinktos 

priesuaugusiojo  

pasiūlytos veiklos.             

Suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą 

atlieka išradingai, 

savaip, savarankiškai.  

 Pats bando įveikti 

kliūtis savo veikloje, 

nepavykus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

 Plėtoja paties pasirinktą 

veiklą, tęsia po dienos 

miego, kelias dienas. 

 Įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą, siūlo 

įsitraukti į jo sugalvotą 

veiklą. 

 Savarankiškai bando įveikti 

kliūtis savo veikloje, prašo 

pagalbos pas bendraamžius, 

tik po to kreipasi pagalbos į 

suaugusįjį. 

 Renkasi veiklą ir ją 

plėtoja. 

 Bando įveikti kliūtis pats 

arba kreipiasi pagalbos į 

suaugusįjį. 

 Nusiteikęs siūlyti veiklą ir 

ją užbaigti. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Rodo iniciatyvą vadovauti sugalvotam žaidimui, 

pasikviečia žaisti bendraamžius. 

 Noriai dalyvauja suaugusiojo siūlomoje veikloje 

(„ryto ratelyje“). 

 Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes. 

 Bando pats įveikti kliūtį pritaikydamas savo ar  

Ikimokyklinis amžius 

 Įsitraukia į suaugusio pasiūlytą veiklą. 

 Savo pasirinktą veiklą tęsia kelias dienas. 

 Apvedžoja savo rankos plaštaką, kurdamas paveikslą ‚,Mano  rankelės darbininkės“. 

 Sprendžia sudarytas problemines situacijas, pats teikia pasiūlymus veiklai. 

 Suranda paveikslėlius arba pats nupiešia, ką gali gero nuveiti grupėje, lauke, namuose. 

 Gaminasi Užgavėnių šventei kaukes, dirbinius Kaziuko mugei ir kt. 
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kitų matytą patirtį, nepavykus, prašo suaugusiojo 

pagalbos (atidaryti dėžutę, apsirengti), 

padrąsinimo. 

 

 

7.15. 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Stengiasi, kuo daugiau 

pažinti, reaguoja į 

aplinką, bando dalyvauti 

(mimika, gestais). 

 Stengiasi viską išbandyti, 

rodo, ką pavyko padaryti. 

Mėgsta žaisti slėpynių, 

patikusį veiksmą prašo 

pakartoti. 

 Atsargiai elgiasi su 

nepažįstamais daiktais ir 

medžiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando 

aiškintis, kas tai yra, kaip 

ir kodėl tai veikia, vyksta. 

 Pats pasirenka 

žaidimui ar kitai 

veiklai 

reikalingus 

daiktus ir 

medžiagas. 

 Žaisdamas 

tyrinėja, išbando 

daiktus ir 

medžiagas. 

 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.  

 Paaiškina, kad su 

nežinomaisdaiktais ir 

medžiagomis reikia 

elgtis atsargiai, 

stengiasi taip daryti.  

 Išskiria daiktų, 

medžiagų, gyvūnų, 

 Tyrinėja aplinką, 

pasitelkia visus pojūčius, 

naudoja lupą, mikroskopą 

ir  kt. 

 Lygina daiktus, gyvūnus, 

augalus, medžiagas, juos 

tikslingai gruoja ir 

klasifikuoja. 

 Domisi aplinka, noriai 

atlieka paprastus 

bandymus, tyrinėja, iš 

kokių medžiagų padaryti 

daiktai. 

 Domisi, kaip seniau 

gyveno žmonės, kaip 

žmonės gyvena kitose 

šalyse. 

 Supranta, geba paaiškinti, 

kad atliekant tyrinėjimus 

aplinkoje, gamtoje reikia 

elgtis atsargiai. 

 Tvarkingai atlieka 

bandymus, laikosi susitartų 

taisyklių. 

 Atlikęs tiriamąją veiklą 

daro išvadas, rezultatus 

pavaizduoja schema. 

 Įvaldo tyrinėjimo būdus 

(stebėjimą, bandymą, 

klausinėjimą). 
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augalųbruožus, 

savybes. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 
 Manipuliuoja įvairiais žaislais, daiktais. 

 Veria, dėlioja, stato, konstruoja. 

 Žaidžia didaktinius žaidimus ,,Stebuklingas 

maišelis“, ,,Uždėk tiek, kiek nupiešta“. 

 Tyrinėja savo drabužius ir pavadina. 

 Žaidžia pojūčių žaidimus (klausos, regos, 

lytėjimo, skonio, uoslės). 

