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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
 
 
 
1. Visas Ǳstaigos pavadinimas: TrakȎ rajono RykantȎ universalus daugiafunkcis centras.  

 

2. Sutrumpintas Ǳstaigos pavadinimas: RykantȎ UDC 
 
3. RykantȎ UDC Ǳsteigtas ir veikia nuo 2014-09-01.  
 
4. RykantȎ UDC teisinǟ forma: biudģetinǟ Ǳstaiga.  
 
5. RykantȎ UDC priklausomybǟ: TrakȎ rajono savivaldybǟs biudģetinǟ Ǳstaiga..  
 
6. RykantȎ UDC ( adresas): Vilniaus g. 5,  RykantȎ kaimas, TrakȎ rajonas  
 
7. El. p.   info@rykantucentras.lt   
 
8. Ugdymo kalba: lietuviȎ.  
 
9. Steigǟjas: TrakȎ rajono savivaldybǟs taryba, Vytauto g.33 LT-21106  Trakai. 

 

10.  RykantȎ UDC yra vieġasis juridinis asmuo, turintis atspaudŃ su savo pavadinimu, sŃskaitas 

banko Ǳstaigose Ǳstatymo numatyta tvarka. 
 
11. Ugdymo forma: dieninǟ.  
 
12. Pagrindinǟ veiklos sritis: neformalusis ġvietimas  
 
13. ǰstaigos teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ugdymas, prieġmokyklinis ugdymas.  

 

RykantȎ UDC funkcijos vykdant ikimokyklinǱ ugdymŃ: 

-sudaryti ugdytiniams sveikas ir saugias ugdymosi sŃlygas; 

-paisyti savo ugdytiniȎ poreikiȎ Ǳvairoves derinant ugdymo turinǱ, siȊlant ir taikant skirtingus ugdymo 

bȊdus ir tempŃ; 

-kurti patraukliŃ ugdymosi aplinkŃ; 

-organizuoti ugdymŃ etnokultȊrine kryptimi; 

-sudaryti sŃlygas naudotis biblioteka, sporto sale, vaikȎ ģaidimȎ aikġtele; 

-teikti specialistȎ logopedo, socialinio pedagogo, spec. pedagogo) pagalbŃ. 

RykantȎ UDC darģelio filosofija: Darģelyje visiems bendruomenǟs nariams turi bȊti gera ir saugu. 

 

14. Vaikai ir jȎ poreikiai 

 

Grupň lanko 3-5 metȎ amģiaus vaikai. Grupǟje ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

humanistinǟs pedagogikos holistiniu (visuminiu)poģiȊriu Ǳ ugdomŃjŃ asmenybň jos saviraidos 

procese. Humanistinǟ pedagogika vaikŃ priima tokǱ, koks jis yra. Esminǟ priemonǟ tikslui pasiekti 

yra bendravimas, kuris teikia vaikams kasdienǱ dģiaugsmŃ, stiprina jȎ asmenybes, dovanoja  jiems 

pasirinkimo laisvň. Ugdymas nukreiptas Ǳ vaiko individualiŃ paģangŃ be prigimļiai svetimos 

mailto:info@rykantucentras.lt


prievartos. Ikimokyklinio ugdymo ġerdis yra vaiko gerovǟ, visuminis ugdymas, aktyvus, autentiġkas, 

patirtinis jo dalyvavimas procese. 

 Veiksmingiausiai vaikas ugdosi aplinkoje, kurioje yra saugus, gerbiamas, kurioje 

pripaģǱstama jo nuomonǟ ir tenkinami jo poreikiai. 

 Ģaidimas yra svarbiausia vaiko socialinǱ, emocinǱ ir paģintinǱ ugdymŃ(si) skatinanti veikla. 

 Vaikai aktyviai mokosi ir paģǱsta juos supantǱ pasaulǱ praktiġkai bandydami, tyrinǟdami, 
kurdami. 

 Savo sukurtŃ patirtǱ, ģinias ir gebǟjimus vaikai parodo skirtingais bȊdais ï ģaisdami, 

bendraudami, kalbǟdami, tyrinǟdami, kurdami, sprňsdami kasdienes problemas ir kt. 

 Vaiko ugdymas yra integralus, jo fizinio, emocinio, socialinio ir paģintinio ugdymosi sritys 
yra susijusios ir vienodai svarbios. 

 Vǟliau Ǳgyjami vaiko gebǟjimai, supratimas ir nuostatos grindģiami anksļiau Ǳgytais  

gebǟjimais, ģiniomis ir nuostatomis. 

 Kiekvieno vaiko ugdymosi tempas yra individualus, todǟl vaikȎ pasiekimai Ǳvairiose srityse 
skirtingi. 

 Vaiko raida ir ugdymasis yra brandos bei aplinkos, kuriŃ sudaro  vaiko fizinis, socialinis ir 

kultȊrinis pasaulis, sŃveikos rezultatas. 

 Vaiko ugdymasis vyksta daugialypiame socialiniame ir kultȊriniame kontekste (gerovǟs ar 
skurdo sŃlygomis, vienkalbǟje ar daugiakalbǟje, miesto ar kaimo aplinkoje)ir yra jǱ 

veikianļios. 

 Vaiko raida yra skatinama, kai jam keliami ugdymosi iġġȊkiai yra ġiek tiek didesni uģ jo 

turimus gebǟjimus. 

 Vaiko gyvenimas ikimokyklinǟje Ǳstaigoje, uģtikrinantis vaiko pasiekimus Ǳvairiose ugdymosi 
srityse ir jo galias atitinkanļiŃ optimaliŃ paģangŃ.  

 

15. MokytojȎ ir kitȎ specialistȎ pasirengimas 

 

PedagogȎ profesionalumas ï pagrindinǟ kokybiġko ikimokyklinio ugdymo sŃlyga. 

Palanki ikimokyklinio ugdymo auklǟtojo, meninio ugdymo  ir kitȎ pedagogȎ bei specialistȎ sŃveika 

su vaikiu turi lemiamŃ ǱtakŃ gerai vaiko savijautai ir jo Ǳgyjamai patirļiai. Ikimokyklinio ugdymo 

auklǟtojos sprendimus dǟl vaikȎ ugdymosi rezultatȎ, turinio ir jo organizavimo, vaikȎ pasiekimȎ 

vertinimo priima kartu su tǟvais, kitais ugdymo Ǳstaigos pedagogais ir specialistais. Pedagogai 

sistemingai tobulina profesinň kvalifikacijŃ, turi aukġtŃjǱ arba aukġtesnǱjǱ iġsilavinimŃ, atestuojasi. 

 Pedagogai Ǳgyja ir tobulina esminius gebǟjimus: vertinti, planuoti, reflektuoti, numatyti 

ugdymo strategijas, jas Ǳgyvendinti, sukurti pedagoginň sŃveikŃ, sumaniai derinti ugdymo metodus, 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdymŃ, apibendrinti pedagoginň patirtǱ. Visi ugdytojai siekia 

integruoto ugdymo bei komandinio darbo. Rengia ir Ǳgyvendina Ǳvairaus lygmens projektus, raġo 

individualias ugdymo programas. Geba kryptingai planuoti ugdymo procesŃ, nustatyti kiekvieno 

vaiko ar vaikȎ grupǟs ugdymo pasiekimus, aptarti ir derinti su tǟvais, numatant tolesnius vaiko 

ugdymosi ģingsnius. Kurti numatytiems vaiko ir vaikȎ grupǟs ugdymosi rezultatams pasiekti palankiŃ 

aplinkŃ, ieġkoti vaikȎ veiklai motyvavimo priemoniȎ, sudaryti sŃlygas spontaniġkai ir tikslingai vaikȎ 

veiklai. Parinkti natȊralius, vaiko prigimtǱ atitinkanļius bȊdus ir metodus, plǟtoti vaiko patirtǱ, taikyti 

ġiuolaikines informacines technologijas, inspiruojant vaiko saviraiġkŃ ir kȊrybiġkumŃ. 

 VaikȎ ugdymui didģiausiŃ ǱtakŃ turi du auklǟtojai, meninio ugdymo mokytojai, 

logopedas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas, neformaliojo ġvietimo mokytojai. Auklǟtojai turi 

pedagoginǱ ikimokyklinio ugdymo iġsilavinimŃ ir patirties dirbant su ikimokyklinio amģiaus vaikais, 

myli savo darbŃ ir vaikus, dirba pagal individualȎ pedagoginio darbo stiliȎ. Visi Ǳstaigos mokytojai, 

auklǟtojai dirba kaip bendradarbiaujanti komanda. 

 

16. Ġvietimo teikǟjo savitumas 

 

 Nuo 2014 m. Ǳstaiga pasirinkusi meninň ugdymo kryptǱ. ǰstaigoje Ǳrengta aktȎ salǟ, 

ǱsikȊrňs TrakȎ rajono savivaldybǟs vieġosios bibliotekos RykantȎ filialas. Taip pat yra Ǳrengta lauke 

sporto aikġtelǟ, lengvai pritaikoma krepġiniui, tinkliniui, mini futbolui ir kitiems judriems ģaidimams, 

vaikȎ ģaidimȎ aikġtelǟ, skirta tik darģelio vaikams.  

 ǰstaigoje vykdoma daug projektȎ, kuriȎ dalyviai yra ir ikimokyklinio ugdymo grupǟs 

vaikai. Visa Ǳstaigos bendruomenǟ dalyvauja projektuose ir rajoniniuose renginiuose - UģgavǟniȎ 



ġventǟje, JoniniȎ ġventǟje, OginskiȎ ġeimos palikimas Rykantuose.  Vykdomos pilietinǟs akcijos ir 

iniciatyvos Sausio 13-osios akcija ĂAtmintis gyva, nes liudijañ, ĂDAROMñ, Kalǟdinis padǟkos 

vakaras, ĂPatyļioms ï NEñ, Tolerancijos dienos minǟjimas. Organizuojamos pilietinǟs, tradicinǟs, 

ġeimos ir tautinǟs ġventǟs, skirtos Vasario 16-Ńjai, Kovo 11-Ńjai, ĂVaikȎ Velykǟlǟsñ, Motinos dienai, 

Tǟļio dienai, Centro gimtadieniui, Rudenǟlio gǟrybiȎ parodai, Eglutǟs Ǳģiebimui. Sǟkmingai vykdomi 

sporto ir sveikatingumo projektai: ĂMylǟk saveñ, ĂSveiko vaiko ugdymasñ, ĂSveika mityba ï sveiko 

ģmogaus ugdymo pagrindasñ, ĠeimȎ turnyrai. 

 Ugdymas tňstinumo principu suderintas ikimokyklinio ï prieġmokyklinio ï pradinio ï 

pagrindinio lygmeniu. 

 

17. TǟvȎ (globǟjȎ) ir vietos bendruomenǟs poreikiai 

 Tǟvai ï svarbiausi vaiko ugdytojai. Jie yra atsakingi uģ vaiko gerovň, sveikatŃ ir 

dalyvavimŃ vaiko ugdymo procese kaip partneriai. Su tǟvais tariamasi dǟl jȎ vaiko ugdymosi tikslȎ, 

ugdymosi rezultatȎ, turinio, ugdymo proceso organizavimo, ġvietimo pagalbos teikimo, atsiģvelgiama 

Ǳ jȎ lȊkesļius bei pageidavimus. Ugdymo Ǳstaigoje pripaģǱstami ir gerbiami ġeimȎ kultȊriniai ir 

socialiniai savitumai. UgdytiniȎ tǟvams sudarytos sŃlygos bendrauti ir bendradarbiauti su Ǳstaigos 

specialistais. Nuolat palaikomas ir skatinamas tǟvȎ aktyvumas, vertinamos ir diegiamos jȎ idǟjos 

lygiȎ galimybiȎ principu, bendradarbiavimas grindģiamas abipusiu pasitikǟjimu, pagarba, 

geranoriġkumu. Vaikas ugdomas atsiģvelgiant Ǳ ugdymo ġeimoje tradicijas, nuostatas, vaiko ǱgȊdģius, 

patyrimŃ. ǰstaigos internetinis tinklapis (http://www.rykantucentras.lt/) padeda informuoti ir ġviesti 

ugdytiniȎ tǟvus, bendruomenň, visuomenň. 

Tikslingai, konfidencialiai keiļiamasi informacija su vaikȎ tǟvais, kuri padeda gerinti vaiko ugdymo 

kokybň, siekti ugdymo proceso dialogo. Nuolatinis bendravimas su tǟvais dǟl vaiko paģangos, aktyvus 

tǟvȎ Ǳsitraukimas Ǳ ikimokyklinio ugdymo Ǳstaigos veiklŃ, padeda siekti vaiko ugdymosi kokybǟs. 

SvarbȊs ikimokyklinio ugdymo kokybǟs aspektai yra ġie: personalo ġiluma santykiuose su vaikais ir 

jȎ tǟvais, gera ugdymo programa, saugumo ir sveikatos uģtikrinimas, vaikams siȊlomos socialinǟs ir 

fizinǟs veiklos Ǳvairovǟ. Tǟvams labai svarbu: ikimokyklinio ugdymo grupǟs aplinkos saugumas, vaiko 

poreikiȎ tenkinimas. Atsiģvelgiama ir tenkinama tǟvȎ poreikiai organizuojant vaikȎ ugdymŃ, siekiant 

paģangos ir pasitikǟjimu grǱstȎ santykiȎ. 

 

Bendruomenǟs poreikiai: 

 Iġsaugoti ir gilinti ryġǱ su gimtuoju kraġtu; 

 Sudaryti sŃlygas ugdyti kultȊros tradicijas, paproļius, tautinǟs savimonǟs pradmenis; 

 Organizuoti renginius, tenkinanļius visȎ bendruomenǟs nariȎ poreikius; 

 Vertinti vaikȎ aktyvumŃ, jȎ idǟjas, siȊlymus, gebǟjimus. 

Taikomos Ǳvairios bendradarbiavimo su ġeima formos Ǳstaigoje (1 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDRADARBIAVIMO SU ŠEIMA FORMOS MOKYKLOJE 

http://www.rykantucentras.lt/


 

Tradicinių bendradarbiavimo formų diegimas 

                                                    

 

 

 

Foto nuotraukos, skelbimai lentoje, vaikȎ 

darbȎ parodǟlǟs grupǟje, Ǳstaigoje. 

AtvirȎ durȎ dienos tǟvams, 

grupǟs/Ǳstaigos susirinkimai, 

individualȊs pokalbiai su tǟvais, 

tradicinǟs ġventǟs, vakaronǟs. 

                                             

 

 

 

Vienos krypties komunikacija DviejȎ krypļiȎ komunikacija 

                                          

 

 

 

VeiklȎ kalendoriai, kȊrybiniȎ darbȎ 

parodos, namȎ uģduotys, teminiai 

lankstinukai, orientaciniai planai, 

apklausos, video medģiaga, spaudos, 

multimedijos praneġimai, kȊrybinǟs 

uģduotys Ăļia ir dabarñ, Ǳstaigos 

internetinǟ svetainǟ, stendiniai vaizdiniai 

praneġimai  

Netikǟti mokyklos sveļiai, vaikȎ vertinimo 

aplankai, probleminiai susitikimai, 

pokalbiȎ valandos grupǟje, elektroninis 

paġtas, internetinǟ svetainǟ, 

grupǟs/Ǳstaigos projektai, padǟkos (raġtu), 

tǟvȎ dalyvavimas grupǟs ugdymo procese, 

laiġkai, apskritieji stalai. 

                                      

 

 

 

 

InovaciniȎ bendradarbiavimo formȎ diegimas 

1 pav. 

 

18. PoģiȊris Ǳ vaikŃ ir jo ugdymŃ 

 

 Remiantis dokumentais, reglamentuojanļiais vaikȎ ikimokyklinǱ ugdymŃ: 

 Sudaryti vaikui saugiŃ ir ugdanļiŃ aplinkŃ; 

 Orientuotis Ǳ vaikŃ, jo poreikius, interesus; 

 Sukurti gerŃ emocinǱ klimatŃ grupǟje; 

 Globoti, palaikyti, paremti vaikŃ; 

 Auklǟtojui bȊti vaiko ģaidimȎ ir veiklos partneriu; 

 Skatinti vaiko aktyvumŃ, kȊrybiġkumŃ, praturtinti jo patirtǱ, padǟti perimti etnokultȊrines 

vertybes. 

 

19. Ikimokyklinio ugdymo teisinǟ bazǟ 

 Ikimokyklinio ugdymo programȎ kriterijȎ apraġas, 2011 m. redakcija. 

 Ikimokyklinio ugdymo metodinǟs rekomendacijos, 2015 m. 

 Ikimokyklinio amģiaus vaikȎ pasiekimȎ apraġas, 2014 m. 

 LR ġvietimo Ǳstatymas, 2011 m. 

 JungtiniȎ TautȎ Vaiko teisiȎ konvencija, 1995 m. 



 Ġvietimo politikos strategija 2013-2022 m. 

 TrakȎ rajono RykantȎ universalaus daugiafunkcio centro nuostatai, 2014 m. 

ǰstaigos veiklos kokybǟs Ǳsivertinimo dokumentai. 

TrakȎ rajono savivaldybǟs tarybos sprendimas 2016 m. Nr. S1-82 

 

20. Ikimokyklinio ugdymo ekspertȎ komisijos rekomenduojamos Ikimokyklinio ugdymo programos 

 

 Ikimokyklinio ugdymo gairǟs. Programa pedagogams ir tǟvams. 

 Bendroji prieġmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

 Verseckienǟ O., Marcinkas F. ir kt. Po tǟviġkǟs dangum. Etninio ugdymo gairǟs. 

 

21. Regiono savitumas 

 

 RykantȎ universalus daugiafunkcis centras yra ǱsikȊrňs 15 km nuo TrakȎ. Netoliese 

yra Neries kairiojo kranto regioninis parkas, daug graģiȎ gamtovaizdģiȎ. Kaime yra RykantȎ Ġvļ. 

trejybǟs baģnyļia, architektȊros paveldo objektas. Ġalia ǱsikȊrň UAB ĂKaraliġka kibininǟñ, UAB 

ĂNostrañ, Vingǟs Transphere logistikos centras.  

 Gamtinǟ, socialinǟ, kultȊrinǟ aplinka turi Ǳtakos vaikȎ ugdymuisi. 

 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI  

 

Visuminis principas ï organizuodamas veiklŃ pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikȎ kultȊros 

dǟsningumo, siekia jo vertybiniȎ nuostatȎ, jausmȎ, mŃstymo ir veiksmȎ plǟtotǟs, vaiko vidinio ir 

iġorinio pasaulio dermǟs. 