 Varto knygas ir parodo žinomus paukščius, 

gyvūnus. 

 Stebi medžius, krūmus, gėles. 

 Tyrinėja save veidrodyje, tapatina save su 

draugais. 

Ikimokyklinis amžius 

 Atlieka eksperimentus su vandeniu, sniegu, ledu. 

 Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo. 

 Augina augalus iš sėklų, svogūnėlių, stebi jų pokyčius. 

 Stebi vabzdžių, augalų išvaizdą per padidinimo stiklą ar mikroskopą. 

 Išbando magneto savybes. 

 

 

 

 

 

7.16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 

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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Kartoja nepasisekusius 

veiksmus, stengiasi 

pasiekti norimą rezultatą. 

Kūno kalba ir garsais 

rodo, kad susidūrė su 

kliūtimi, ieško aplinkinių 

 Supranta, kad 

susidūrė su 

sudėtinga veikla, 

kliūtimi, 

problema. 

 Išbando paties 

 Bando įveikti 

sutiktus sunkumus.  

 Ieško tinkamų 

sprendimų, tariasi su 

kitais, mokosi iš 

 Atpažįsta problemą, 

pradeda matyti sprendimų 

pasekmes. 

 Tariasi su kitais, ieško 

tinkamų sprendimų, 

 Sudėtingas problemas, 

kliūtis, veiklą priima 

natūraliai, nusiteikęs 

įveikti. 

 Pasirenka tinkamiausią 
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pagalbos. 

 Susidūręs su sudėtinga 

veikla bando jau žinomus 

veikimo būdus, stebi 

kitus atliekant tą pačią 

užduotį. Nepavykus 

įveikti kliūties, meta 

veiklą arba laukia 

pagalbos. 

 Nepavykus įveikti 

sudėtingos veiklos ar 

kliūties, prašo pagalbos 

arba meta veiklą. 

taikytus, stebėtus 

ar naujai 

sugalvotus 

veikimo būdus. 

 Nepasisekus 

prašo 

suaugusiojo 

pagalbos. 

nepavykusių 

veiksmų,  

poelgių.   

 Nepasisekus 

samprotauja, ką 

galima daryti toliau, 

prašo suaugusiojo 

pagalbos. 

 

 

mokosi iš savo ir kitų 

klaidų. 

 Nepasisekus bando kelis 

kartus, prašo kito vaiko ar 

suaugusiojo pagalbos. 

sprendimą problemai 

įveikti. 

 Tariasi su kitais, ieško 

išeities. 

 Supranta, pasako ar būtina 

suaugusiojo pagalba. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Sprendžia problemą ,,Kaip nesušlapti kojyčių?“. 

 Probleminių situacijų sprendimas ,, Ką daryti – 

atėmė žaisliuką?“. 

 Žaidimas ,,Sudėk dėlionę“, ,,Kur pasislėpė 

žaisliukas“ 

 Žaidžia su nusiraminimo žaisliuku. 

 Stebi probleminių situacijų paveikslėlius.. 

 

Ikimokyklinis amžius 

 Diskutuoja, svarsto problemas, dalyvaudami „Minčių lietuje . 

 Klijuoja suplėšytas knygeles, taiso žaislus. 

 Ardo ir vėl surenka techninį žaislą, taiso sugadintą žaislą, įplėštą knygutę. 

 Žaidžia žaidimus „Per gatvę“ ir pan. 

 Sudaro veiksmų planą tikslui „Noriu žinoti...“ 

 Bando įvardinti pasekmes „Kas bus, jeigu...“ 

 Žiūri filmukus, komentuoja problemos sprendimą – ar teisingai nusprendė herojai ir 

pan. 

 Pratinasi ieškoti išeities iš susidariusios probleminės situacijos. 
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7.17. 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Pastebi ir reaguoja į 

naujus daiktus, žmones, 

aplinkos pasikeitimus. 

 Domisi naujais daiktais, 

garsais, judesiais ir kita. 

Atranda naujus veiksmus 

ir taiko juos daiktų 

tyrinėjimui. 

 Žaisdamas atlieka 

įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

 Įžvelgia naujas 

įprastų daiktų, 

bei reiškinių 

savybes. 

 Pasitelkia 

vaizduotę ką 

nors veikdamas, 

kurdamas. 

 Sugalvoja 

įdomių idėjų, 

skirtingų 

veikimo būdų. 

 Klausinėja, domisi 

naujais, nežinomais 

dalykais.  