Integralumo principas - padeda suvokti groģǱ kaip vertybň. Ugdyti teigiamŃ poģiȊrǱ Ǳ meno, gamtos 

ir ģmogaus vertybes. SocialinǱ jautrumŃ ugdyti per supanļiŃ aplinkŃ ir kultȊros paveldŃ. Vaiko 

empatijŃ (susitapatinimŃ) sieti su supanļia aplinka ir jŃ tausoti. 

Individualumo principas ï ugdymas grindģiamas kiekvieno vaiko asmenybǟs paģinimu, geriausiai 

susiformavusiais jo gebǟjimais, sudarant sŃlygas tobulinti maģiau iġugdytas vaiko raidos sritis. 

Vaikai ugdomi, atsiģvelgiant Ǳ individualias jȎ savybes. 

Humaniškumo principas ï ugdymas grindģiamas vaikui asmeniġkai reikġmingais procesais, teise 

gyventi ir elgtis pagal prigimtǱ, asmeninň patirtǱ; gerbti vaikŃ kaip asmenybň. 

Demokratiškumo principas ï siekiama, kad nepalanki socialinǟ-kultȊrinǟ kai kuriȎ ġeimȎ aplinka 

netrukdytȎ vaikui harmoningai vystytis. 

Tautiškumo principas ï pilietiġkumo skatinimas ir tautos kultȊros vertybiȎ puoselǟjimas. 

Lankstumo principas ï ugdymo procesas planuojamas lanksļiai ir koreguojamas pagal aplinkybes. 

Vieningumo principas ï tňsiamas pozityvus ġeimoje pradǟtas ugdymas ir institucinis ikimokyklinis 

ugdymas. Ugdymo turinys, ugdymo procesas turi uģtikrinti darnŃ tarp vaiko fiziniȎ ir psichiniȎ 

galiȎ, sŃryġio tarp ġeimos ir darģelio. 

Konfidencialumo principas ï tiesiogiai susijňs su pedagogo etika ir reikalauja atkreipti dǟmesǱ Ǳ 

informacijŃ, susijusiŃ su konkreļiu asmeniu. 

Atsinaujinimo principas ï atvira naujai patirļiai ir kaitai. 

Fizinės sveikatos ir gerovės principas ï sveikos gyvensenos vykdymas ir propagavimas. 

Tęstinumo principas ï programa orientuota Ǳ ġeimoje pradǟto pozityvaus vaiko ugdymosi tŃsŃ bei 

dera su prieġmokyklinio ugdymo programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 



 

 Tikslas ï atsiģvelgiant Ǳ vaiko prigimtines galias, jo individualiŃ patirtǱ, vadovaujantis 

raidos dǟsningumais, padǟti vaikui iġsiugdyti savarankiġkumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kȊrybiġkumo, aplinkos ir savo ġalies paģinimo, mokǟjimo 

mokytis pradmenis. 

 Uždaviniai: atsiģvelgiant Ǳ kiekvieno vaiko unikalumŃ bei poreikius, uģtikrinant saugiŃ 

ugdymŃsi skatinanļiŃ aplinkŃ, dialogine sŃveika grindģiamŃ tikslingŃ ugdymŃ ir spontaniġkŃ vaiko 

ugdymŃsi, pasiekti, kad vaikas: 

 PlǟtotȎ individualias fizines, socialines, paģinimo, kalbos ir bendravimo, kȊrybines galias, 
paģintȎ ir iġreikġtȎ save; 

 Pozityviai bendrautȎ ir bendradarbiautȎ su suaugusiais ir vaikais, mokytȎsi sprňsti 
kasdienines problemas, atsiģvelgtȎ Ǳ savo ir kitȎ ketinimus, veiksmȎ pasekmes; 

 Aktyviai dalyvautȎ ir kȊrybiġkai iġreikġtȎ save ġeimos, ugdymo Ǳstaigos ir vietos 
bendruomenǟs gyvenime; 

 MokytȎsi paģinti ir veikti: ģaistȎ, keltȎ klausimus, tyrinǟtȎ, rinktȎsi veiklos bȊdus ir 
priemones, samprotautȎ apie tai, ko iġmoko, numatytȎ tolesnǟs veikos ģingsnius; 

 PuoselǟtȎ visȎ raidos sriļiȎ kompetencijas per sŃveikŃ su edukacine aplinka. 

 

 
 

 

 

IV. UGDYMOSI TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

 Ugdymosi turiniu siekiama atskleisti vaikui ģiniȎ pasaulǱ, vystyti jo Ǳvairius gebǟjimus, 

ǱgȊdģius ir formuoti vertybines nuostatas. 

 Darģelyje vaiko ugdymas nukreiptas Ǳ vaiko poreikius: ģaisti, kurti, tyrinǟti, judǟti bei 

tenkinti individualius poreikius. Vaikas veikdamas tai, kas jam Ǳdomu, bendraudamas su 

bendraamģiais, suaugusiais, Ǳgyja socialiniȎ, paģintiniȎ, meniniȎ gebǟjimȎ, tampa fiziġkai ir 

emociġkai brandesnis, labiau savimi pasitikintis, laisvesnis, kȊrybiġkesnis, Ǳdomesnis draugams. 

 Ikimokyklinio ugdymo programos turinyje iġskirtos penkios vaikȎ ugdymosi kryptys (2 

pav.) 

1. paģinimo ugdymasis; 

2. kalbos ir komunikavimo ugdymasis; 

3. meninis ugdymasis; 

4. fizinis ugdymasis; 

5. emocinis ir socialinis ugdymasis. 

 

 

 

  

 

 

 



VAIKŲ UGDYMOSI KRYPTYS 

 

 
2 pav. 

 

Penkios vaiko ugdymosi kryptys sudarytos iġ aġtuoniolikos vaiko pasiekimȎ sriļiȎ, 

kurios apraġytos ikimokyklinio amģiaus vaikȎ pasiekimȎ apraġo rekomendacijose. 

 Ugdymo turinyje, trumpuose apraġymuose, atskleidģiamos svarbiausios vaiko 

ugdymosi krypļiȎ ir pasiekimȎ charakteristikos. Atsiģvelgiant Ǳ vaikȎ amģiȎ. Kiekvienoje pasiekimȎ 

srityje numatomi ugdymosi sǟkmei aktualiausi gebǟjimai ir pateikiami vaikȎ veiksenȎ pavyzdģiai. 

Ikimokyklinǟs programos vaikȎ ugdymo turinyje iġskiriami vaiko gebǟjimai, kuriuos turǟtȎ  Ǳgyti 0-3 

m. vaikas (ankstyvasis amģius) ir 3-6 m. vaikas (ikimokyklinis amģius). 

 Taip pat programoje iġskirti brandesniȎ vaikȎ ugdymosi gebǟjimai ir kiti vaikȎ 

pasiekimai, kurie integruojami Ǳ visas ugdymosi sritis. Iġskirti gebǟjimai padǟs pedagogams 

Ǳvertinti individualiŃ vaiko paģangŃ. VaikȎ pasiekimȎ sriļiȎ tňstinumŃ garantuoja prieġmokyklinio 

ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo programos, kurioje numatytas vaiko ugdymas pagal penkias 

kompetencijas: emocinň-socialinň, paģinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir meninň (3 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKO PASIEKIMŲ JUNGIMAS Į KOMPETENCIJAS 



 

 
3 pav. 

 

 

Programoje sŃlyginai iġskiriamos penkios kompetencijȎ grupǟs, kurios sudaro 

ikimokyklinio ugdymo pagrindŃ, taļiau visos kompetencijos yra glaudģiai tarpusavyje susijusios ir 

daģnai iġ dalies persipina. Vienos kompetencijos raida veikia ir yra veikiama kitȎ kompetencijȎ 

raidos, todǟl bȊtina atsiģvelgti Ǳ kiekvienŃ kompetencijŃ: 

1. Emocinis ir socialinis ugdymas(is) ï socialinė kompetencija ï gyventi ir bȊti greta, 

kartu. 

Rekomenduojamos temos socialinei kompetencijai ugdyti(s): ĂMano draugaiñ, ĂAġ 

ir kitiñ, ĂMano ġeimañ, ĂMano gimtinǟ, jos ģmonǟsñ, ĂMano mieli namaiñ, ĂMano augintinisñ, 

ĂAtvǟrus senoliȎ skryniŃñ, ĂMano elgesys ï kitȎ palankumas ir saugumasñ, ĂĠilti jausmai baltais 

ģodeliais sningañ, ĂGǟrǱ ir groģǱ kuriame darbuñ, ĂAdventas ï laukimo metasñ, ĂSaulutǟ 

ġviesiausia, motulǟ geriausiañ, ĂPabȊsiu sau teisǟjuñ, ĂNoriu bȊti toks kaip tǟtisñ, ĂTingǟti 

negarbinga, tingǟti negraģuñ, ĂDu oģiukai ant tiltelio...ñ, ĂKas gerai, o kas blogai?ñ ir t.t. 

2. Sveikatos saugojimo ugdymas(is) ï sveikatos saugojimo kompetencija ï orientuota 

Ǳ nuostatos augti sveiku ir stipriu, siekio rȊpintis savo ir kitȎ sveikata bei saugia aplinka formavimŃ. 

Rekomenduojamos temos sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti(s): ĂMano 

kȊnasñ, ĂNoriu augti sveikas ir ģvalus!ñ, ĂKokia daili suknelǟ ir ġvarȊs bateliaiñ, Kaip atsiranda 

maistas. KŃsnelio kelionǟñ, ĂLǟlǟs Alǟs gimtadienisñ, ĂMaistas ir sveikatañ, ĂSmaguriȎ mugǟñ, 

ĂVitaminȎ karalystǟñ, ĂMano dienelǟñ, ĂJuda rankelǟs, trepsi kojelǟsñ, ĂVandens laġelio kelionǟñ, 

ĂSaugokis ligos! Vaistaiñ, ĂAġ tave saugau, saugokis ir tu!ñ, ĂAġ saugus namuoseñ ir kt. Fizinis 

aktyvumas uģtikrinamas kȊno kultȊros uģsiǟmimȎ, rytiniȎ mankġtȎ, pasivaikġļiojimȎ lauke metu. 

 

3. Paģinimo ugdymas(is) ï pažinimo kompetencija ï tyrinǟti ir atrasti pasaulǱ. 



Rekomenduojamos temos pažinimo kompetencijai ugdyti(s): ĂMano kȊnasñ, 

ĂJausmȎ pasaulyjeñ, ĂAġ panaġus Ǳ kitusñ, ĂEsu nepaprastas ir Ǳdomusñ, ĂAġ buvau pipiras, o 

dabar jau vyrasñ, ĂViskas ģaidimas ir neģaidimasñ, ĂTechnikos stebuklaiñ, ĂViskŃ noriu iġmatuoti, 

viskŃ reikia suskaiļiuotiñ, ĂPastebǟk ir pavadinkñ, ĂDaiktai aplink maneñ, ĂAtrask, kas mus 

siejañ, ĂAġ ir laikas. Mano dienañ, ĂEkologijos takeliuñ, ĂKrinta lapas uosio, krinta lapas klevoñ, 

ĂOi tu ģiema, ģiemuģeñ, ĂĢiema, ģiema bǟk iġ kiemoñ, ĂĻir vir vir pavasarisñ, ĂRid rid rid margi 

marguļiaiñ, ĂKalǟdos - stebuklȎ metasñ, ĂLietuvos augalai, paukġļiai, ģvǟrys ir kiti gyvȊnaiñ, 

ĂGamtos reiġkiniaiñ, ĂSaugus elgesys gatvǟje, gamtoje, namuoseñ. 

4. Kalbos ir komunikavimo ugdymas(is) ï komunikavimo kompetencija ï klausytis, 

kalbǟti, bandyti skaityti, raġyti, iġreiġkiant save ir bendraujant su kitais. 

Rekomenduojamos temos komunikavimo kompetencijai ugdyti(s): ĂKlausyk, vaikeli, 

kaip skamba raidelǟs!ñ, ĂKŃ pasakoja knygos lapeliaiñ, ĂKuriu pasakŃñ, ĂPaklausyk, kaip aġ 

sakau..ñ, ĂAtgijň paveikslǟliaiñ, ĂKas ļia ne taip?ñ, ĂSusimaiġň ģodģiaiñ, ĂPasakyk kitaipñ, 

ĂPokalbiȎ kertelǟñ, ĂKiek kalbeliȎ, kiek kalbȎñ ir kt. 

5. Meninis ugdymas(is) ï meninė kompetencija ï Ǳsivaizduoti, pajausti, kurti, 

groģǟtis. 

Rekomenduojamos temos meninei kompetencijai ugdyti(s): ĂGroģis ir gǟris visada 

kartuñ, ĂKalǟdos stebuklȎ metasñ, ĂKas tu esi, ġviesos ugnele?ñ, ĂMoļiutǟs skryniojeñ, ĂVelykȎ 

marguļiȎ pilnos kiġenǟsñ, ĂMenȎ savaitǟñ, ĂSveļiuose ï pasakañ, ĂAġ kȊrǟjasñ, ĂKaziuko 

turgusñ, ĂSpalvos ir ġeġǟliaiñ, Mano vaizduotǟs pasaulisñ. 

Ugdymo turinio planavimas. Planuojant ikimokyklinio ugdymo turinǱ, ikimokyklinio 

ugdymo auklǟtojai tariasi su vaikais, jȎ tǟvais, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojais, 

ġvietimo pagalbos specialistais, kitais bendruomenǟs nariais ir socialiniais partneriais. Planavimas 

orientuotas Ǳ laukiamus vaikȎ ugdymosi rezultatus, yra lankstus ir suteikia veikimo, kȊrybos ir 

saviraiġkos laisvň. Veikla grupǟje planuojama  planavimo metodu ĂPlaukimo takelisñ(1 priedas). 

Ugdymosi metodai yra nemaģiau reikġmingi pedagoginio darbo veiksniai nei pats 

ugdymo turinys. Pedagogas pagal savo prigimtǱ ir gebǟjimus renkasi tokius metodus, kurie padǟtȎ 

geriausiai pasiekti ugdymo tikslus bei uģdavinius. Metodai nǟra statiġki, jie papildomi, atnaujinami, 

atsiģvelgiant Ǳ vaikȎ norus, pedagogȎ sumanymus, ġeimos pageidavimus. 

Geriausias vaiko ugdymas bȊna tuomet, kai jis vyksta nepastebimai, nuoġirdģiai ir 

natȊraliai. Ugdymo procese kȊrybinň pedagogo ir vaiko sŃveikŃ uģtikrina taikomi ugdymosi 

metodai: 

 Žaidimas ï pagrindinis vaikȎ ugdymosi metodas, svarbi vaikȎ kultȊros dalis. 

Ģaisdami vaikai atskleidģia savo patirtǱ, kaupia jŃ, iġgyvena Ǳvairius 

vaidmenis, iġreiġkia jausmus ir emocijas, sprendģia problemas, Ǳveikia 

sunkumus, atrastus veiklos bȊdus pritaiko naujose situacijose, kuria 

bendravimo situacijas ir kt. 

 Stebėjimas ï vienas iġ pagrindiniȎ metodȎ siekiant paģinti vaikŃ, atskleisti jo 

individualius poreikius, gebǟjimus, galias. 

 Interpretacija ï vaiko saviraiġkos ir kȊrybiġkumo skatinimo b9Ȋdas, 

padedantis jam atskleisti, savitai iġreikġti savo ar pedagogȎ pasiȊlytus 

sumanymus, idǟjas. 

 Eksperimentavimas, tyrinėjimas ï vienas iġ aplinkos paģinimo ir patirties 

kaupimo bȊdȎ, kurie skatina vaikŃ aktyviai veikti, daryti atradimus, planuoti, 

organizuoti. 

 Pokalbis, diskusija ï vaikai skatinami iġreikġti savo nuomonň, poģiȊrǱ, 

argumentuoti, iġsakyti mintis, klausyti ir girdǟti, kŃ sako kiti, apibȊdinti savo ir 

kitȎ veiklŃ, kritiġkai mŃstyti. 

 Kūrybiškumą skatinantys metodai ï naujȎ sumanymȎ kȊrimas ĂminļiȎ 

lietusñ, problemȎ sprendimas, idǟjȎ generavimas, informacijos radimas ir jos 

pritaikymas, vaizduotǟs pratimai ir kt. 

 Ugdymo aplinkos modeliavimas ï aplinka yra ugdymo turinio dalis, 

padedanti siekti ikimokyklinio ugdymosi tikslo. Aplinka kuriama atsiģvelgiant Ǳ 

vaikȎ poreikius, galimybes, interesus. Vaikai kuria ir keiļia aplinkŃ patys, jŃ 

pritaiko savo sumanymams. 

 Išvykos, ekskursijos ï turtinama vaikȎ paģintinǟ, socialinǟ, kalbinǟ ir emocinǟ 

patirtis, ugdomi gebǟjimai, tobulinami ǱgȊdģiai. 



 Sportinė veikla ï estafetǟs, Ǳvairios varģybos, komandiniai ģaidimai, fiziniai 

pratimai. 

 Informacinės technologijos ï kompiuteriniai ģaidimai, fotografavimas, vaizdo 

medģiagos stebǟjimas ir analizavimas. 

 Projekto metodas ï siekiama ugdyti vaiko socialinň, sveikatos saugojimo, 

paģinimo, komunikavimo ir meninň kompetencijas. Lanksļia integruojamos 

ugdymosi sritys. 

 Pedagoginiai metodiniai elementai ï vaikȎ ugdymosi procese taikomi atskiri 

E. Montesori, R. Ġtainerio, Valdorfo, Regio Emilia pedagoginiai metodiniai 

elementai. 

Ugdymosi priemonės. Ikimokyklinio ugdymosi aplinka yra neatsiejama ugdymo 

turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio ugdymo programos tikslo. Kuriama palanki ugdymosi 

aplinka sudaro sŃlygas skleistis kiekvieno vaiko kȊrybiniam mŃstymui, vaikai skatinami patirti 

kȊrybos dģiaugsmŃ, sprňsti problemas, reikġti savo nuomonň. Aplinkoje yra pakankama ǱvairiȎ 

ugdomȎjȎ priemoniȎ, skatinanļiȎ aktyviŃ vaiko k\veiklŃ, jo smalsumŃ, vaizduotň. Ugdymo 

priemonǟs, Ǳranga pritaikyta berniukams, mergaitǟms, specialiȎjȎ ugdymosi poreikiȎ turintiems 

vaikams. 

PatalpȎ baldai, Ǳranga, ugdymo priemonǟs, ģaidimȎ aikġtelǟs yra patrauklios, 

estetiġkos, saugios, patogios ir ġiuolaikiġkos. Vidaus patalpos tinkamai apġviestos, vǟdinamos, jose 

palaikoma reikalinga temperatȊra. Kasdienio gyvenimo ǱgȊdģiȎ formavimui naudojamos 

priemonǟs: stalo serviravimui, aplinkos puoġimui, higienai uģtikrinti. 