 Savitai suvokia ir 

vaizduoja pasaulį.  

 Naudoja įvairias 

medžiagas, 

priemones, 

sugalvoja, keičia, 

pertvarko savitas 

idėjas, siūlo kelis 

variantus.  

 Džiaugiasi procesu ir 

rezultatu. 

 Kelia probleminius 

klausimus, diskutuoja, 

svarsto, fantazuoja. 

 Drąsiai eksperimentuoja, 

nebijo suklysti. 

 Ieško netikėtų sprendimų, 

idėjų, siekia savito 

rezultato. 

 Nori atlikti ir suprasti vis 

daugiau naujų, nežinomų 

dalykų. 

 Renkasi tai, kas nauja, 

sudėtinga, diskutuoja, 

svarsto ir savitai išreiškia 

save. 

 Remiasi nuojauta, 

fantazuoja, pasineria į 

kūrybos procesą. 

 Drąsiai ir savitai 

eksperimentuoja, 

fantazuoja. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Tapo guaše pamirkytu pirštuku. 

 Brūkšniuoja, baksnoja pieštuku po visą lapą. 

 Imituoja snaigių, vėjo šokį. 

 Susitapatina su gyvūnais, pamėgdžioja jų elgesį. 

 Inscenizuoja l.l.p. ,,Vištytės pyragas“ ir ,,Ropė“. 

 Savo darbeliais puošia grupės aplinką. 

 Dalyvauja kartu su auklėtoja darželio 

kūrybiniuose projektuose. 

Ikimokyklinis amžius 

 Gamina atvirukus, dovanėles draugams. 

 Eksperimentuoja savaip kurdami su sūria tešla, plastelinu, moliu, gamtine medžiaga 

bei įvairiomis dailės priemonėmis. 

 Piešia, tapo ant netradicinių paviršių: audinio, stiklo, akmenėlių ir pan. 
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7.18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką 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. 

 

Vaikų pasiekimai 

Iki 3 m. 3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. Brandesniems  

 Reaguoja į kalbinimą, 

mimiką, daiktus. Stebi ir 

susitapatina, siekia to 

pačio rezultato.  

 Nori naujų įspūdžių, 

todėl domisi aplinkos 

daiktais, stebi, mėgdžioja 

ir klausia. Kartoja 

pavykusius veiksmus. 

 Veikia spontaniškai ir 

tikėdamas tam tikro 

rezultato. Džiaugiasi tuo, 

ko išmoko. 

 Pasako, parodo, 

ką nori išmokti. 

 Pasiūlo žaidimo 

ir veikos idėjų. 

 Pasako, ką veikė 

ir ką išmoko. 

 Norėdamas ką nors 

išmokti, pasako, ko 

nežino.  

 Spėja, bando, klysta 

ir taiso klaidas. 

 Klauso, ką sako kiti.   

 Aptaria padarytus 

darbus. 

 

 

 Laiko save atradėju, 

numato, ką veiks toliau, kai 

išmoks, kalba apie tai, ką 

norėtų išmokti. 

 Drąsiai ieško atsakymų į 

klausimus, renka 

informaciją įvairiuose 

šaltiniuose 

(enciklopedijose, 

žinynuose ir kitur..) 

 Siūlo ir jungia idėjas bei 

strategijas joms 

įgyvendinti. 

 Siūlo idėjas, mokosi iš 

kitų, apmąsto, ką išmoko ir 

ko dar norėtų išmokti, 

sužinoti. 

 Kelia nesudėtingus 

mokymosi tikslus, žino, 

kaip jų pasieks. 

 Susiranda nesudėtingą 

informaciją, klausinėja 

draugus, prašo suaugusiųjų 

pagalbos. 

 Kalba apie mokymąsi 

mokykloje, supranta jo 

prasmę. 

Rekomenduojami vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Ankstyvasis amžius 

 Žaidžia su draugais bendrus žaidimus. 

 Bendrauja su bendraamžiais, atsimena jų 

vardus. 

 Su draugais susitaria ir draugiškai dalinasi 

Ikimokyklinis amžius 

 Dalyvauja „Minčių lietuje“ - ką žino, ką nori sužinoti, ką sužinojo. 

 Tyrinėja aplinką žaisdamas: ,,Kas kur randasi?‘‘, „Kur pasislėpė?“, „Kas pasikeitė?“, 

„Ko trūksta?“, „Paslapčių dėžutė“. 