Naudojami ǱvairȊs daiktai, medģiagos, Ǳrankiai, buitinǟ technika, Ǳrengimai, knygos, 

plakatai, didaktiniai ir stalo ģaidimai: ǱvairȊs konstruktoriai, lego, figȊriniȎ kaladǟliȎ rinkiniai, 

dǟlionǟs, lentelǟs su kaiġteliais ir kt. 

Judǟjimo poreikǱ tenkinti padeda Ǳrengimai ir priemonǟs , kurie yra grupǟs aplinkoje, 

salǟje ir lauke Ǳrengti kompleksai su skersiniais, virvǟmis, gimnastikos ģiedais, kopǟtǟlǟmis, 

ļiuoģyklomis, sȊpynǟmis, nameliai su kopǟtǟlǟmis ir kalneliais, tuneliai, sveikatingumo takeliai iġ 

ǱvairiȎ faktȊrȎ, krepġinio ir futbolo ģaidimȎ aikġtelǟs, Ǳvairus sporto inventorius judesio korekcijai 

lavinti, mankġtos kamuoliai, smiginis. 

Bendravimo situacijȎ kȊrimui, problemȎ sprendimui naudojami ǱvairȊs kȊrybiniai 

stalo, konstrukciniai ģaidimai, atributika siuģetiniams ģaidimams. Kuriamos erdvǟs tyrinǟjimams, 

eksperimentams, priemonǟs Ǳvairiems matavimams ir eksperimentams: svarstyklǟs, mikroskopai, 

skaidriȎ rinkiniai, ǱvairȊs rinkiniai gamtos tyrinǟjimui, ģaislai su smǟli ir vandeniu. Naudojamo ir 

priemonǟs skatinanļios vaikȎ savaiminň veiklŃ, iniciatyvas, norŃ paģinti, atrasti: dǟģǟs, Ǳvairios 

lempos, padidinimo stiklai, matavimo prietaisai, garso iġgavimo priemonǟs ir kt. VaikȎ veiklai 

organizuoti pasitelkiame Ǳvairias technines priemones: muzikiniai centrai, telefonai, kasos aparatai 

ir kt. 

Naudojamos informacinǟs technologijos: kompiuteris, multimedija, fotoaparatas ir kt. 

Vaikai patys ar kitȎ pagalba tyrinǟja, atranda Ǳvairias technologijȎ panaudojimo galimybes, 

grupuoja, lygina, apibendrina, klasifikuoja, ģaidģia kompiuterinius ģaidimus. 

Komunikacinei veiklai pasitelkiamos Ǳvairios informacinǟs priemonǟs: bibliotekǟlǟs 

(pasakȎ, spalvinimo, uģduotǟliȎ knygos, vaikiġkos enciklopedijos ir kt.) 

Meninei, kȊrybinei veiklai organizuoti kuriama saviraiġkŃ skatinanti aplinka. 

Naudojamos ǱvairiȎ faktȊrȎ medģiagos, dailǟs priemonǟs (pieġimui, tapymui, aplikacijai, 

rankdarbiams), muzikos instrumentai, garso ir vaizdo Ǳraġai (ġvilpukai, varpeliai, bȊgneliai ir kt.). 

Aplinka turtinama orientuojantis Ǳ vaikȎ ġiandienos poreikius. 

 

V. UGDYMOSI PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų dermė 

 

 Ikimokyklinio ugdymo programoje uģtikrinta ikimokyklinio ir prieġmokyklinio ugdymo 

dermǟ. Nuoseklus, rňstinis vaiko ugdymasis padeda jam sǟkmingiau Ǳgyti gebǟjimus, ģinias bei 

supratimŃ, nuostatas. Vaikas pereina nuo ugdymosi pagal ikimokyklinio ugdymo programŃ prie 

ugdymo pagal prieġmokyklinio ugdymo programŃ. Uģtikrinamas vaikȎ ugdymosi tňstinumas: 

 Bendras struktȊrinis ugdymo lygmenȎ modelis; 

 NumatytȎ vaikȎ ugdymosi rezultatȎ tňstinumas; 



 Suderintas ugdymo programȎ turinys; 

 Ugdymo prieinamumas ir socialinǟ integracija; 

 Ġiuolaikinň ugdymo sampratŃ atitinkantys vaikȎ ugdymo proceso organizavimo principai. 

 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ DERMĖ  

 

 
 
 
                
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMŲ ŽINGSNIAI 

 

 Ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos pasiekimȎ sritys bei vertybinǟs 

nuostatos ir esminiai gebǟjimai kloja pagrindus prieġmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje 

iġskirtoms kompetencijoms. PasiekimȎ ģingsniai ï tai vaiko paģangŃ rodantys ģiniȎ ir supratimo, 

gebǟjimȎ ir nuostatȎ pokyļiai per vienerius metus, atitinkantys vaiko raidos dǟsningumus kokybiġko 

ugdymo sŃlygomis. 

 Vaiko paģanga priklauso ne tik nuo jo individualiȎ galiȎ, bet ir nuo ugdytojȎ 

profesionalumo. Paģanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklǟtojas gerai paģǱsta vaiko 

pasiekimus, teisingai nustato esamŃ ir planuojamŃ pasiekti ģingsnǱ. Kiekvienoje iġ vaiko ugdymosi 

pasiekimȎ sriļiȎ iġskirti ġeġi vaiko pasiekimȎ ģingsniai, rodantys vaiko paģangŃ jam Ǳgyjant 

vertybines nuostatas ir gebǟjimus nuo gimimo iki ġeġeriȎ metȎ. 

 Taip pat pateiktas septintas ģingsnis, skirtas vaikȎ ugdymuisi individualizuoti, kai 

ugdytiniai ġeġtajame ģingsnyje numatytus pasiekimus Ǳgyja dar nebȊdami ġeġeriȎ metȎ. 

 EsminiȎ nuostatȎ bei gebǟjimȎ visuma, vaiko ugdymosi paģangŃ nusakantys ģingsniai, 

padeda atpaģinti vaikȎ ugdymosi pasiekimus ir poreikiu, tikslingai organizuoti ugdymo procesŃ, 

pritaikant jǱ kiekvienam vaikui ir vaikȎ grupei. Ģingsniai tikslingai ugdo kiekvienŃ vaikŃ, uģtikrinant 

Visuminė ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

samprata 
 

Visuminė ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

samprata 
 

 

1. Kasdienio gyvenimo 

ǱgȊdģiai 

3. EmocijȎ suvokimas ir 

raiġka 

5. Savivoka ir savigarba 

7. Santykiai su 

bendraamģiais 

9. Raġytinǟ kalba 

11. Skaiļiavimas ir 

matavimas 

13. Estetinis suvokimas 

15. Tyrinǟjimas 

17. KȊrybiġkumas 

2. Fizinis aktyvumas 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolǟ 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

8. Sakytinǟ kalba 

10. Aplinkos paģinimas 

12. Meninǟ raiġka 

14. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

16. ProblemȎ   

sprendimas 

18. Mokǟjimas mokytis 

 

Meninė 

kompetencija 

Pažinimo 

kompetencija 

Komunikavimo 

kompetencija 

Socialinė 

kompetencija 

Sveikatos 

kompetencija 

Priešmokyklinio ugdymo 

kompetencijos 

 

 



ugdymosi kokybň. PasiekimȎ ģingsniai rodo vaiko ugdymosi nuoseklumŃ, tňstinumŃ, ģiniȎ 

supratimo, gebǟjimȎ ir nuostatȎ raidŃ. Vadovaudamasis pasiekimȎ ģingsniais, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogas Ǳvertina kurǱ ģingsnǱ jau pasiekia vaikas ir planuoja veiklŃ, skirtŃ kitam 

ģingsniui. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingŃ ugdymosi patirtǱ, mokymosi stiliȎ, tempŃ, todǟl jȎ 

pasiekimai Ǳvairiose ugdymosi srityse nevienodi. 

Nuostatos: 

 Kiekvienas vaikas paģangos link juda savo tempu, pagal individualias galimybes; 

 NatȊraliai taikomas ugdymas skirtingȎ poreikiȎ turintiems specialiȎjȎ ugdymosi poreikiȎ 
vaikams, atsiģvelgiant Ǳ tai, kurǱ ģingsnǱ jie yra pasiekň; 

 Skatinamas vaiko spontaniġkumas; 

 Inicijuojama ugdymŃsi skatinanti veikla; 

 Teikiama vaikui parama; bendradarbiaujama su ġeima. 

 

Kasdienio gyvenimo ǱgȊdģiai: 

 Vaiko asmeniniai valgymo ir mitybos ǱgȊdģiai; 

 KȊno ġvaros ir aplinkos tvarkos palaikymo ǱgȊdģiai; 

 Saugaus elgesio ǱgȊdģiai; 

 Taisyklinga kȊno laikysena. 

 

1. Ugdymosi pasiekimo sritis: Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Bando savarankiġkai valgyti ir gerti 

iġ puodelio. Pats   laiko   ġaukġtelǱ, 

bando juo   valgyti. Maģais 

gabalǟliais supjaustytŃ  maistŃ  ima  

dviem  pirġtais  ar sauja. 

Skatinama valgyti pirġtais. Tirġtas maistas 

duodamas tik ġaukġteliu, skystŃ iġ puoduko, 

kad jaustȎ skirtumŃ tarp to, kŃ valgo ir kŃ 

geria. Ģaidģiant mokoma laikyti ġaukġtelǱ, 

puodelǱ, semti ġaukġteliu ir pan. 

Ģaidģiami ģaidimai ĂPamaitinkime lǟlytň, 

meġkutǱñ. Skatinamas vaiko savarankiġkumas. 

2. Valgo ir geria padedamas arba 

savarankiġkai. Kartais parodo 

mimika, ģenklais arba pasako, kada 

nori tuġtintis ar ġlapintis. 

Suaugusiojo rengiamas vaikas 

Ăjam padedañ. Suaugusiojo 

padedamas plaunasi, ġluostosi 

rankas, iġpuļia nosǱ. Papraġytas 

padeda ģaislŃ Ǳ nurodytŃ vietŃ. 

Skatinama valgyti savarankiġkai, pasakant ar 

parodant, kaip valgo grupǟs vaikai. Ģaidģiami 

ģaidimai ĂSu kuo lǟlytǟ valgo?ñ; ĂMeġkiukas 

nori valgytiñ. Atsiģvelgiant Ǳ vaiko tuġtinimosi 

ir ġlapinimosi ǱgȊdģius mokoma sǟstis ant 

puoduko ar klozeto. Vaikui siȊloma rengti 

lǟles ģaidģiant ģaidimŃ ĂLǟlytǟ eina Ǳ laukŃñ. 

Ģaidģiami ģaidimus imituojant rengimosi 

veiksmus (pvz., pritaikyti tam ģaidimŃ 

ĂJurgelis meistrelisñ). Rengiant vaikŃ, 

pratinama apsirengti ir nusirengti 

drabuģǟlius tam tikra tvarka, ģaidinant. 

Kuriamos ģaidybines situacijas, skatinanļios 

vaikŃ panaudoti savo mokǟjimus ir ǱgȊdģius: 

ĂParodykime meġkuļiui, kaip plauname 

rankeles, iġpuļiame nosǱ.ñ Kuriamos 

siuģetines situacijas, skatinanļios vaikŃ  

padǟti ģaislŃ Ǳ jam skirtŃ vietŃ. ĂMaġinytǟ 

grǱģta Ǳ garaģŃñ, ĂLǟlytǟ sǟdasi prie stalo, 

gulasi Ǳ lovytň (veģimǟlǱ)ñ, ĂKamuoliukai 

pavargo ir nori pailsǟtiñ ... 

3. Savarankiġkai valgo ir geria. 

Pradeda naudoti stalo Ǳrankius. 

Pasako, ko nori ir ko nenori 

valgyti. Pats eina Ǳ tualetŃ, 

suaugusiojo padedamas susitvarko. 

Suaugusiojo padedamas nusirengia 

ir apsirengia, bando praustis, 

nusiġluostyti veidŃ, rankas. Padeda 

Skatinama ragauti ir valgyti ǱvairȎ maistŃ. 

Pratinama gerai sukramtyti maistŃ, neskubǟti 

valganļio vaiko, valgyti ramiai. Pratinama 

keltis nuo stalo tik baigus valgyti. Grupǟje 

sudaroma galimybǟ ģaisti ģaidimus, mokant 

naudotis stalo Ǳrankiais (pvz. ĂGimtadienisñ, 

ĂKavinǟjeñ ir kt.). Mokoma taisyklingai 

naudotis tualetu. Ģaidģiami ģaidimai ĂKuo aġ 



Ǳ vietŃ vienŃ kitŃ daiktŃ. apsirengsiu, eidamas Ǳ laukŃ ar iġ darģelio 

namo?ñ, ĂAprenk draugŃñ. Kalbamasi su 

vaikais apie ġvarŃ. ĢiȊrimi filmukai apie 

ġvarŃ. Sistemingai skatinama paģaidus sudǟti 

ģaislus ir kitas priemones Ǳ vietŃ. 

4. Valgo gana tvarkingai. 

Primenamas po valgio skalauja 

burnŃ. Pasako, kodǟl reikia plauti 

vaisius, uogas, darģoves. Padeda 

suaugusiajam serviruoti ir po 

valgio sutvarkyti stalŃ. Daģniausiai 

savarankiġkai naudojasi tualetu ir 

susitvarko juo pasinaudojňs. Ġiek 

tiek padedamas apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna 

batus. Ġiek tiek padedamas 

plaunasi rankas, prausiasi, 

nusiġluosto rankas ir veidŃ. 

Priminus ļiaudǟdamas ar 

kosǟdamas prisidengia burnŃ ir 

nosǱ. Gali sutvarkyti dalǱ ģaislȎ, su 

kuriais ģaidǟ. Pasako, kad 

negalima imti degtukȎ, vaistȎ, 

aġtriȎ ir kitȎ pavojingȎ daiktȎ. 

 

Priminama, kad vaikai valgytȎ neskubǟdami. 

Su vaikais kalbamasi apie tai, kad 

labai svarbu pusryļius, pietus, vakarienň 

valgyti tuo paļiu metu. Ģaidģiami ģaidimai, 

kuriuose formuojasi maitinimosi ritmo 

suvokimas (ġeima, kavinǟ ir kt.). Ģaidģiant 

vaikai mokomi atskirti pagrindines produktȎ 

grupes ï pienŃ, mǟsŃ, vaisius, darģoves. 

KiekvienŃ kartŃ prieġ valgant vaikai 

Ǳtraukiami Ǳ stalo padengimo veiklŃ, siekti, 

kad stalai bȊtȎ serviruojami pagal taisykles, 

patiekalus atitinkanļiais indais. Kalbamasi su 

vaikais, kodǟl reikia plauti vaisius, darģoves, 

uogas, sudaryti sŃlygas mokytis praktiġkai 

juos nuplauti. Rekomenduojama tǟvams 

aprengti vaikus patogiais ir lengvai 

aprengiamais drabuģiais. Primenant 

eiliġkumŃ, skatinama vaikus savarankiġkai 

apsirengti ir nusirengti, tvarkingai susidǟti 

drabuģius. Mokoma vaikus taisyklingai 

plautis ir ġluostytis rankas, praustis ir 

ġluostytis veidŃ. Priminama, kad ļiaudint ar 

kosint bȊtina prisidengti burnŃ ir nosǱ, kad 

naudotȎsi nosinaite. Skatinama sutvarkyti 

ģaislus, su kuriais ģaidǟ, Ǳvairiai motyvuojant, 

padedant. Naudojamos vaizdines priemones 

apie saugȎ elgesǱ. Rodomi mokomieji 

filmukai. Organizuojamos saugaus elgesio 

veiklos (viktorinas), kvieļiami ar lankomasi 

pas medicinos darbuotojus, gaisrininkus, 

policijos pareigȊnus. 

5. Valgo tvarkingai, daģniausiai 

taisyklingai naudojasi stalo 

Ǳrankiais. Domisi, koks maistas 

sveikas ir naudingas. Serviruoja ir 

tvarko stalŃ, padedamas 

suaugusiojo. Savarankiġkai 

apsirengia ir nusirengia, apsiauna 

ir nusiauna batus. Priminus 

plaunasi rankas, prausiasi, 

nusiġluosto rankas ir veidŃ. 

Priminus tvarkosi ģaislus ir veiklos 

vietŃ. Ģaisdamas, kŃ nors 

veikdamas stengiasi saugoti save ir 

kitus. Priminus stengiasi sǟdǟti, 

stovǟti, vaikġļioti taisyklingai. 

Rodoma, kaip taisyklingai naudotis stalo 

Ǳrankiais. Patraukliomis formomis kalbamasi 

apie pieno, mǟsos, vaisiȎ ir darģoviȎ naudŃ. 

Papasakojama apie per didelio saldumynȎ 

kiekio ģalŃ organizmui. Vaikai skatinami 

padǟti dengiant stalŃ ġventei. Primenama, 

kad sudǟtȎ ne tik gerai matomus ģaislus, bet 

ir tuos, kurie yra po stalu, lova, spintele ir kt. 

Skatinamas vaikȎ savarankiġkumas. 

PasiȊloma vaikams tvarkantis apsirengti 

specialiais vaikiġkais darbo drabuģius. 

Kartu su vaikais organizuojami projektai apie 

saugȎ vaikȎ elgesǱ. Primenama, kad vaikai 

taisyklingai sǟdǟtȎ. 

6. Valgo tvarkingai. Pasako, jog 

maistas reikalingas, kad augtume, 

bȊtume sveiki. ǰvardija vienŃ kitŃ 

maisto produktŃ, kurǱ valgyti 

sveika, vienŃ kitŃ ï kurio vartojimŃ 

reikǟtȎ riboti. Savarankiġkai 

Kartu su vaikais aptariama, kodǟl ģmogus 

valgo. Praġoma vaikȎ pasakoti, kŃ jie 

daģniausiai valgo pusryļiams, pietums ir 

vakarienei, diskutuojama, kurie iġ jȎ 

vartojamȎ produktȎ yra naudingiausi jȎ 

augimui ir gerai savijautai. Naudojama 



serviruoja ir tvarko stalŃ. 

Savarankiġkai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna 

batus. SuaugusiȎjȎ padedamas 

pasirenka drabuģius ir avalynň 

pagal orus. Priminus ar 

savarankiġkai plaunasi rankas, 

prausiasi, nusiġluosto rankas ir 

veidŃ. Daģniausiai savarankiġkai 

tvarkosi ģaislus ir veiklos vietŃ. 

Savarankiġkai ar priminus laikosi 

susitartȎ saugaus elgesio taisykliȎ. 

Stebint suaugusiajam saugiai 

naudojasi veiklai skirtais aġtriais 

Ǳrankiais. Ģino, kaip saugiai elgtis 

gatvǟje, kur kreiptis iġkilus pavojui, 

pasiklydus. Priminus stengiasi 

vaikġļioti, stovǟti, sǟdǟti 

taisyklingai. 

vaizdinǟ medģiaga, ģaidģiant mokomasi 

atskirti naudingŃ ir bevertǱ maistŃ. 

Organizuojami ǱvairiȎ kȊrybiniȎ darbeliȎ 

(pieġiniȎ, inscenizacijȎ ir t. t.) kȊrimai, jais 

skatinama pasirinkti sveikus produktus 

ir patiekalus. Klausomasi skaitomȎ knygeliȎ, 

vaidinama, ģaidģiami loto, ģiȊrimi filmukai 

apie ģmogui naudingus maisto produktus 

(duonŃ, obuolius, pienŃ, vandenǱ). 

Ģaidģiant su lǟlǟmis ar kitus ģaidimus 

rȊġiuojami maisto produktai (jȎ 

paveikslǟlius) Ǳ naudingus ir vengtinus. 

PasiȊloma vaikams apsirengti lengvesniais ar 

ġiltesniais drabuģǟliais. Suġlapusius rȊbus, 

avalynň mokoma pasidģiauti. Prausykloje 

aprȊpinama skystu muilu su dozatoriumi, 

parodoma, kaip ir kiek dozuoti, kad rankos 

bȊtȎ ġvarios. Primenama, kad reikia taupyti 

vandenǱ, paaiġkinama, kodǟl, pasiȊloma 

vandens ļiaupŃ atsukti tiek, kiek reikia, kad 

muilas nusiplautȎ. Ģaidģiami rankȎ plovimo 

ģaidimai. ParȊpinama priemoniȎ kalimo, 

siuvimo, dygsniavimo ģaidimams. 

Apsilankoma su vaikais gaisrinǟje, policijoje, 

ligoninǟje, autoservise ir t. t. Vaikai skatinami 

stebǟti savo ir kitȎ taisyklingŃ laikysenŃ, 

pasakyti, kai pastebǟs vaikġtantǱ ar sǟdintǱ 

susikȊprinus. 

 

2. Ugdymosi pasiekimo sritis: Fizinis aktyvumas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Sǟdi, ġliauģia, ropoja pirmyn ir 

atgal, Ǳkalnǟn ir nuokalnǟn, laiptais 

aukġtyn, ko nors Ǳsitvǟrňs atsistoja, 

stovi laikydamasis ar 

savarankiġkai, ģingsniuoja 

laikydamasis, vedamas arba 

savarankiġkai, iġlaiko pusiausvyrŃ. 

Tikslingai siekia daikto, rankos 

judǟjimŃ seka akimis, paļiumpa ir 

laiko daiktŃ saujoje, paglosto ģaislŃ 

jo neļiupdamas, kiġa jǱ Ǳ burnŃ, 

purto, mojuoja, stuksena, gniauģo, 

dviem pirġtais ï nykġļiu ir smiliumi 

ï suima smulkȎ daiktŃ, perima 

daiktus iġ vienos rankos Ǳ kitŃ. 

Vaiko regǟjimo lauke manipuliuojama 

ģaislais, skatinant judǟti iki jȎ; Skatinamas 

susipaģinti, ģaisti su nauju ģaislu: apģiȊrǟti, 

liesti, purtyti, gniauģyti ir kt. SiȊloma dǟlioti 

ģaislŃ ar kokǱ nors daiktŃ iġ vienos rankos Ǳ 

kitŃ. Ģaidģiami ģaidimai su Ǳvairaus dydģio 

kamuoliukais, balionais. 

2. Savarankiġkai atsistoja, stovi, 

atsitupia, pasilenkia, eina Ǳ priekǱ, 

ġonŃ ir atgal, eina stumdamas ar 

tempdamas daiktŃ, bǟga tiesiomis 

kojomis, atsisǟdňs ant riedanļio 

ģaislo stumiasi kojomis, pralenda 

per kliȊtis keturpǟsļia, padedamas 

lipa laiptais aukġtyn pristatomuoju 

ģingsniu, spiria kamuolǱ 

iġlaikydamas pusiausvyrŃ. 

Pasuka rieġŃ, apverļia plaġtakŃ 

SiȊloma ģaisti ģaidimus, lavinanļius ir 

Ǳtvirtinanļius vaiko judǟjimŃ. Sudaroma 

galimybǟ vaikui neġioti ģaislus Ătakeliuñ, 

stumdyti ģaislinǱ veģimǟlǱ, prikrautŃ ģaislȎ, 

vaikytis ir ridenti kamuolǱ, joti ant 

linguojanļiȎ ģaislȎ, vaģiuoti pasispiriant 

kojomis, eiti Ătilteliuñ, statyti bokġtelius, 

uģsukti ir atsukti dangtelius, lipdyti iġ minkġto 

plastilino ir kt. 



delnu ģemyn, pasuka delnu aukġtyn, 

mosteli plaġtaka, paima daiktŃ iġ 

virġaus apimdamas jǱ pirġtais, 

iġmeta daiktus iġ rankos 

atleisdamas pirġtus, ploja 

rankomis. Ridena, meta, gaudo 

kamuolǱ. 

3. Pastovi ant vienos kojos (3ï4 

sekundes). Tikslingai, skirtingu 

ritmu eina ten, kur nori, 

vaikġļiodamas apeina arba 

perģengia kliȊtis, eina plaļia (25ï

30 cm) linija. Bǟga keisdamas 

kryptǱ, greitǱ. Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu ģingsniu, laikydamasis 

suaugusiojo rankos ar turǟklȎ. 

Atsispirdamas abiem kojomis 

paġoka, nuġoka nuo laiptelio, 

perġoka linijŃ, spiria kamuolǱ. 

Geriau derina akies-rankos, abiejȎ 

rankȎ, rankȎ ir kojȎ judesius, todǟl 

tiksliau konstruoja, veria ant 

virvutǟs sagas, ridena, gaudo, 

spiria kamuolǱ, Ǳkerpa popieriaus 

kraġtŃ. 

Sudaromos sŃlygas vaikui vaikġļioti Ǳvairiu 

atstumu, neuģkliudant padǟtȎ 

DaiktȎ. Organizuojami siuģetiniai pratimai, 

kurie skatina vaikŃ perģengti kliȊtis, eiti 

plaļia linija, imituoti gyvȊnȎ ġuoliavimo 

judesius. Sudaromos sŃlygas vaikams laipioti 

kopǟtǟlǟmis siekiant tikslo ï pauostyti, 

pasiekti, nukabinti. Sudaromos galimybǟs 

vaikui ridenti, gaudyti, mǟtyti, spardyti 

kamuolius. SiȊlomi smulkiŃjŃ motorikŃ 

lavinantys ģaidimai: karoliukȎ vǟrimas, 

ģaidimai su makaronais, sagomis. Mokoma 

ģirklǟmis Ǳkirpti popieriaus kraġtŃ 

4. Stovǟdamas pasistiebia, atsistoja 

ant kulnȎ, stovǟdamas ir 

sǟdǟdamas atlieka Ǳvairius judesius 

kojomis bei rankomis. Eina ant 

pirġtȎ galȎ, eina siaura (5 cm) 

linija, gimnastikos suoleliu, lipa 

laiptais aukġtyn ir ģemyn 

nesilaikydamas uģ turǟklȎ, ġokinǟja 

abiem ir ant vienos kojos, nuġoka 

nuo paaukġtinimo. Mina ir vairuoja 

triratukŃ. PieġtukŃ laiko tarp 

nykġļio ir kitȎ pirġtȎ, tiksliau 

atlieka judesius plaġtaka ir pirġtais 

(ima, atgnybia, suspaudģia dviem 

pirġtais, koļioja tarp delnȎ) bei 

ranka (mojuoja, plasnoja). 

Iġtiestomis rankomis pagauna 

didelǱ kamuolǱ. Judesius tiksliau 

atlieka kaire arba deġine ranka, 

koja. 

Vaikui siȊloma ǱvairiȎ ģaidybiniȎ situacijȎ, 

skatinanļiȎ vaikġļioti ant pirġtȎ, 

kulnȎ. Sudaromos sŃlygos vaikui vaģinǟti 

triratukais, paspirtukais. Sudaromos sŃlygos 

minkyti teġlŃ, lipdyti iġ modelino, plastilino. 

Mokoma kirpti nesudǟtingas formas, po to 

priklijuoti jas ant popieriaus. Ģaidģiami 

pirġtukȎ ģaidimai. Sudaromos sŃlygos ģaisti 

su Ǳvairiomis gamtinǟmis medģiagomis: 

Ǳvairiomis kruopomis, gilǟmis, kaġtonais. 

Skatinami ģaidimai, kuriȎ metu Ǳvairius 

daiktus vaikas gali imti ģnyplǟmis, pincetu, 

perdǟti iġ vieno indo Ǳ kitŃ. 

5. Eina pristatydamas pǟdŃ prie 

pǟdos, pakaitiniu ir pristatomuoju 

ģingsniu, aukġtai keldamas kelius, 

atlikdamas judesius rankomis, 

judǟdamas vingiais. Bǟgioja 

vingiais, greitǟdamas ir lǟtǟdamas, 

iġsisukinǟdamas, bǟga ant pirġtȎ 

galȎ. Ġokinǟja abiem kojomis 

vietoje ir judǟdamas pirmyn, ant 

vienos kojos, ġokinǟja per virvutň, 

perġoka ģemas kliȊtis, paġoka 

siekdamas daikto. Laipioja lauko 

Organizuojamos veiklos, kuriȎ metu atliekami 

ritminiai judesiai peļiais, galva, muġinǟjami, 

mǟtomi kamuoliai, ǟjimas keiļiamas bǟgimu, 

vaikas turǟtȎ eiti, bǟgti, perlipti suolŃ, pralǱsti 

po kǟde ir t. t. Organizuojamos bǟgimo 

estafetes, ǱvairiȎ ġuoliȎ ģaidimai, panaudojant 

Ǳvairias priemones: kaspinus, kamuolius, 

lankus, lazdas. Ģaidģiami ģaidimai su 

iġsisukinǟjimais, kuriȎ tikslas ï ilgiau likti 

nepagautam. SiȊloma vaikams ġokinǟti per 

ġokdynň, lankŃ. SiȊloma pieġti ǱvairiȎ linijȎ, 

pieġtuku apvesti daiktus: stiklinň, apverstŃ 



Ǳrenginiais. Spiria, meta kamuolǱ Ǳ 

taikinǱ iġ ǱvairiȎ padǟļiȎ. PieġtukŃ 

ir ģirkles laiko beveik taisyklingai. 

Tiksliai atlieka sudǟtingesnius 

judesius pirġtais ir ranka (veria ant 

virvelǟs smulkius daiktus, uģsega ir 

atsega sagas). ǰsisupa ir supasi 

sȊpynǟmis. 

lǟkġtň. Sudaromos sŃlygos vaikui ģaisti su 

pipete. Grupǟje parȊpinama ǱvairiȎ 

priemoniȎ (sagȎ, rutuliukȎ, karoliȎ), kad 

vaikas galǟtȎ verti ant siȊlo; skalbiniȎ 

segtukȎ, kuriuos vaikas stengtȎsi paimti 

segtukŃ trimis pirġtais ir prisegti. 

6. Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, 

gyvatǟle, atbulomis, ġonu. 

Iġtvermingas, bǟga ilgesnius 

atstumus. Bǟga pristatomuoju ar 

pakaitiniu ģingsniu, aukġtai 

keldamas kelius, bǟga suoleliu, 

Ǳkalnǟn/nuokalnǟn. Ġokinǟja ant 

vienos kojos judǟdamas pirmyn, 

ġoka Ǳ tolǱ, Ǳ aukġtǱ. Vaģiuoja 

dviraļiu. Rankos ir pirġtȎ judesius 

atlieka vikriau, greiļiau, tiksliau, 

kruopġļiau. Tiksliau valdo pieġtukŃ 

bei ģirkles kŃ nors pieġdamas, 

kirpdamas. Su kamuoliu atlieka 

sportiniȎ ģaidimȎ elementus, 

ģaidģia komandomis, derindamas 

veiksmus. 

Organizuojamos Ǳvairios estafetes, kuriȎ metu 

vaikai galǟtȎ judǟti poroje, ratu, sutartinai su 

kitais vaikais. Sudaromos sŃlygos ģaisti 

ģaidimŃ ĂKlasǟsñ, ġokinǟti per gumytň. 

PasiȊloma vaikams Ǳverti siȊlŃ Ǳ adatŃ, 

siuvinǟti pagal trafaretŃ ant kartono, 

nerti vŃġeliu, daryti kutus. Vaikai aprȊpinami 

priemonǟmis, tinkanļiomis konkretiems 

sportiniams ģaidimams (krepġinio, futbolo 

kamuolius, kǟgliȎ, lazdȎ). 

Organizuojami ǱvairȊs sportiniai ģaidimai. 

 

3. Ugdymosi pasiekimo sritis: Emocijų suvokimas ir raiška 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Mimika, kȊno judesiais ir garsais 

iġreiġkia dģiaugsmŃ, liȊdesǱ, 

baimň, pyktǱ. 

Patiria iġsiskyrimo su tǟvais nerimŃ 

ir dģiaugsmŃ jiems sugrǱģus. 

Iġreiġkia nerimŃ, pamatňs 

nepaģǱstamŃ ģmogȎ. 

Mimika, kȊno judesiais ir garsais 

iġreiġkia dģiaugsmŃ, liȊdesǱ, 

baimň, pyktǱ. 

Patiria iġsiskyrimo su tǟvais nerimŃ 

ir dģiaugsmŃ jiems sugrǱģus. 

Iġreiġkia nerimŃ, pamatňs 

nepaģǱstamŃ ģmogȎ. 

Stengiamasi suprasti vaiko emocijȎ reiġkimo 

ģenklus ir pasirȊpinti juo, 

kai maģylis yra liȊdnas, piktas. 

Vaikas kalbinamas, stengiamasi Ǳvardyti jo 

emocijas. 

Atsiskyrus nuo tǟvȎ, vaikui suteikiamas fizinis 

artumas, dǟmesys 

nukreipiamas Ǳ ǱdomiŃ veiklŃ, suteikiant 

dģiugiȎ, maloniȎ potyriȎ. 

Uģtikrinamas vaiko saugumas. 

Skatinamas bendravimas su kitais vaikais. 

2. DģiaugsmŃ, liȊdesǱ, baimň, pyktǱ 

reiġkia skirtingu intensyvumu 

(nuo silpno nepatenkinto 

niurzgǟjimo iki garsaus rǟkimo). 

Emocijos pastovesnǟs, taļiau dar 

bȊdinga greita nuotaikȎ kaita. 

AtpaģǱsta kito vaiko ar suaugusiojo 

dģiaugsmo, liȊdesio, pykļio 

emocijȎ iġraiġkas. 

Grupǟje Ǳrengti veidrodukai, kad vaikai 

matytȎ save ir savo veido iġraiġkŃ. Vaikas 

skatinami kalbǟti, Ǳvardijamos reiġkiamos 

emocijos. Visada skiriama dǟmesio vaikui, kai 

jis jauļiasi blogai. Kartu su vaiku vartomos 

knygelǟs, kuriose veikǟjai yra skirtingos 

nuotaikos. Dainuojamos skirtingȎ nuotaikȎ 

dainelǟs. Ģaidģiami ģaidimai su lǟlǟmis, kitais 

ģaislais, kuriuose jie skirtingai jauļiasi ir 

elgiasi. 

3. Pradeda atpaģinti, kŃ jauļia, turi 

savus emocijȎ raiġkos bȊdus. 

Pradeda vartoti emocijȎ raiġkos 

ģodelius ir emocijȎ pavadinimus. 

Pastebi kitȎ ģmoniȎ emocijȎ 

Reaguojama Ǳ vaiko rodomus emocijȎ ģenklus 

ï Ǳvardinamos ir komentuojamos emocijos ar 

jausmai, skirtingai reaguojama, skatinama 

atrasti naujȎ emocijȎ raiġkos bȊdȎ. Vartomos 

ir skaitomos vaikui ĂnuotaikȎ knygelǟsñ. 



iġraiġkŃ, atpaģǱsta aiġkiausia 

reiġkiamas emocijas ir Ǳ jas 

skirtingai reaguoja (pasitraukia 

ġalin, jei kitas piktas; glosto, jei 

kitas nuliȊdňs). 

Rodomas pavyzdys, kaip reikia reaguoti Ǳ kito 

vaiko emocijas: jei jis dģiaugiasi, pasijuokti 

kartu su juo, jei liȊdi, verkia ï paglostyti, 

duoti ģaislŃ. Mokoma atsipraġymo ir 

susitaikymo ritualȎ. Ģaidģiami skirtingȎ 

emocijȎ ģaidimai (veidukai, emocijȎ lǟlytǟs). 

4. Pradeda suprasti, kad skirtingose 

situacijose (per gimimo dienŃ, 

susipykus su draugu) jauļia 

skirtingas emocijas, kad jas 

iġreiġkia mimika, balsu, veiksmais, 

poza. 

Pavadina pagrindines emocijas. 

AtpaģǱsta kitȎ emocijas pagal veido 

iġraiġkŃ, elgesǱ, veiksmus. 

Geriau supranta kitȎ emocijas ir 

jausmus, daģnai tinkamai Ǳ juos 

reaguoja (pvz., stengiasi paguosti, 

padǟti). 

Pradeda suprasti, kad jo ir kitȎ 

emocijos gali skirtis (jam 

linksma, o kitam tuo pat metu 

liȊdna). 

Skatinama kasdien pastebǟti savo nuotaikŃ, 

ģymǟti savo nuotaikŃ 

veideliuose. Skatinama reikġti visus jausmus, 

tiek teigiamus, tiek neigiamus, ugdant 

gebǟjimŃ pasirinkti tinkamus jausmȎ raiġkos 

bȊdus. 

Skaitomos knygeles, ģiȊrimi filmukai apie 

jausmus ir jȎ iġraiġkŃ. 

SiȊlomi ģaidimai, skatinantys tyrinǟti ar 

imituoti kitȎ ģmoniȎ nuotaikŃ. 

Skatinama pastebǟti savo ir bendraamģiȎ 

savijautŃ bei jŃ Ǳvardinti. 

 

5. AtpaģǱsta bei pavadina savo 

jausmus ir Ǳvardija situacijas, 

kuriose jie kilo. 

Vis geriau supranta ne tik kitȎ 

jausmus, bet ir situacijas, kuriose 

jie kyla (pakvieļia ģaisti nuliȊdusǱ 

vaikŃ, kurio Ǳ ģaidimŃ 

nepriǟmǟ kiti). 