 Apmąsto, vertina, diskutuoja savo ir kitų veiklą bei rezultatus. 
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žaislais. 

 Bando savarankiškai apsirengti, apsiauti, 

įvardina rūbus. 

 Pats varto knygeles, pasakoja, ką mato. 

 Žaidimų metu rūšiuoja daiktus, pagal dydį, 

formą, spalvą. 

Didaktinis žaidimas ,,Surink tokius pat“. 

 Sprendžia galvosūkius. 

 Kuria savo pasiekimų knygeles. 

 Taiko įvairius informacijos paieškos metodus. 

 Susipažįsta su enciklopedijomis, internetu. 

 Žaidžia tinkamus jo amžiui stalo ir kompiuterinius žaidimus. 
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VIII. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas – tai pagalba vaikui, nusakant pasiekimus,  

pasidžiaugiant vaiko sėkme, ką ir kaip reikėtų gerinti, kad kitą kartą būtų dar geriau. Siekdami 

susitartų tikslų, mokydamiesi iš savo klaidų vaikai tobulėja, perima kultūros, kurioje gyvena, 

vertybes, tampa drąsesniais, atsakingesniais. Jeigu jau ikimokykliniame amžiuje ugdytiniai mokosi 

darbus atlikti pagal susitartus kriterijusiki galo,tikėtina, kad jiems bus lengviau socializuotis 

mokykloje. 

Vaiko pasiekimai – tai įgyti gebėjimai socialinėje, kalbos ir komunikavimo, pažinimo, sveikatos 

saugojimo ir meninio ugdymo srityse. 

               Vaiko ugdymo pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis vaiko asmenybės pažinimas, jo 

ugdymo(-si) poreikių analizavimas, daromos pažangos kaupimas ir apibendrinimas. Tai svarbi 

ikimokyklinio ugdymo sritis, padedanti ne tik planuoti grupės veiklos gaires, bet ir palaikyti glaudų 

bendradarbiavimą su tėvais. Vaikų ugdymo pasiekimų vertinimas svarbus visiems ugdymo 

dalyviams – vaikams, pedagogams, tėvams, pagalbos vaikui specialistams. Pedagogas remiasi 

įvertinimo duomenimis, planuodamas ugdymo procesą, numatydamas vaiko ugdymo 

individualizavimo galimybes, paramos būdus, numatydamas savo – pedagogo – kompetencijų 

tobulinimo sritis. 

                 Vertinimo uždaviniai: 

 Geriau pažinti ir suprasti vaiką. 

 Surinkti informaciją apie vaiko individualybę. 

 Atpažinti vaiko specialius ugdymo(si) poreikius, ypatumus. 

 Nustatyti  vaiko kompetencijų pasiekimus. 

 Numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas. 

 Individualizuoti ugdymo turinį. 

 Kurti palankią ugdymui (si) aplinką. 

 Planuoti pedagoginę veiklą. 

 Parinkti tinkamas ugdymo(si) priemones. 

 Palyginti pasiektus ugdymo (si) rezultatus su norimais. 

 Įvertinti vaiko brandumą  priešmokyklinio ugdymo grupei. 

 Pasiekti vaiko ugdymo (si) darnos ir tęstinumo darželyje, mokykloje, šeimoje. 

 

8.1. Vaiko ugdymo pasiekimų vertinimo organizavimas 

 
Siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymo(si) ir atsižvelgiant į vaiko raidos bei ugdymo(si) 

ypatumus vaikų ugdymo pasiekimai vertinami naudojant šešių žingsnių vertinimo metodiką, kuri 

jungia aštuoniolika ugdymosi sričių.Vaiko pasiekimai vertinami du kartus per mokslo metus: spalio 

mėnesį atliekamas (fiksuojamas) pirminis vertinimas, gegužės mėnesį - baigiamasis vertinimas 

(apibendrinant pažangą, pokyčius įvykusius per mokslo metus). Vaiko pasiekimų pažanga padeda 

suprasti jo vystymosi galimybes, nustatyti problemas, individualizuoti ugdymą, laiku suteikti 

specialistų pagalbą. Prireikus atliekami tarpiniai vaiko pasiekimų vertinimai. Dažnai ir ilgai 

nelankančių vaikų pasiekimai ir pažanga vertinama vaikui lankius  grupę ne mažiau kaip 30 dienų. 