Pradeda kalbǟtis apie jausmus su 

kitais ï pasako ar paklausia, 

kodǟl pyksta, kodǟl verkia. 

SiȊlomi ģaidimai, kuriuose vaikas bȊtȎ 

skatinamas iġreikġti savo jausmus: 

dainuojant, pieġiant, ġokant, komentuojant 

jausmȎ paveikslǟlius. Vaikai skatinami 

kalbǟtis apie savijautŃ ĂRyto rateñ, skaitomos 

ĂJausmȎ knygelǟsñ, iġryġkinant veikǟjȎ 

veiksmus, poelgius, jȎ nuotaikas, ģaidģiami 

vaidmenȎ ģaidimai. 

Vaikai skatinami ģodģiais iġreikġti Ǳvairius 

jausmus, kilusius skirtingose 

situacijose. 

6. ApibȊdina savo jausmus, 

pakomentuoja juos sukǟlusias 

situacijas bei prieģastis.  

Beveik neklysdamas iġ veido 

mimikos, balso, kȊno pozos 

nustato, kaip jauļiasi kitas, pastebi 

nuskriaustŃ, nusiminusǱ ir 

daģniausiai geranoriġkai stengiasi 

jam padǟti.  

Pradeda kalbǟtis apie tai, kas gali 

padǟti pasijusti geriau, jei esi 

nusiminňs, piktas.  

Vaikai skatinami kalbǟtis apie tai, kada buvo 

linksmas, kada ï liȊdnas ar 

piktas; samprotauti, kas pradģiugino, kas 

nuliȊdino ar papiktino, kodǟl?; 

kaip jauļiasi jȎ draugai, artimieji, kas gali 

juos pradģiuginti, kaip galima juos paguosti. 

Skatinami bendri ģaidimai, kuriuose reikia 

suprasti vienas kitŃ ir geranoriġkai 

bendradarbiauti. Su vaikais aptariami 

tinkami ir netinkami konfliktȎ sprendimo 

bȊdai, jie skatinami taikiai sprňsti konfliktus, 

kritiniu atveju kreipiantis pagalbos Ǳ 

suaugusǱjǱ. 

 

4. Ugdymosi pasiekimo sritis: Savireguliacija ir savikontrolė 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Gerai jauļiasi Ǳprastoje aplinkoje. 

Nusiramina kalbinamas, 

neġiojamas, supamas. Tapatinasi su 

suaugusiojo, prie kurio yra 

prisiriġňs, emocijomis. 

Ģaidimams su vaiku parȊpinta spalvingȎ, 

skambanļiȎ, judanļiȎ ģaislȎ, nedȊģtanļiȎ 

veidrodǟliȎ. Kuriama maģai kintanti, saugi 

aplinka. ǰ vaiko nerimŃ reaguojama ġvelniai, 

suteikiant fizinǱ komfortŃ. Pagal galimybes 

kuo daģniau suteikiamas fizinis kontaktas. 

Stengiamasi atpaģinti vaikȎ poreikiȎ raiġkos 



ģenklus. 

2. Iġsigandňs, uģsigavňs, iġalkňs 

nusiramina 

suaugusiojo kalbinamas, 

glaudģiamas, maitinamas. 

Pats ieġko nusiraminimo: 

apsikabina minkġtŃ ģaislŃ 

arba ļiulpia ļiulptukŃ, ġaukia 

suaugusǱjǱ, ropġļiasi 

ant keliȎ. 

Pradeda valdyti savo emocijȎ 

raiġkŃ ir veiksmus, 

reaguodamas Ǳ juo besirȊpinanļio 

suaugusiojo veido 

iġraiġkŃ, balso intonacijŃ, ģodģius. 

ǰ vaiko iġreikġtus poreikius reaguojama 

nuosekliais, pastoviais veiksmais, 

intonacijomis, ģodģiais. 

Nustatomi vaikui ir jo veiklai bȊtini 

apribojimai ir nuosekliai jȎ laikomasi. 

Suteikiama galimybǟ iġreikġti savo emocijas 

(pvz., nespǟjus pravirkti neskubǟti 

raminti). Padedama vaikams nusiraminti, 

pasiȊlant minkġtus, ġvelnius daiktus, 

leidģiama miegoti, apsikabinus iġ namȎ 

atsineġtŃ mǟgstamŃ ģaislŃ. Vaiko elgesiui 

reguliuoti taikoma veido mimika ir balso 

intonacijos. 

Vaikams rodomas pavyzdys, kaip reikǟtȎ 

elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. 

3. Yra ramus ir rodo pasitenkinimŃ 

kasdiene tvarka bei 

ritualais. 

Jeigu kas nepatinka, nueina ġalin, 

atsisako bendros 

veiklos. 

Geriau valdo savo emocijȎ raiġkŃ 

ir veiksmus, 

reaguodamas Ǳ juo besirȊpinanļio 

suaugusiojo veido 

iġraiġkŃ, balso intonacijŃ, ģodģius. 

Ģaisdamas kalba su savimi, nes 

kalba padeda 

sutelkti dǟmesǱ, kontroliuoti savo 

elgesǱ. 

Iġbando Ǳvairius konfliktȎ 

sprendimo ar savo 

interesȎ gynimo bȊdus (rǟkia, 

neduoda ģaislo, 

pasako suaugusiajam ir kt.). 

Bando laikytis suaugusiojo 

praġymȎ ir susitarimȎ. 

 

Kiekvienam vaikui taikomas priimtinas dienos 

ritmas, priimtini nusiraminimo bȊdai. 

SiȊloma vaikams ģaislȎ ar priemoniȎ, 

padedanļiȎ iġreikġti jausmus. Skatinama 

vaikus vartoti ģodģius, pasakant, ko jie nori, o 

ne fizinň jǟgŃ. Skatinamas vaikȎ 

savarankiġkumas, pasiteiraujant, ar jiems 

nereikalinga pagalba. SiȊlomi ǱvairȊs 

konfliktȎ sprendimo bȊdai. Grupǟje Ǳrengta 

vieta nusiraminimui. Vaikui leidģiama paļiam 

pasirinkti, nusprňsti, kŃ darys, kaip pasielgs 

toje veikloje, kurioje jis jau sugeba priimti 

sprendimŃ. Savo veido iġraiġka ir kalbos 

intonacijomis padedama vaikui valdyti savo 

emocijas ir spontaniġkus impulsus. 

Skatinama vaikus reikġti visas emocijas. 

Ģaidģiant su lǟlǟmis, pleļiamas emocijȎ ir 

jausmȎ raiġkos bȊdȎ ģiniȎ ratas. 

Vaikas pagiriamas, kai jis atsiģvelgia Ǳ 

suaugusiojo praġymŃ ir nepaģeidģia 

susitarimȎ, pakomentuojant, kodǟl buvo 

svarbu atsiģvelgti Ǳ praġymŃ, kodǟl svarbi 

viena ar kita elgesio taisyklǟ. 

4. Nusiramina, kalbǟdamas apie tai, 

kas jǱ Ǳskaudino, ir 

girdǟdamas suaugusiojo 

komentarus. 

Pradeda valdyti savo emocijȎ 

raiġkos intensyvumŃ 

priklausomai nuo situacijos (pvz., 

ramioje aplinkoje 

dģiaugsmŃ reiġkia santȊriau). 

Paklaustas ramioje situacijoje 

pasako galimas savo 

ar kito asmens netinkamo elgesio 

pasekmes. 

Nuolat primenant ir sekdamas 

suaugusiojo bei kitȎ vaikȎ 

pavyzdģiu laikosi grupǟje 

numatytos tvarkos, 

susitarimȎ ir taisykliȎ. 

Skatinama vaikus kalbǟtis, kai jauļiasi 

Ǳskaudinti ar neģino iġeities sudǟtingoje 

situacijoje. 

Skatinami vaikȎ vaidmenȎ ģaidimai, kuriuose 

jie prisiima bendraamģio vaidmenǱ 

Ǳvykusioje konfliktinǟje situacijoje ir kartu 

ieġko iġeities. 

SiȊlomi ģaidimai, padedantys mokytis sprňsti 

konfliktines situacijas ir rasti tinkamŃ 

iġeitǱ. 

Taikomi paskatinimo, pagyrimo, loginiȎ 

pasekmiȎ metodai, padedant mokytis 

kontroliuoti emocijȎ raiġkŃ. Kalbamasi apie 

tinkamus emocijȎ raiġkos bȊdus. 

Kartu su vaikais nustatomos paprastos 

kasdienǟs elgesio grupǟje taisyklǟs, kuriose 

matosi ir vaikȎ atsakomybǟ. 

Vaikai paskatinami, pagiriami uģ taisykliȎ ir 



Ģaisdamas stengiasi laikytis 

ģaidimo taisykliȎ. 

tvarkos laikymŃsi, pagalbŃ auklǟtojui ar 

kitiems vaikams. 

5. Nusiramina, atsipalaiduoja, 

klausydamasis ramios 

muzikos, pabuvňs vienas, 

kalbǟdamasis su kitais. 

Vis daģniau jausmus iġreiġkia 

mimika ir ģodģiais, o 

ne veiksmais. 

Ramioje situacijoje sugalvoja kelis 

konflikto sprendimo bȊdus, numato 

jȎ taikymo pasekmes. 

Retkarļiais primenamas laikosi 

grupǟje numatytos tvarkos, 

susitarimȎ ir taisykliȎ. 

Pats primena kitiems tinkamo 

elgesio taisykles ir bando jȎ laikytis 

be suaugusiȎjȎ prieģiȊros. 

Grupǟje Ǳrengiama ramybǟs erdvǟ. 

Vaikai supaģindinami su bȊdais emocijoms 

iġlieti ir suteikiama galimybǟ jais 

pasinaudoti. 

Skatinamos vaiko pastangos paļiam sprňsti 

problemas ir nesutarimus, ieġkoti taikiȎ 

iġeiļiȎ, keliant problemȎ sprendimŃ 

skatinanļius klausimus: ĂKaip galima 

iġsprňsti ġiŃ problemŃ?; Kas atsitiks, jeigu 

padarysime taip?ñ, skatinant paļiam sprňsti 

problemas, neskubant patarinǟti, nurodinǟti. 

Pasakojamos istorijas arba ģaidģiami 

ģaidimai, kuriȎ veikǟjai pozityviai sprendģia 

konfliktus. Pastebimos vaiko pastangos 

laikytis tvarkos ir susitarimȎ, jǱ pagiriant, 

padrŃsinant. 

6. Taiko Ǳvairesnius nusiraminimo, 

atsipalaidavimo 

bȊdus. Bando susilaikyti nuo 

netinkamo elgesio jǱ 

provokuojanļiose situacijose, ieġko 

taikiȎ iġeiļiȎ, kad neskaudintȎ kitȎ. 

Stengiasi suvaldyti savo pyktǱ, 

ǱnirġǱ. 

Supranta susitarimȎ, taisykliȎ 

prasmň bei 

naudingumŃ ir daģniausiai 

savarankiġkai jȎ laikosi. 

Lengvai priima dienos ritmo 

pasikeitimus. 

Skatinama vaikus iġreikġti savo jausmus bei 

nusiraminti, jǱ iġklausant, su juo 

ģaidģiant. 

Skaitomos terapinǟs pasakos, kalbamasi apie 

tinkamas iġeitis konfliktinǟse situacijose. 

Padedama Ǳvardyti sudǟtingus jausmus: 

nusivylimŃ, nerimŃ, pavydŃ. 

Leidģiama vaikams ģaisti kovos ģaidimus, 

nustatant ribas, kurias perģengus ģaidimai 

gali tapti pavojingi, aiġkintis su vaikais 

skirtumus tarp koviniȎ ģaidimȎ ir peġtyniȎ 

tikrovǟje. 

 

  

5. Ugdymosi pasiekimo sritis: Savivoka ir savigarba 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Reaguoja Ǳ pasakytŃ savo vardŃ. 

Pradeda jausti savo kȊno buvimŃ ï 

apģiȊrinǟja, tyrinǟja savo rankas, 

kojas, stebi jȎ judǟjimŃ. 

ApģiȊrinǟja, lieļia kitŃ vaikŃ, 

tyrinǟja jo kȊnŃ. Jauļiasi svarbus 

kitiems ï ġypsosi, krykġtauja, kai 

aplinkiniai maloniai bendrauja su 

juo. 

Laikomasi pastovaus dienos ritmo ir ritualȎ. 

Daģnai kreipiamasi Ǳ vaikŃ vardu, Ǳvardijant 

jo jausmus ir veiksmus. 

Ģaidģiami lietuviȎ liaudies ģaidinimai, 

ģaidimai su vaiko kȊno dalimis, jas 

Ǳvardijant. 

Vaikas pasitinkamas ir iġlydimas ġiltai, su 

ġypsena, pagiriant. 

2. Turi savo kȊno iġorǟs vaizdinius ï 

atpaģǱsta save neseniai darytose 

nuotraukose, savo atvaizdŃ 

veidrodyje, pavadina kelias kȊno 

dalis. 

Supranta, kŃ ir kaip gali padaryti 

pats, iġreiġkia savo 

norus, pyksta, kai suaugusysis 

neleidģia to daryti. 

Dģiaugiasi didǟjanļiomis savo 

galimybǟmis judǟti, 

atlikti veiksmus, kalbǟti, tikisi juo 

besirȊpinanļio suaugusiojo 

Ģaidģiami ģaidimai, judinant rankeles, 

kojeles, lieļiant nugarytň, pilvukŃ. 

ParȊpinama dǟģǟ su kamuoliukais, kad vaikas 

galǟtȎ joje vartytis. 

Vartojami kȊno daliȎ pavadinimai. 

SiȊlomi ģaislai su veidrodǟliais, ģaidimȎ su 

drabuģiȎ detalǟmis (kepurǟmis, kaspinais) 

stebint save nedȊģtanļiame veidrodyje. 

Vaiko protestas priimamas kaip jo poreikiȎ ir 

norȎ iġraiġka, o ne kaprizai. 

Sudaromos pasirinkimo situacijos, naudojami 

tik bȊtini draudimai, susijň su vaiko saugumu. 

Vaikui skiriama kuo daugiau individualaus 



pritarimo, palaikymo, pagyrimo. 

Supranta, kŃ ir kaip gali padaryti 

pats, iġreiġkia savo norus, pyksta, 

kai suaugusysis praġo to nedaryti. 

dǟmesio ï domintis, kŃ jis veikia, pritariant 

ģvilgsniu, ġypsena, pagiriant, pasidģiaugiant 

pasiekimais. 

3. Kalba pirmuoju asmeniu: Ăaġ 

noriuñ, Ămanoñ. Savo Ăaġñ sieja 

su savo veikla ir daiktȎ turǟjimu ï 

pasako, kŃ daro, kŃ turi. 

Pasako, kas jis yra ï berniukas ar 

mergaitǟ, atskiria berniukus nuo 

mergaiļiȎ, pavadina 5ï6 kȊno 

dalis. 

Didģiuojasi tuo, kŃ turi ir kŃ gali 

daryti, tikisi, kad juo besirȊpinantys 

suaugusieji ir kiti vaikai jǱ mǟgsta 

ir priima. 

ǰvardinami veiksmai, kuriuos daro vaikas, 

daro auklǟtoja (Ădarau aġ, darai tuñ), 

daiktai, kurie priklauso vaikui, paminint jo 

vardŃ. 

PasiȊlomi ģaidimai: Ămano ï tavoñ, ĂMano 

kȊnasñ, ĂMano ģaidimaiñ ir kt. 

Bendraujant su vaikais tinkamose situacijose 

paminimas vaiko vardas ir lytis. 

Pasidģiaugiama, paplojam, jei vaikas 

padeklamuoja, padainuoja. 

Pakomentuojama ir pagiriama vaiko 

pasiekimus atǟjusiems jo pasiimti tǟvams, 

kad vaikas tai girdǟtȎ. 

Sudaroma galimybǟ paļiam vaikui eksponuoti 

norimus darbelius. 

4. Supranta, kad turi nuo kitȎ atskirŃ 

savo norȎ, ketinimȎ, jausmȎ 

pasaulǱ. 

Pasako, kaip jauļiasi, ko nori jis 

pats ir kaip jauļiasi, ko nori kitas 

asmuo. 

Supranta, kad suaugňs ģmogus 

negalǟjo matyti to, kŃ jis matǟ, kŃ 

darǟ arba kas atsitiko, jeigu nebuvo 

kartu (tǟvams pasakoja, kŃ veikǟ 

darģelyje ir kt.). 

Mano, kad yra geras, todǟl kiti jǱ 

mǟgsta, palankiai vertina. 

SiȊlomos veiklos tyrinǟjimams: ĂKas aġ 

esu?ñ, ĂMano kȊnasñ, ĂĢmoniȎ 

panaġumai ir skirtumaiñ, ĂMano ir kitȎ 

pomǟgiaiñ, ĂMano ir kitȎ jausmaiñ. 

Vaikai skatinami kalbǟti apie tai, ko 

auklǟtojas nematǟ, nuoġirdģiai domintis ir 

klausinǟjant apie jȎ ǱspȊdģius, jausmus bei 

pasakojant apie save tai, ko jie nematǟ. 

Stebima vaikȎ savijauta ir atkreipiamas 

dǟmesys Ǳ jos pakitimus, ieġkoma to 

prieģasļiȎ. 

Daģnai pabrǟģiamas kiekvieno vaiko 

svarbumas ir ypatingumas grupǟje. 

5. Supranta, kad jis buvo, yra ir 

visada bus tas pats asmuo: 

atpaģǱsta save kȊdikystǟs 

nuotraukose, apibȊdina savo 

iġvaizdŃ, teisingai pasako, kad 

suaugňs bus vyras (moteris), tǟvelis 

(mamytǟ). Jauļiasi esŃs ġeimos, 

vaikȎ grupǟs narys, kalba apie 

ġeimŃ, draugus. 

Savňs vertinimas nepastovus, 

priklauso nuo tuo metu iġsakyto 

suaugusiojo vertinimo, siekia kitȎ 

dǟmesio, palankiȎ vertinimȎ. 

Kalbamasi su vaiku apie jo praeitǱ, dabartǱ, 

ateitǱ. 

SiȊlomos veiklos tyrinǟjimams: ĂMano kȊnas, 

pomǟgiai, norai, gebǟjimai praeityje, dabar, 

ateityjeñ. Ģaidģiami ģaidimai, kuriuose vaikas 

vaizduoja tai save, tai kŃ nors kitŃ, save 

praeityje arba ateityje. 

Daģnai kalbamasi su vaikais apie jȎ ġeimas, 

tǟveliȎ darbus, ġventes, organizuojamos 

bendros veiklos, ġventǟs su tǟveliais. 

Kalbamasi su vaikais apie tai, kas yra gerai, 

o kas blogai. 

Vaikas pagiriamas ar skatinamas, tai siejant 

su jo asmeniu, iġsakomos pastabas 

konkreļiam jo poelgiui ar veiksmui, nesiejant 

su jo asmenybe. 

Skatinami ģaidimai Ǳvairiose grupelǟse. 

6. Vis geriau suvokia savo norus, 

jausmus, savybes, gebǟjimus, 

ġeimŃ, bendruomenň, Tǟvynň. 

Ima suvokti save, kaip galintǱ daryti 

ǱtakŃ kitam (pralinksminti, padǟti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti (kŃ 

veikti, kaip elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir veikla 

Vaikai skatinami samprotauti apie save, savo 

pomǟgius, veiklŃ: ĂKas? Kada? 

KŃ? Kur? Kaip? Su kuo?ñ (ĂKur buvai? Su 

kuo buvai? KŃ mǟgsti veikti?ñ). 

SiȊloma idǟjȎ savňs, ġeimos, kitȎ ģmoniȎ, jȎ 

grupiȎ, Tǟvynǟs tyrinǟjimams. 

Leidģiama vaikui vis daugiau rinktis paļiam, 

nepaģeidģiant savo ir kitȎ saugumo 



susijusius sprendimus ar kt.). 

Juokiasi iġ savo klaidȎ ar maģȎ 

nelaimiȎ, jeigu jos nesukǟlǟ rimtȎ 

pasekmiȎ. 

Save apibȊdina, nusakydamas 

fizines ir elgesio savybes, 

priklausymŃ ġeimai, grupei, gali 

pasakyti savo tautybň. 

Save ir savo gebǟjimus vertina 

teigiamai. 

Stebi ir atpaģǱsta kitȎ palankumo ir 

nepalankumo jam ģenklus 

(pasakytus ģodģius, kvietimŃ ģaisti 

kartu ir kt.). 

bei nustatytȎ elgesio taisykliȎ. 

Skatinama pastebǟti juokingŃ pusň savo 

klaidose ir pozityviai reaguoti Ǳ savo 

klaidas, sŃmoningai suklystant, 

pademonstruojant, kaip galima juoktis iġ savo 

apsirikimȎ. 

Skatinami pokalbiai, diskusijos apie fizines 

savybes, pomǟgius ir elgesio 

savybes, ġeimŃ, grupň, Tǟvynň. 

 

6. Ugdymosi pasiekimo sritis: Santykiai su suaugusiais 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Verkia atsiskirdamas nuo tǟvȎ, 

taļiau padedamas pedagogo 

pamaģu nurimsta ir Ǳsitraukia Ǳ 

veiklŃ. 

AtpaģǱsta juo besirȊpinantǱ 

suaugusǱjǱ, dģiaugiasi jǱ 

pamatňs, atsako jam kalbinamas, 

ģaidinamas, siekia bȊti 

greta. 

Padedama vaikui pajusti prieraiġumŃ prie juo 

besirȊpinanļio auklǟtojo, palaikant akiȎ 

kontaktŃ su vaiku, jam nusiġypsant, jǱ 

paglostant, paneġiojant, paģaidģiant, 

uģtikrinant vienodŃ dienos ritmŃ grupǟje ir 

namuose. 

Rodomas asmeninis dǟmesys vaikui. 

Bendraujant prisitaikoma prie vaiko 

bendravimo ritmo. 

Stebima ir reaguojama Ǳ vaiko rodomus 

ģenklus apie norŃ bȊti paimtam ant 

rankȎ (tiesia rankas), paģaisti (duoda 

ģaisliukŃ, veda prie ģaislȎ) ir kt. 

2. Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tǟļio 

ar globǟjo. Akivaizdģiai parodo 

prieraiġumŃ prie juo 

besirȊpinanļio suaugusiojo. 

Mǟgsta ģaisti kartu su juo, stebi ir 

mǟgdģioja jo ģodģius, veiksmus. 

Prieġ kŃ nors darydamas paģiȊri Ǳ 

suaugusiojo veidŃ, laukdamas 

pritarimo ar nepritarimo ģenklȎ, 

atpaģǱsta suaugusiojo emocijas, 

jausmus. 

Daģniausiai vykdo jam 

suprantamus suaugusiojo 

praġymus, kreipiasi Ǳ jǱ pagalbos. 

Bijo nepaģǱstamȎ ģmoniȎ, 

neģinomos aplinkos, neǱprastȎ 

ģaislȎ. 

Sukuriami ir laikomasi atsisveikinimo su 

tǟvais ritualȎ: apsikabinti, palinkǟti smagiȎ 

ģaidimȎ, pasakyti, kada ateis pasiimti, 

susitarti, kad dar galǟs pamojuoti per langŃ, 

pasilikti ģaislŃ iġ namȎ. 

Sudominama Ǳvairia veikla, kuri nukreipia 

dǟmesǱ, Ǳtraukia Ǳ veiklas. 

Pastebima, kada vaikui reikia auklǟtojo 

dǟmesio, ir padrŃsinamas, paskatinamas. 

Vaikui supykus, uģsispyrus, reaguojama 

pozityviai ïaiġkinamosios pykļio prieģastys, 

padedama vaikui taikyti vis daugiau bȊdȎ 

iġreikġti savo poreikiams ir nuotaikai. 

Ģaidģiama su vaiku taip, kad ġis lyderiautȎ, 

tampant trȊkstamos informacijos teikǟju, 

elgesio modeliu, pagalbininku. 

KȊno kalba reaguojama Ǳ tinkamus ar 

netinkamus vaiko veiksmus, poelgius. 

Pristatomi nauji ģaislai, supaģindinat, kaip jie 

atrodo, juda, kokius garsus skleidģia, 

ģaidģiama kartu, o tik po to skatinamas 

savarankiġkas ģaidimas. 

3. Lengviau nei antraisiais metais 

atsiskiria nuo tǟvȎ. 

DrŃsiai veikia, rizikuoja, iġbando 

kŃ nors nauja, kai ġalia yra juo 

besirȊpinantis suaugusysis. 

Bendradarbiaujama su vaiko tǟvais, suģinant 

naujus jo pasiekimus, Ǳproļius, interesus bei 

informuojant tǟvus apie Ǳstaigoje praleistŃ 

dienŃ. 

Skatinama vaiko iniciatyva, taļiau visuomet 



Mǟgdģioja, taļiau ģaidime savaip 

pertvarko suaugusiȎjȎ veiksmus, 

ģodģius, intonacijas. 

Nori veikti savarankiġkai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, pagyrimo. 

Ne visada priima suaugusiojo 

pagalbŃ, kartais uģsispiria. 

Ramiai stebi nepaģǱstamus ģmones, 

kai auklǟtojas yra ġalia jo arba 

matomas netoliese. 

atskubama Ǳ pagalbŃ, kai vaikui 

reikia suaugusiojo. 

Skatinami vaidmenȎ ģaidimai. 

Esant agresyviems arba nepriimtiniems 

veiksmams, vaiko dǟmesys tikslingai 

nukreipiamas Ǳ kitŃ ǱdomiŃ veiklŃ. 

ǰ grupň kartais pakvieļiami sveļiai, kad 

vaikai pratintȎsi bendrauti su 

nepaģǱstamais ģmonǟmis. 

4. Lengvai atsiskiria nuo tǟvȎ ar 

globǟjȎ. Grupǟje jauļiasi saugus, 

rodo pasitikǟjimŃ grupǟs 

auklǟtojais, supranta jȎ jausmus, 

bendradarbiauja su jais: guodģiasi, 

kalbasi, klausia, tariasi. Paklaustas 

suaugusiajam pasako savo 

nuomonň. 

Daģniausiai stengiasi laikytis 

suaugusiȎjȎ nustatytos tvarkos, 

priima jȎ pagalbŃ, pasiȊlymus bei 

vykdo individualiai pasakytus 

praġymus. 

Mǟgsta kŃ nors daryti kartu su 

suaugusiuoju. 

Kalbasi, kŃ nors veikia su 

nepaģǱstamai ģmonǟmis, kai 

auklǟtojas yra ġalia jo arba 

matomas netoliese. 

SiȊlomos veiklos, skatinanļios kalbǟti apie 

ġeimŃ. 

Organizuojamos ġeimos dienos grupǟje. 

Tǟveliai kvieļiami dalyvauti grupǟs veikloje. 

Dǟl vaikȎ ugdymo, iġvykȎ, ġvenļiȎ ir kt. 

tariamasi su vaikais bei jȎ tǟvais. 

ǰ grupň kartais pakvieļiami sveļiai, kad 

vaikai pratintȎsi bendrauti su 

nepaģǱstamais ģmonǟmis, veiktȎ drauge. 

5. Rodo, praġo, siȊlo, aiġkina, 

nurodinǟja, Ǳtraukdamas 

suaugusǱjǱ Ǳ savo ģaidimus, bendrŃ 

veiklŃ, pokalbius apie savijautŃ ir 

elgesǱ. Priima su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiȊlymus. 

Tikrina suaugusiojo iġsakytas 

leistino elgesio ribas ï atsiklausia, 

derasi, pasako, kaip pasielgǟ kitas, 

ir laukia komentarȎ. 

Daģniausiai laikosi sutartȎ 

taisykliȎ, suaugusiojo praġymȎ, 

pasiȊlymȎ, taļiau stipriai supykňs, 

iġsigandňs, susijaudinňs gali 

prieġintis suaugusiajam. 

DrŃsiai bendrauja su maģiau 

paģǱstamais ar nepaģǱstamais 

ģmonǟmis grupǟje, salǟje ar 

Ǳstaigos kieme. 

Vaikams praġant Ǳsitraukiama Ǳ jȎ ģaidimus, 

atliekant antraeilius vaidmenis, 

palaikant jȎ sumanymus, uģduodant klausimȎ, 

padedanļiȎ plǟtoti ģaidimŃ. 

Su vaikais kalbamasi apie tai, kuo naudingos 

elgesio taisyklǟs, kodǟl bȊtina jȎ 

laikytis, kas nutinka, kai jos paģeidģiamos. 

Sudaromos grupǟs taisyklǟs. 

Skatinama vaikus bendrauti su grupǟs 

sveļiais, papasakojant apie juos daugiau, 

kad vaikai turǟtȎ apie kŃ kalbǟtis, kartu su 

vaikais sugalvojant jiems klausimȎ. 

Vykstama Ǳ iġvykas, kuriose bendraujama su 

Ǳvairiais ģmonǟmis. 

6. Nusiteikňs geranoriġkai, pagarbiai, 

mandagiai bendrauti su 

suaugusiaisiais. 

Tariasi, diskutuoja su jais dǟl 

dienotvarkǟs ir elgesio taisykliȎ, 

teikia pasiȊlymus, stengiasi laikytis 

susitarimȎ, nors kartais su 

suaugusiuoju bendrauja prieġiġkai. 

Kasdienǟse situacijose bando 

Padedama vaikams keisti netinkamus 

bendravimo su suaugusiaisiais bȊdus, 

siekiant geranoriġkai bendrauti. 

Kartu su vaikais sudaroma dienotvarkǟ, 

tariamasi dǟl jos pakeitimȎ. 

Kartu kuriamos elgesio grupǟje taisykles. 

Sudaromos galimybǟs vaikams iġsakyti savo 

nuomonň visais aktualiais gyvenimo grupǟje 

klausimais. 



tinkamu bȊdu iġsakyti prieġingŃ nei 

suaugusiojo nuomonň. 

Papraġytas paaiġkina, kodǟl 

negalima bendrauti su 

nepaģǱstamais ģmonǟmis, kai ġalia 

nǟra juo besirȊpinanļio 

suaugusiojo. 

Ģino, Ǳ kŃ galima kreiptis pagalbos 

pasimetus, nutikus nelaimei. 

Padedama vaikams iġmokti bȊdȎ, kaip 

pasakyti savo nuomonň, neǱģeidģiant kitȎ 

(tǟvȎ, seneliȎ, draugȎ). 

Aiġkinamasi bendravimo su nepaģǱstamais 

ģmonǟmis taisyklǟs ir galimi pavojai. 

Iġklausoma vaikȎ pasakojamai, atsitikimai  su 

suaugusiaisiais ir svarstoma, kaip kitŃ kartŃ 

panaġiose situacijose jie galǟtȎ elgtis. 

 

7. Ugdymosi pasiekimo sritis: Santykiai su bendraamžiais 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Patinka ģiȊrǟti Ǳ kitus kȊdikius, bȊti 

ġalia kitȎ vaikȎ, juos liesti, 

mǟgdģioti jȎ veido iġraiġkŃ, 

veiksmus. 

Vaikai sodinami vienas ġalia kito, duodama 

tokiȎ paļiȎ ģaislȎ, skatinamas bendravimas, 

taļiau stebima, kad jie neuģgautȎ vienas kito. 

2. Mǟgsta ģaisti greta kitȎ vaikȎ, 

stebǟti jȎ veiklŃ. Jiems ġypsosi, 

mǟgdģioja jȎ judesius, veiksmus, kŃ 

nors pasako. 

Gali duoti ģaislŃ kitam, jǱ imti iġ 

kito, taļiau supykňs gali atimti 

ģaislŃ iġ kito, jam suduoti. 

 

Vaikai skatinami ģaisti greta. 

Komentuojamos vieno ir kito vaiko norai, 

emocijos, veiksmai. 

Pagal galimybes parȊpinama pageidaujamȎ 

ģaislȎ. 

Skatinama bȊti geranoriġkiems vienas kitam. 

Padedama vaikams paģinti grupǟs naujokŃ. 

Skatinama paģaisti greta, kol auklǟtojas yra 

ġalia ir vaikai jauļiasi saugȊs. 

Vaikai stebimi, stabdomi netinkami veiksmai 

ir paaiġkinama, kodǟl negalima taip elgtis. 

3. Ieġko bendraamģiȎ draugijos. 

Ģaidģia greta, trumpai paģaidģia su 

kitu vaiku, trumpam Ǳsitraukia Ǳ kito 

vaiko ģaidimŃ. 

Bendrauja mimika, judesiais, 

veiksmais, daģniau kalbasi su kitu 

vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus 

su tuo paļiu ģaislu. 

Audringai reiġkia teises Ǳ savo 

daiktus, ģaislus, nori kito vaiko jam 

patinkanļio ģaislo. 

Gali simpatizuoti kuriam nors 

vaikui. 

Organizuojami ģaidimai, kuriuose vaikams kŃ 

nors reikǟtȎ daryti paeiliui arba keliems vienu 

metu. 

Komentuojami draugiġki vaikȎ veiksmai ir 

jausmai, pritariama ketinimui ģaisti kartu, 

padedami Ǳsitraukti Ǳ bendro ģaidimo 

epizodus. 

Uģtikrinamas vaiko saugumas. 

Vaikas skatinamas iġreikġti nepasitenkinimŃ, 

kai kiti vaikai daro kŃ nors ne taip. 

Atsiliepiama Ǳ vaikȎ pagalbos praġymus. 

Padedama vaikui Ǳgyvendinti ketinimus, 

atsiģvelgiant Ǳ kitȎ vaikȎ norus. 

Skatinama vaikus ģaisti kartu, greta, 

sukuriant tam palankias vietas ir aplinkybes. 

4. Kartu su bendraamģiais ģaidģia 

bendrus ģaidimus (kvieļia ģaisti, 

priima, praġosi priimamas Ǳ 

ģaidimŃ). 

Ģaisdamas mǟgdģioja kitus vaikus, 

supranta jȎ norus, stengiasi 

suprasti kita kalba nei jis kalbanļio 

vaiko sumanymus. 

Tariasi dǟl vaidmenȎ, siuģeto, 

ģaislȎ. 

Padedamas suaugusiojo, palaukia 

savo eilǟs, dalijasi ģaislais, priima 

kompromisinǱ pasiȊlymŃ. 

Gali turǟti vienŃ ar kelis 

nenuolatinius ģaidimȎ partnerius. 

Skiriama pakankamai laiko ir vietos vaikȎ 

bendriems ģaidimams. 

Naudojamas smǟlio laikrodis, susitarimai ir 

kiti bȊdai, padedantys vaikams sulaukti savo 

eilǟs, skatinama papraġyti ģaislo, tartis dǟl 

ģaislo, ģaisti juo kartu. 

Komentuojami priimtini ir nepriimtini vaiko 

veiksmai, primenant elgesio taisykles. 

Atkreipiamas dǟmesys ir pagiriamas vaiko 

noras pasidalinti, ypaļ tose situacijose, kai 

tenka trumpam atidǟti savo norȎ patenkinimŃ. 

ǰvairiose situacijose atkreipiamas vaiko 

dǟmesǱ Ǳ jo veiksmȎ pasekmes kitam. 

Vengiama lyginti vaikus, vartojant ģodģius 

Ăgeresnisñ, Ăblogesnisñ. 



Su jais lengvai susipyksta ir 

susitaiko. 

Skatinamos ir palaikomos vaikȎ draugystǟs. 

5. Sǟkmingai Ǳsitraukia Ǳ vaikȎ grupň 

ir nuolat kartu ģaidģia. 

Geranoriġkai veikia kartu su kitais, 

siȊlydamas sumanymŃ ar 

priimdamas kitȎ sumanymŃ, 

fantazuodamas. 

Tikslingai atsineġa ģaislŃ iġ namȎ 

bendram ģaidimui su ģaidimo 

draugu. Papraġius kitam vaikui, 

duoda paģaisti savo ģaislu arba 

ģaidģia juo paeiliui. 

Noriai ģaidģia su vaikais iġ kitos 

kultȊrinǟs ar socialinǟs aplinkos, 

natȊraliai priima vaikȎ skirtumus. 

Gali padǟti kitam vaikui. 

Pats randa nesutarimo, konflikto 

sprendimo bȊdŃ arba praġo 

suaugusiojo pagalbos. 

Gali turǟti draugŃ arba kelis kurǱ 

laikŃ nesikeiļianļius ģaidimȎ 

partnerius. 

Jei grupǟje yra vaikȎ, kuriȎ kiti nepriima Ǳ 

ģaidimus, stengiamasi iġsiaiġkinti 

to prieģastis ir padǟti atstumtiesiems Ǳsitraukti 

Ǳ ģaidimus. 

SiȊlomos Ǳvairios veiklos, turtinanļios vaiko 

patirtǱ apie bendruomenň, ģmones, jȎ veiklŃ, 

panaġumus ir skirtumus. 

Atkreipiamas dǟmesys, pagiriamas 

draugiġkas vaikȎ elgesys. 