Mokslo metų pabaigoje ugdymo rezultatai apibendrinami. Vaiko pasiekimų rezultatai padeda 

planuoti vaikų ugdymo(si) procesą, numatyti tolimesnes gaires, tikslus ir uždavinius.Ugdymo 

pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: vaikai, tėvai, pedagogai, pagalbos vaikui specialistai. 
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8.2. Vaiko ugdymosi pasiekimų vertinimo metodai ir būdai 

 
Vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimas vyksta ugdomojo proceso metu. Tai nuolatinis procesas, 

kurio metu stebima ir fiksuojama vaiko veikla, užrašomi jo samprotavimai, bendraujama su vaiku, 

žaidžiami žaidimai, atliekamos įvairios veiklos. Šiam tikslui pasiekti naudojami įvairūs vertinimo 

metodai: stebėjimas, pokalbis, vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė, vaiko elgesio faktų 

analizė, atskirų situacijų aprašymas ar kt. 

 Stebėjimas – natūralus vaiko pažinimas ir vertinimo informacijos kaupimas, padedantis 

pedagogui laiku ir tinkamai vertinti vaiko pasiekimus ir pastebėti gebėjimų augimą. Stebimas vaiko 

elgesys, kuris atspindi jo norą ugdytis, siekti naujų dalykų, jo elgesys sudėtingose, konfliktinėse 

situacijose, vaiko santykiai skirtingose aplinkose įvairių situacijų metu, pavyzdžiui, jo vaidmuo 

grupėje, kaip jaučiasi grupėje, lauke ir kt. 

 Pokalbis – informatyvi vertinimo informacija, bendraujant individualiai su kiekvienu 

vaiku. Pokalbio metu vaikas skatinamas kalbėti, pasakoti, jo pasisakymai fiksuojami, užrašomi. Tai 

padeda atsižvelgti  į padarytą ugdymosi pažangą, numatyti tolimesnio ugdymo gaires. Jei reikia,  

vaikui teikiama specialistų (socialinio pedagogo, logopedo,  psichologo) pagalba. 

 Vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė – padeda įvertinti vaiko kūrybiškumą, meninio 

suvokimo ir raiškos įgūdžius, suprasti vaiko gebėjimų raidą. Didelis dėmesys kreipiamas ne tik tai į 

tam tikros veiklos rezultatą, bet į patį kūrimo procesą. 

 Vaiko elgesio faktų analizė. Įvairiose kasdienėse situacijose, žaidybinėje ir kitose vaiko 

veiklose stebimas bei analizuojamas nuolatinis vaiko elgesys, jo reakcijos, išraiškos į tam tikrus 

dalykus, situacijas. Vaiko individualybei sėkmingai skleistis sudaroma palanki aplinka, jaustis 

saugiai, tyrinėti, eksperimentuoti, inicijuoti žaidimus ir aktyviai veikti. 

 Atskirų situacijų aprašymas. Ugdymo proceso metu ryškėja įvairios vaikų ugdymosi 

pasiekimus atskleidžiančios situacijos. Vaikams būdingi charakterio, interesų, pažinimo būdo ir 

turimos patirties skirtumai. Jie taip pat skirtingai pasireiškia įvairių situacijų kontekste. Fiksuojant, 

analizuojant šią informaciją, vėliau ją  panaudojame siekiant naujų ugdymosi tikslų. 

 

8.3. Tėvų dalyvavimas vaiko pasiekimų vertinimo procese 

 
Informacija apie vaiko pasiekimus pateikiama ugdytinių tėvams reguliariai individualių pokalbių, 

konsultacijų, susirinkimų metu.Tėvai informuojami apie tai, kokių ugdymosi rezultatų bus siekiama 

per tam tikrą laikotarpį, kokiais kriterijais remiantis pasiekimai bus vertinami ir kaip fiksuojami. Jei 

atsiranda tam tikrų ugdymosi sunkumų, tuomet tėvai informuojami apie įvairių specialistų teikiamą 

pagalbą, kuri galėtų veiksmingai pagerinti ugdymosi rezultatus.Vertinant vaiko pasiekimus, 

laikomasi konfidencialumo principo. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su tėvais: 

 formuojant jų pozityvų požiūrį į vaiko pasiekimų vertinimą; 

 gilinant supratimą apie tai, kad vaikų ugdymosi sėkmei didelę reikšmę turi kasdienis 

tėvų bendravimas su vaiku; 

 paaiškinant vertinimo reikšmę ir svarbą susitikimų metu (susirinkimas, individualus 

susitikimas); 

 parengiant išsamią, konkrečią medžiagą apie vertinimo sampratą; 

 aptariant drauge su vaiku jo pasiekimų aplanko turinį. 
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8.4. Vaiko ugdymo pasiekimų ir vertinimo aplankas 

 
Aplanko paskirtis – suteikti visuminę informaciją apie vaiko pasiekimus, išryškinant vaiko 

gebėjimų augimą. Aplankas naudingas, nes formuoja teigiamą nuostatą apie prasmingą ugdymąsi 

aptariant vaiko pasiekimus, pabrėžiant jo ugdymosi pažangą. 