Tarpininkaujama vaikams ieġkant iġeiļiȎ 

konfliktinǟje situacijoje. SiȊlomos veiklos, 

kurioje keliems vaikams reikia siekti vieno 

tikslo, skatinamas 

bendradarbiavimas. 

   

6. Rodo iniciatyvŃ bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais, 

palaikyti su jais gerus santykius, 

domisi skirtumais tarp vaikȎ ir juos 

toleruoja. 

Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi 

su kitais vaikais dǟl ģaidimȎ 

sumanymȎ ir veiklos. 

Dalijasi ģaislais ir kovoja uģ kitȎ 

teisň ģaisti paeiliui. 

Siekdamas rasti kompromisŃ, 

Ǳsitraukia Ǳ derybȎ procesŃ. 

Supranta, kad grupǟ vaikȎ, 

norǟdama veikti sutartinai, 

turi susitarti dǟl visiems priimtino 

elgesio. 

Supranta, koks elgesys yra geras ar 

blogas ir kodǟl. 

Suvokia savo veiksmȎ pasekmes sau 

ir kitiems. 

Turi draugŃ arba kelis nuolatinius 

ģaidimȎ partnerius. 

Palaiko ilgalaikň draugystň 

maģiausiai su vienu vaiku. 

Sudaromos galimybǟs vaikams gauti naujȎ 

ǱspȊdģiȎ, galinļiȎ praturtinti jȎ ģaidimus. 

Atkreipiamas vaikȎ dǟmesǱ Ǳ tinkamus jȎ 

poelgius bei santykius su kitais, pabrǟģiant, 

kad tai padeda visiems pasijusti 

laimingesniems. 

Skatinama vaikus aiġkintis, kas yra gerai, o 

kas blogai. 

Kartu su vaikais kuriamos taisyklǟs, 

susitarimai, pasiryģtant jȎ laikytis. 

SiȊlomos veiklos, kuriose skatinamas vaikȎ 

bendradarbiavimas. 

Kalbamasi, ģiȊrimi filmukai, skaitomos 

istorijos apie draugus ir draugystň. 

 

8. Ugdymosi pasiekimo sritis: Sakytinė kalba 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Klausymas 

ǰdǟmiai klausosi suaugusiojo. 

Skiria grieģtŃ ir malonȎ 

kalbinanļio suaugusiojo tonŃ. 

Supranta elementarius 

kalbinanļiojo klausimus ir 

praġymus. 

Daug kalbamasi su vaikais, apie tai, kŃ tuo 

metu darome ir matome. 

Tyrinǟjama grupǟs aplinka, vaikui nuolat 

Ǳvardijant ģaislus, daiktus ir pan. 

Ģaidģiami ģaidimai ï eilǟraġtukai, slǟpynǟs. 

Vaikas skatinamas tarti jo ļiauġkǟjimo 

garsus, garsȎ junginius, jo netariamus garsus 



AtpaģǱsta artimiausios aplinkos 

garsus. 

Dģiaugiasi Ǳvairiais garsais ir 

ritmais.  

Supranta savo ir artimȎjȎ vardus, 

artimiausios aplinkos daiktȎ 

ir reiġkiniȎ pavadinimus. 

Supranta veiksmȎ pavadinimus, 

geba veiksmais atsakyti Ǳ 

klausimus. 

Kalbǟjimas 

Komunikavimui vartoja Ǳvairius 

garsus ir judesius: daug ļiauġka, 

kartoja, mǟgdģioja jam tariamus 

garsus ir skiemenis. 

Vartoja kelis trumpus ģodelius 

objektams, veiksmams Ǳvardyti, 

norams iġsakyti, palydǟti juos 

judesiu. 

ir garsȎ junginius, mǟgdģioti trumpus 

ģodelius. 

Su vaiku kalbamasi taisyklingai tariant 

garsus ir ģodģius. 

Kad susidarytȎ ryġys tarp daikto ir ģodģio, 

veiksmo, judesio ir ģodģio, intonacija 

pabrǟģto ģodģio ir daikto ar veiksmo, daug 

kartȎ demonstruojamas tas pats daiktas ar 

veiksmas. 

2. Klausymas 

Klausosi ir kalba, mimika, gestais 

reaguoja Ǳ suaugusiȎjȎ ir vaikȎ 

kalbǟjimŃ. 

Supranta vaikȎ ir suaugusiȎjȎ 

kalbŃ apie artimiausios aplinkos 

objektus, reiġkinius, santykius, 

nesudǟtingus trumpus tekstukus: 

ģaidimus, eilǟraġtukus, pasakas, 

pasakojimus, su dienotvarke 

susijusius paaiġkinimus, praġymus, 

paprastus klausimus. 

Supranta ir greitai mokosi paprastȎ 

naujȎ ģodģiȎ. Iġklauso ir supranta 

du vienas po kito iġsakomus 

praġymus, kvietimus. 

 

Kalbǟjimas 

Noriai dalyvauja pokalbiuose. 

Mǟgdģiojimu, ģodeliȎ 

pakartojimais, veiksmais, mimika 

dalyvauja paprastuose ģodiniuose 

ģaidimuose. 

DviejȎ trijȎ ģodģiȎ sakiniais kalba 

apie tai, kŃ mato ir girdi, kas 

atsitiko, ko nori. 

Suaugusiojo padedamas kartoja 

girdǟtus trumpus kȊrinǟlius. 

Nuolat kalbamasi apie artimiausios aplinkos 

daiktus, reiġkinius, santykius, 

tŃ patǱ dalykŃ nusakant kuo Ǳvairesniais 

ģodģiais. 

Taisyklingai vadinami su juo bendraujantys 

suaugusieji, Ǳvardinamos kȊno dalys, 

aplinkoje esantys daiktai ir ģaislai. 

Skatinamas vaiko klausinǟjimas. 

Kalbant su vaiku siekiama sudaryti ryġǱ tarp 

daikto ir ģodģio, veiksmo, judesio ir ģodģio, 

sutapatinti ģodģio tarimŃ su daikto ar veiksmo 

rodymu. 

Nuolat raiġkiai deklamuojami, pasakojami 

trumpi tekstukai. 

Palaikomas vaiko noras tarti, kartoti ģodģius, 

jam padedant. 

Stebima, kuo vaikas domisi, Ǳ kŃ ģiȊri, kŃ 

rodo, ko klausia, kŃ bando pasakyti, iġreikġti. 

Skatinama vaikŃ kartoti daineliȎ, eilǟraġtukȎ, 

ģaidinimȎ, pasakǟliȎ tekstȎ garsus, ģodģius, 

frazes, juos papildant kȊno kalba. 

Ģaidģiami ģaidimai, kuriȎ metu vaikui reikǟtȎ 

ġokinǟti, pliaukġǟti delnais, ġokti. 

3. Klausymas 

Klausosi skaitomȎ ir pasakojamȎ 

kȊrinǟliȎ, naujȎ ģodģiȎ. 

Iġklauso, supranta ir reaguoja Ǳ 

kelis vienas paskui kitŃ sekanļius 

praġymus, siȊlymus, patarimus. 

Kalbǟjimas 

3ï4 ģodģiȎ sakiniais kalba ir 

klausinǟja apie save, savo norus, 

poreikius, iġgyvenimus. 

Skaitoma ir pasakojama vaikams apie kitus 

vaikus, artimiausios aplinkos gyvȊnǟlius, 

vaikams skirtȎ televizijos laidȎ veikǟjus, 

siejant tai su jo gyvenimiġka patirtimi. 

Skaitoma atsiģvelgiant Ǳ kȊrinǱ ï garsiai arba 

tyliai, greitai arba lǟtai, perteikiant teksto 

emocijas. 

Kalbǟjimas su vaiku nuolat Ǳvairinamas 

naujais ģodģiais, nusakanļiais 

artimiausiŃ aplinkŃ. 



Pradeda mǟgdģioti suaugusiȎjȎ 

kalbǟsenŃ. Sako ĂaļiȊñ, Ăpraġauñ. 

Kalba ir klausinǟja apie tai, kŃ 

matǟ ir girdǟjo, apie aplinkos 

objektus, jȎ savybes, Ǳvykius, net jei 

jȎ dabar ir nemato. 

Domisi laidomis, animaciniais 

filmais vaikams, kalba apie 

juos. 

Vienu ar keliais ģodģiais atsako Ǳ 

elementarius klausimus. 

Kalba keliȎ ģodģiȎ sakiniais, 

ģodģius derina pagal giminň, 

skaiļiȎ, linksnǱ. 

Kartu su suaugusiuoju deklamuoja 

eilǟraġtukus, uģbaigia ģinomas 

pasakas, eilǟraġļius. 

Mokomas suprasti suaugusiojo praġymus. 

Vaikas skatinamas nuolat pasakoti apie save, 

savo norus, rȊpesļius, ġeimos narius. 

Kalbinǟmis uģduotimis keliant klausimus: 

ĂKoks?ñ ĂKodǟl?ñ ĂKur?ñ ĂKaip?ñ, vaikas 

skatinamas nusakyti aplinkos reiġkiniȎ 

savybes, ieġkoti ǱvykiȎ prieģasļiȎ ir pasekmiȎ, 

pasakoti apie tai, kas vyksta ar vyko aplink 

vaikŃ. Skatinamas mandagumo ģodeliȎ 

vartojimas. 

Deklamuojami eilǟraġtukai, skatinama 

uģbaigti ģinomȎ pasakȎ, eilǟraġtukȎ frazes. 

Kartu su vaiku ģiȊrimi vaikiġki filmukai, 

skatinant aptarti tai, kŃ matǟ ir girdǟjo 

ģodģiais ir gestais. 

4. Klausymas 

Klausosi aplinkiniȎ pokalbiȎ, 

sekamȎ, pasakojamȎ, skaitomȎ, 

deklamuojamȎ kȊriniȎ literatȊrine 

kalba, tarmiġkai. 

Pradeda iġklausyti, suprasti ir 

reaguoti Ǳ tai, kŃ jam sako, aiġkina 

suaugusysis ar vaikas. 

Stengiasi suprasti kita kalba 

kalbanļiȎ vaikȎ norus, pasiȊlymus. 

 

Kalbǟjimas 

Kalba pats sau, kalba kitam, 

klausinǟja, uģkalbina, praġo, 

paġaukia, kartais laikydamasis 

elementariȎ kalbinio etiketo normȎ. 

Kalba, pasakoja apie tai, kŃ jauļia 

ir jautǟ, veikia ir veikǟ. 

Ģaidģia garsais ir ģodģiais, kuria 

naujus ģodģius. 

Kalbǟdamas vartoja paprastos 

konstrukcijos gramatiġkai 

taisyklingus sakinius, taisyklingai 

taria daugumŃ gimtosios 

kalbos ģodģiȎ garsȎ. 

Padedant atpaģǱsta ģodyje kelis 

atskirus garsus. 

Deklamuoja trumpus eilǟraġļius, 

atkartoja trumpas 

pasakas ar apsakymus, pridǟdamas 

savo ģodģiȎ, pasakojimŃ 

palydǟdamas gestais ir mimika. 

Skaitomi tekstai ne tik literatȊrine kalba, bet 

ir tarmiġkai. 

Atkreipiamas vaiko dǟmesys Ǳ kita kalba 

kalbanļius aplinkinius. 

Skatinamas vaikȎ kalbinis bendravimas 

Ǳvairiose situacijose. 

Bendraujant su suaugusiaisiais, skatinama 

vartoti elementarius mandagumo ģodģius. 

Vaikas skatinamas kalbǟti apie dabartinň ir 

buvusiŃ veiklŃ, esamus ir buvusius 

iġgyvenimus, vartojant girdǟtus naujus 

ģodģius. 

Su vaiku stengiamasi kalbǟti taisyklingȎ 

konstrukcijȎ sakiniais, taisyklingai tariant 

gimtosios kalbos garsus, skatinant Ǳvairiuose 

ģodģiuose juos atpaģinti. 

Daģnai kalbama emocinga, ekspresyvia ir 

vaizdinga kalba. 

Dģiaugiamasi kiekvienu vaiko ģodinǟs 

kȊrybos bandymu, neprieġtaraujant, 

nekritikuojant. 

5. Klausymas 

Klausosi Ǳvairaus turinio tekstȎ 

(groģiniȎ, publicistiniȎ, 

enciklopediniȎ, informaciniȎ), apie 

aplinkŃ, Ǳvairius Ǳvykius, reiġkinius 

klausosi gyvai, ǱraġȎ. 

Supranta sudǟtingesnio turinio 

tekstus. Supranta, kad Ǳ jǱ 

Sudaromos galimybǟs vaikui susipaģinti su 

ǱvairiȎ ģanrȎ tekstais, pajausti tekstȎ stilistinň 

Ǳvairovň. 

Skaitomi ǱvairiȎ ģanrȎ tekstai (pvz., skelbimai, 

reklaminǟs skrajutǟs, ǱvairiȎ enciklopedijȎ 

tekstai, autorinǟs pasakos ir pan.). 

Palaikomas vaiko kalbǟjimas, parodant 

susidomǟjimŃ tuo, kŃ jis kalba, uģduodant 



kreipiamasi ar kalbama ne gimtŃja 

kalba. 

 

Kalbǟjimas 

NatȊraliai kitiems kalba apie tai, kŃ 

ģino, veikia, ko nori, 

tikisi, nesupratus paaiġkina, 

pakartoja. Kalba, pasakoja apie 

tai, kas buvo nutikň, Ǳvykň, tai 

siedami su ģmonǟmis, tautos 

gyvenimu, gamtos reiġkiniais. 

Kalbǟdamas ģiȊri Ǳ akis. 

Vartoja ǱvairiŃ technikŃ, transporto 

priemones bei prietaisus 

Ǳvardijanļius ģodģius. 

Pasakoja, kalbasi apie matytus 

animacinius filmus, televizijos 

laidas, ģaistus kompiuterinius 

ģaidimus. 

Bando susikalbǟti su kitakalbiu 

vaiku, pakartodamas jo kalbos 

vienŃ kitŃ ģodǱ. 

Laisvai kalba sudǟtiniais sakiniais, 

ģodģius Ǳ sakinius jungia 

laikydamasis perprastȎ kalbos 

taisykliȎ. Vartoja daugumŃ kalbos 

daliȎ (daiktavardģius, 

veiksmaģodģius, bȊdvardģius, 

prieveiksmius, prielinksnius ir kt.). 

Iġgirsta pirmŃ ir paskutinǱ garsŃ jo 

paties, tǟvȎ, draugȎ 

vardaģodģiuose, trumpuose 

ģodģiuose. 

Seka girdǟtas ir savo sukurtas 

pasakas, kuria Ǳvairias istorijas, 

eilǟraġtukus, inscenizuoja. 

Deklamuoja skaitomȎ pasakȎ 

eiliuotus intarpus. 

vaikui atvirus klausimus, atidģiai klausantis. 

Skatinama kalbǟti apie savo norus, iġgyventus 

ǱspȊdģius, vidinǱ pasaulǱ, apie nutikimŃ, 

patirtǱ prisimenant kuo daugiau Ǳvykio 

aplinkybiȎ, detaliȎ, pateikiant vaikui ǱvairiȎ 

klausimȎ, padedanļiȎ Ǳvairinti kalbǟjimŃ. 

Kalbant su vaiku vartojamos Ǳvairios kalbos 

dalys (dalyviai, veiksmaģodģiȎ laikȎ Ǳvairovǟ, 

Ǳvairius bȊdvardģiȎ laipsniai, iġtiktukai, 

jaustukai ir pan.). 

Skatinama iġgirsti pirmŃ ir paskutinǱ garsŃ jo 

paties, tǟvȎ, draugȎ varduose, trumpuose 

ģodģiuose, su atpaģintu garsu sugalvoti naujȎ 

ģodģiȎ. 

Ģaidģiama ģodģiais juos trumpinant, Ǳvairiai 

jungiant. 

Ģaidģiami klausimȎ-atsakymȎ rimavimo 

reikalaujantys ģaidimai (pvz.,ĂKas ten 

triuġka? Tindiriuġka.ñ) 

Skaitant kȊrinǟlius, nutylimos frazǟs ar 

ģodģiai, skatinant vaikŃ juos pasakyti. 

Inicijuojamas eilǟraġļiȎ, istorijȎ, pasakȎ 

kȊrimas. 

6. Klausymas 

Klausosi draugȎ ir savo kalbos 

ǱraġȎ, ǱvairiȎ stiliȎ tekstȎ, mǱsliȎ, 

erzinimȎ, pajuokavimȎ bendrine 

kalba ir tarme. 

Supranta knygelǟs, pasakojimo, 

pokalbio turinǱ, ǱvykiȎ eigŃ, 

pajuokavimus, dviprasmybes, 

frazeologizmus, perkeltinň ģodģiȎ 

prasmň. 

Supranta artimiausioje aplinkoje 

vartojamus kitos kalbos ģodģius. 

 

Kalbǟjimas 

Kalba natȊraliai, atsiģvelgdamas Ǳ 

bendravimo situacijŃ, iġsakydamas 

savo patirtǱ, norus, svajones, 

svarstymus, kalba apie problemȎ 

sprendimŃ, vartoja mandagumo bei 

Ugdymo veikloje klausomasi Ǳvairios 

stilistikos tekstȎ. 

Padedant vaikui suvokti pasakojimo turinǱ, 

iġskiriama ir aptariama pasakojimo eiga. 

Ģaidģiami ģaidimai, susijň su pasakojimo 

tekstu, jǱ iliustruojant, inscenizuojant. 

Sudaroma kuo daugiau ir ǱvairesniȎ 

bendravimo situacijȎ, kurios inicijuoja 

turiningus vaikȎ pokalbius apie jiems Ǳdomius 

daiktus, poelgius, reiġkinius, nutikimus, 

vartojant jiems maģiau girdimus, 

sudǟtingesnǟs sandaros ģodģius. 

Skatinama klausinǟti apie tai, kas jiems 

Ǳdomu, negirdǟta, diskutuoti apie tai 

tarpusavyje ir su auklǟtoja. 

Pratinama vaikŃ reikiamŃ informacijŃ 

perduoti kitiems. 

Pasakojama vaikams apie jiems nepaģǱstamŃ 

patirtǱ, skatinant juos kurti pasakojimus apie 



vaizdingus ģodģius (sinonimus, 

antonimus ir kt.), technologinius 

terminus (mikrofonas, pelǟ, 

klaviatȊra ir kt.). 

Bando susikalbǟti su kitakalbiu 

vaiku, suaugusiuoju. 

Garsiai svarsto savo planuojamos 

veiklos eigŃ, praneġa apie tai 

draugui, grupelei draugȎ, visai 

grupei. 

Klausinǟja apie tai, kas iġgirsta, 

matyta, sugalvota, pajausta. 