Vertinimo dokumentai kaupiami vaiko pasiekimų aplanke, kurį sudaro: 

 duomenys apie vaiką (vardas ir pavardė, amžius, kt.); 

 aktualios, tikslingos, integruotos vaiko veiklos pavyzdžiai, iliustruojantys vaiko 

pasiekimus; 

 vaiko pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo formos su komentarais; 

 vaiko pasiekimų aprašas; 

 vaikų meninės veiklos rezultatai, pasakojimai, samprotavimai, nuotraukos ir kt. 

Aplankas įgalina patį vaiką formuotis nuomonę apie savo pasiekimus, nes jame pateikiami patikimi, 

reikšmingi įrodymai, kurie taip pat yra svarbūs pedagogams, tėvams, kitiems ugdytojams. Vaiko 

pasiekimų aplankas naudojamas siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių ugdymosi tikslų. Jame esanti 

informacija panaudojama tolesniam tikslingam vaiko ugdymuisi. 
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Priedas 

Ikimokyklinio ugdymo grupės ..................... 

Ugdytinių pasiekimų vertinimas 

 

.... m. m. 

 

 

 

Ugdymo sritis 

 

 

Esminis gebėjimas 

Pasiekimų vertinimas 

I pusmetis 

 

Pasiekimų vertinimas 

II pusmetis 

 

 

Pastabos 

Žingsniai Ugdytinių 

vardai 

Žingsniai Ugdytinių 

vardai 

Kasdienio gyvenimo 

įgūdžiai 

Tvarkingai valgo, savarankiškai 

atlieka savitvarkos veiksmus: 

apsirengia ir nusirengia, naudojasi 

tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo 

savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

     

    

    

Fizinis aktyvumas Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, 

šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai ir 

tikslingai atlieka veiksmus, kuriems 

būtina akių-rankos koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji motorika. 

     

     

    

Emocijų suvokimas ir 

raiška 

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). 

     

    

    

Savireguliacija ir 

savikontrolė 

Laikosi susitarimų, elgiasi 

mandagiai, taikiai, bendraudamas su 
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kitais bando kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, 

neskaudina kito), įsiaudrinęs geba 

nusiraminti. 

    

    

Savivoka ir savigarba 

 

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. 

     

    

    

Santykiai su 

suaugusiaisiais 

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. 

     

    

    

Santykiai su 

bendraamžiais 

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. 

     

    

    

Sakytinė kalba Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, 

kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, 

natūraliai, laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, 

intuityviai junta kalbos grožį. 
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Rašytinė kalba Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius 

bei kitokius simbolius, pradeda 

skaitinėti. 

 

 

 

     

    

    

Aplinkos pažinimas 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. 

     

    

    

Skaičiavimas ir 

matavimas 

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. 

     

    

    

Meninė raiška Spontaniškai ir savitai reiškia 

įspūdžius, išgyvenimus, mintis, 

patirtas emocijas muzikuodamas, 
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šokdamas, vaidindamas, vizualinėje 

kūryboje. 

 

    

Estetinis suvokimas 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. 

     

    

    

Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

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. 

     

    

Tyrinėjimas Aktyviai tyrinėja save, socialinę, 

kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo būdus (stebėjimą, 

bandymą, klausinėjimą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką pastebėjo, 

atrado, pajuto, patyrė. 

     

    

    

Problemų sprendimas 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, 
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bendradarbiaudamas, pradeda 

numatyti priimtų sprendimų 

pasekmes.  

    

Kūrybiškumas Savitai reiškia savo įspūdžius 

įvairioje veikloje, ieško nežinomos 

informacijos, siūlo naujas, netikėtas 

idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

 

 

     

    

    

Mokėjimas mokytis Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus 

vaikus ir suaugusiuosius, 

klausinėdamas, ieškodamas 

informacijos, išbandydamas, 

spręsdamas problemas, kurdamas, 

įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, 

pradeda suprasti mokymosi procesą. 
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