Pasakoja, kalba apie aplinkŃ, 

gamtos reiġkinius, technikŃ, 

Ǳvardydamas Ǳvairias detales, 

savybes, bȊsenas, vartodamas 

naujai iġgirstus sudǟtingesnǟs 

sandaros ģodģius. 

Kalba taisyklingais sudǟtingais 

sakiniais, vartoja pagrindines 

kalbos dalis. 

Iġgirsta ģodģius, kurie panaġiai 

skamba, bet turi skirtingŃ reikġmň. 

Iġgirsta pirmŃ, paskutinǱ ir ģodģio 

viduryje esanļius garsus. 

Skiria gimtosios kalbos ģodģius nuo 

iġgirstȎ kitos kalbos. 

Komentuoja meno kȊrinius, 

atpasakoja pasakas, padavimus, 

apsakymus, matytus ir girdǟtus per 

Ǳvairias skaitmenines laikmenas 

(TV, DVD, CD). 

Kuria ir pasakoja Ǳvairius tekstus, 

mǱsles, humoristines istorijas, 

deklamuoja savo sukurtus 

kȊrinǟlius, ģaidģia prasmingais ir 

beprasmiais ģodģiais, bando 

juokauti, kalba ĂateiviȎñ kalbomis, 

Ăuģsienioñ kalbomis. 

Keiļia balso stiprumŃ, kalbǟjimo 

tempŃ, intonacijas. 

nekasdienius, fantastinius nuotykius, 

personaģus, vartojant iġgalvotus ģodģius, 

kalbŃ. 

Ģaidģiami ǱvairȊs garsȎ keitimo ģodģiuose 

ģaidimai (pvz., Ăkur ï mur, mǟ ï 

bǟ, zǟ ï ģǟñ ir kt.). 

Dainuojamos ritminǟs dainelǟ, skatinanļios 

ieġkoti aplinkoje daiktȎ, kuriȎ pavadinimai 

prasideda arba baigiasi nurodytu garsu. 

Kuriami dialogai, inscenizacijos, vaidinimai. 

Inicijuojami ǱvairȊs vaikȎ ģodģiȎ ģaidimai, 

pasakojimȎ bȊdai: spontaniġki, 

atkuriamieji, fantastiniai. 

 

9. Ugdymosi pasiekimo sritis: Rašytinė kalba 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Skaitymas 

Vartinǟja, ģiȊrinǟja paveikslǟliȎ 

knygeles, ģiȊrinǟja paveikslǟlius. 

Palankiai reaguoja Ǳ knygeliȎ 

skaitymŃ (vartymŃ) kartu su 

suaugusiaisiais. 

Raġymas 

Stebi raġanļiuosius, domisi 

Ǳvairiomis raġymo priemonǟmis, 

brauko jomis Ǳvairias linijas. 

Kuriama aplinka, kurioje vaikas galǟtȎ 

paļiais Ǳvairiausiais bȊdais paģinti knygutes: 

vartinǟti, ļiupinǟti, plǟġyti, kramtyti, ģaisti. 

Kartu su vaiku vartomos knygelǟs, ģiȊrimi 

paveikslǟliai. 

Kalbama apie tai, kas matoma 

paveikslǟliuose. 

Sudaromos situacijos, kuriose maģylis galǟtȎ 

matyti, kaip raġoma. 

2. Skaitymas 

Varto knygeles, ģiȊrinǟja 

paveikslǟlius, pirġteliu juos rodo. 

Kartu su vaiku skaitomos knygelǟs, leidģiama 

vaikui paļiam laikyti knygutň, versti lapus. 

Rodomi ir Ǳvardinami knygeliȎ paveikslǟliai, 



Pradeda atpaģinti jo mǟgstamas 

knygeles, nori, kad jas jam 

paskaitytȎ. 

Kartais knygelň laiko taisyklingai. 

Reaguoja Ǳ skaitomŃ tekstŃ. 

Kreipia dǟmesǱ Ǳ aplinkoje esanļias 

raides, ģodģius, simbolius. 

Raġymas 

ǰvairiomis raġymo priemonǟmis 

spontaniġkai brauko popieriaus 

lape. 

skatinama vaikȎ ģodinǟ ir kȊno kalbŃ. 

SkaitomȎ kȊrinǟliȎ tekstas siejamas su vaiko 

gyvenimu. 

Vaiko raġymo poreikiȎ tenkinimui, suteikiama 

galimybǟ pasirinkti Ǳvairaus popieriaus ir jo 

amģiui tinkanļiȎ ǱvairiȎ raġikliȎ. 

3. Skaitymas 

Varto knygeles, dǟmesǱ skirdamas 

ne tik paveikslǟliams, bet ir tekstui, 

praġydamas paskaityti. 

Geba sieti paveikslǟlius su juose 

vaizduojamais konkreļiais daiktais, 

juos pavadina. 

Pradeda paģinti aplinkoje esanļius 

simbolius. 

 

Raġymas 

ǰvairiomis raġymo priemonǟmis 

kraigalioja vertikalias 

ir horizontalias linijas. 

Skaitoma kelis kartus per dienŃ, parinkus 

trumpus tekstukus, kuriuose kartojasi tie patys 

ģodģiai. Skaitoma normaliai, vengiant 

vaikiġkȎ intonacijȎ, teatraliġkumo. 

Skirtingai perteikiama atskirȎ personaģȎ 

kalbŃ. 

Skatinama vaikŃ pavadinti kiekvienŃ 

paveikslǟlǱ. 

Kalbamasi su vaiku apie iliustracijŃ, kad jis 

susietȎ vaizdŃ su konkreļiu daiktu. 

Skaitymo metu leidģiama vaikui liesti ar 

laikyti su tekstu susietus daiktus. 

Nuolat atkreipiamas vaikȎ dǟmesys Ǳ jȎ 

artimoje aplinkoje esanļius simbolius, jȎ 

reikġmň. 

Pozityviai vertinamos ir skatinamos vaiko 

keverzonǟs. 

4. Skaitymas 

Domisi skaitymu, vaizduoja, kad 

skaito knygŃ, kuri jam buvo 

skaityta. 

ĂSkaitoñ knygeliȎ paveikslǟlius, 

Ǳvardija ǱvairiȎ objektȎ ir veikǟjȎ 

bruoģus, veiksmus. 

Atkreipia dǟmesǱ Ǳ raides, simbolius 

(grafinius vaizdus) aplinkoje, 

pradeda jais manipuliuoti Ǳvairioje 

veikloje 

 

Raġymas 

Domisi ne tik Ǳvairiomis raġymo 

priemonǟmis. 

Kraigalionǟse ir pieġiniuose 

pasirodo realiȎ raidģiȎ elementai 

ir raidǟs. 

Raidǟmis ir simboliais pradeda 

manipuliuoti Ǳvairioje veikloje. 

ǰvairioje bendravimo aplinkoje drauge 

vartomi ģurnalai, knygos. 

Skatinama vaikŃ domǟtis suaugusiojo 

skaitomu tekstu, suteikiant jam informacijos 

apie skaitymŃ. 

Uģduodami  klausimai apie tai, kŃ 

Ăperskaitǟ.ñ Vaiko ĂperskaitytŃñ tekstŃ 

pasiȊloma iliustruoti. 

ĢiȊrint paveikslǟlǱ skatinama apie jǱ pasakoti, 

kas kŃ daro, kŃ kalba. 

Vaiko aplinka turtinama Ǳvairiais raġikliais, 

sudaroma galimybǟ paģinti kompiuterǱ. 

Skatinama keverzonǟmis uģraġyti savo vardŃ, 

pavardň, norus, pasiraġinǟti po dailǟs 

darbeliais. 

Aplinkoje ieġkoma ir atkreipiamas dǟmesys Ǳ 

ģodģius, kuriuose yra vaiko vardo, tǟļio, 

mamos raidǟ. 

5. Skaitymas 

Domisi abǟcǟlǟs raidǟmis. 

Pastebi ģodģius, prasidedanļius ta 

paļia raide. 

Supranta, kad kai kurios raidǟs turi 

savo pavadinimŃ ir specifinň 

grafinň raiġkŃ. 

Supranta kai kuriȎ aplinkoje 

matomȎ ģodģiȎ prasmň. 

Grupǟje kuriama kuo Ǳvairesnň raidģiȎ 

aplinka. 

Skaitomi tekstukai, kuriuose ģaidģiama su 

kalbos garsais, kurie atspindi vaiko 

paģǱstamas raides. 

Nuolat atkreipiamas vaiko dǟmesys Ǳ 

aplinkoje esanļius uģraġus, simbolius, 

reklaminius uģraġus ir pan. 

Skatinama vaikŃ pavadinti savo sukurtas 



Sugalvoja pavadinimus 

paveikslǟliams, knygelǟms. 

ǰvardija specifinius skaitomo teksto 

veikǟjȎ bruoģus. 

 

Raġymas 

Domisi ir supranta skirtingȎ 

spaudiniȎ funkcijas (kalendorius, 

valgiaraġtis, reklama, bukletas ir 

pan.). 

Kopijuoja raides, paprastus 

ģodģius. 

ĂIliustruojañ pasakas, 

pasakojimus, istorijas, filmukus, 

iliustracijose paraġydamas 

nukopijuotas raides, ģodģius. 

Kuria ir gamina rankȎ darbo 

knygeles su elementariais 

nukopijuotais sakiniais, ģodģiais, 

raidǟmis. 

Braiģo ir aiġkina planus, schemas, 

grafikus. 

Bando raġyti raides, pradǟdamas 

savo vardo raidǟmis. 

knygeles, nupieġtus pieġinius, 

atliktus darbelius, nusakyti veikǟjȎ, daiktȎ, 

veiksmȎ savybes bȊdvardģiais, 

veiksmaģodģiais, jaustukais, iġtiktukais, 

dalyviais, prieveiksmiais. 

Skatinama vaikus kurti rankȎ darbo knygeles 

su paslaptingomis durelǟmis, langeliais, 

uģdengtais paveikslǟliais ir kt., sugalvoti 

rankȎ darbo knygelǟms pavadinimus, 

tekstukus. 

Praturtinant vaiko aplinkŃ skirtingo turinio 

spaudiniais, skatinama savarankiġkai kurti 

skelbimus, sveikinimus, kvietimus. 

Skatinama vaikŃ Ǳvairioje veikloje kopijuoti 

atskiras raides, ģodģius. 

Skatinama raġyti savo vardŃ Ǳvairiais 

raġikliais, kompiuteriu. 

Skatinama vaikŃ savo veikloje skaitytas 

pasakas atvaizduoti Ǳvairiomis schemomis, 

grafikais, juos komentuoti. 

Skatinama vaikŃ pasiraġyti savo pieġinius, 

darbelius pirmŃja vardo raide, visu vardu. 

6. Skaitymas 

Domisi knygomis, Ǳvairiais 

raġytiniais tekstais, supranta 

nesudǟtingŃ jȎ siuģetŃ, klausinǟja. 

Pradeda suprasti ryġǱ tarp knygos 

teksto, iliustracijȎ ir asmeninǟs 

patirties. 

Ģino keliolika abǟcǟlǟs raidģiȎ. 

Supranta, kad garsas siejamas su 

raide, o raidǟs sudaro ģodǱ. 

Pradeda skirti ģodģius sudaranļius 

garsus, skiemenis. 

PaģǱsta paraġytŃ ģodǱ kaip atskirȎ 

raidģiȎ junginǱ. 

Gali perskaityti uģraġus, kuriuos 

mato gatvǟse, pavyzdģiui, 

parduotuviȎ, kirpyklȎ, kaviniȎ 

pavadinimus. 

 

Raġymas 

Spausdintomis raidǟmis raġo savo 

vardŃ, kopijuoja aplinkoje 

matomus ģodģius. 

Pieġiniuose uģraġo atskirȎ objektȎ 

pavadinimus. 

ǰvairiais simboliais bando perteikti 

informacijŃ. 

Supranta raġymo tikslus. 

Grupǟs knygȎ kampelis pildomas ǱvairiȎ 

ģanrȎ knygomis, ģurnalais. 

Kartu su vaikais skaitomos knygos, kalbamasi 

apie skaitomo teksto veiksmŃ, kokie Ǳvykiai 

apraġyti. 

Skaitant knygeles, atkreipiamas vaiko 

dǟmesys Ǳ atskiras raides, ģodģius, teksto 

dǟstymŃ Ǳvairaus ģanro knygose, vaiko vardo, 

jo artimȎjȎ vardȎ raides. 

Skatinama vaikŃ atpaģinti artimiausioje 

aplinkoje esanļius Ǳvairius simbolinius 

ģenklus. 

Skatinama kurti ģodinius tekstus, sukurtŃ 

tekstŃ pasiȊlyti perteikti Ǳvairiais simboliais. 

Skatinama vaikŃ kopijuoti reikiamus ģodģius, 

raides, simbolius nuo pavyzdģiȎ Ǳvairiuose 

raidynuose, knygose, bukletuose, skrajutǟse, 

ģurnaluose, laikraġļiuose, iġkabose. 

Suteikiama galimybǟ atskiras raides, ģodģius, 

simbolius ar ġiaip ǱdomiŃ informacijŃ 

perraġyti ar savarankiġkai uģraġyti 

kompiuteriu. 

 

 

 

10. Ugdymosi pasiekimo sritis: Aplinkos pažinimas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 



1. Domisi aplinka, sutelkia dǟmesǱ Ǳ 

arti esanļius veidus, daiktus. 

Reaguoja Ǳ skirtingus vaizdus, 

pavirġius, kvapus, garsus, skonius. 

AtpaģǱsta artimus ģmones, ģaislus, 

daiktus. 

Aplinkoje turima ģaislȎ, spalvotȎ, 

kontrastingo dizaino daiktȎ, su kuriais 

kȊdikiai gali pradǟti susipaģinti, atpaģinti, 

iġbandyti. 

Vaikui rodomas jo atvaizdas veidrodyje. 

Vaikui padedama pamatyti daiktus iġ 

skirtingȎ perspektyvȎ, pvz., iġ arti ar 

toli, iġ priekio, iġ ġono, tyrinǟti juos visais 

pojȊļiais (matyti spalvas, liesti skirtingus 

pavirġius, girdǟti skleidģiamŃ garsŃ). 

Vaikas lieļiamas ġvelniai, saugiai imamas ant 

rankȎ. Parodoma, kad dalijamasi su kȊdikiu 

malonumu ir atradimais. 

2. Stebi ir atpaģǱsta artimiausiŃ savo 

aplinkŃ, orientuojasi joje. 

PaģǱsta ir pavadina kai kuriuos 

gyvȊnus, ģmones, daiktus, jȎ 

atvaizdus. 

Ģino kai kuriȎ daiktȎ paskirtǱ ir jais 

naudojasi (ġukos, ġaukġtas, 

nosinaitǟ). 

Vaikai skatinami iġbandyti daiktus kaip 

Ǳrankius, juos pavadinti. 

Parodoma, kaip tai daryti, Ǳvardijama, kas 

daroma, taip mokant pavadinti veiksmŃ. 

Vaikai skatinami ir jiems padedama pavadinti 

Ǳvairius daiktus, galvoti ir kalbǟti apie tai, kŃ 

jie daro su ģaislais ar daiktais. 

Inicijuojami klausimai apie tai, kodǟl kas 

nors vyksta, atsitinka, atsakoma Ǳ juos. 

Sudaroma galimybň tyrinǟti, kaip dviejȎ ir 

trijȎ dimensijȎ daiktai tinka vienas prie kito. 

Suteikiama proga dalyvauti priģiȊrint tam 

tinkamus augalus, gyvȊnǟlius. 

Pratinama plautis rankas, naudotis dantȎ 

ġepetuku ir pan. 

3. AtpaģǱsta ir pavadina vis daugiau 

artimiausioje aplinkoje esanļiȎ 

augalȎ (sodo, darģo, lauko), 

gyvȊnȎ, daiktȎ, domisi jais. 

Skiria atskirus gamtos reiġkinius. 

Orientuojasi savo grupǟs, darģelio, 

namȎ aplinkoje. 

Pasako savo ir savo ġeimos nariȎ 

vardus. 

Dalyvauja priģiȊrint augalus ar 

gyvȊnus. 

Skatinama vaikus stebǟti ir pavadinti augalus 

ir gyvȊnus, esanļius artimiausioje aplinkoje, 

patalpose ir iġǟjus Ǳ laukŃ, rodomi 

paveikslǟliai skatinant apie juos kalbǟti. 

Sudaroma galimybǟ prisidǟti priģiȊrint 

kambarinǱ augalŃ, naminǱ gyvȊnǟlǱ. 

Skatinama kalbǟti apie tai, kŃ gyvȊnǟlis ǟda, 

kokius vaikus veda, ko reikia augalui, kad jis 

augtȎ ir pan. 

Padedama vaikams, taļiau netrukdoma 

iġsakyti savo supratimŃ. 

Mokoma savo kȊno daliȎ pavadinimȎ, 

aptariama jȎ paskirtis ir prieģiȊra. 

Rodoma kiekvienam vaikui, kad juo 

rȊpinamasi, bendraujama su kiekvieno 

vaiko artimaisiais. 

4. PaģǱsta gyvenamosios vietovǟs 

objektus (namai, automobiliai, 

keliai, parduotuvǟs ir pan.). 

Pasako miesto, gatvǟs, kurioje 

gyvena, pavadinimus, savo 

vardŃ ir pavardň. 

Pastebi pasikeitimus savo 

aplinkoje. 

Pastebi ir nusako aiġkiausiai 

pastebimus gyvȊnȎ ir augalȎ 

poģymius. 

AtpaģǱsta gamtoje ar paveiksluose 

daģniausiai sutinkamus gyvȊnus, 

Sudaroma galimybǟ stebǟti augalus ir 

gyvȊnus gamtoje ir namȎ (Ȋkio) aplinkoje, 

ģiȊrima paveikslǟlius ir klausoma skaitymo 

apie naminius ir laukinius gyvȊnus; patiems 

dalyvauti juos priģiȊrint. 

Skatinama vaikus kalbǟti apie stebimȎ gyvȊnȎ 

ar augalȎ kȊno dalis, iġvaizdŃ, apie tai, ko 

jiems reikia, kad augtȎ, kaip juos saugoti, 

priģiȊrǟti. 

Paaiġkinama, kad ne visus augalus galima 

ragauti, yra nuodingȎ arba dilginanļiȎ. 

Skatinama stebǟti dienos orus, metȎ laikŃ ir 

gamtos pokyļius, kurie tuo metu vyksta. 



medģius, gǟles, darģoves, grybus, 

pasako jȎ pavadinimus. 

Pasako metȎ laikȎ pavadinimus ir 

bȊdingus jiems poģymius, skiria 

daugiau gamtos reiġkiniȎ (rȊkas, 

pȊga, ġlapdriba). 

Sudaroma galimybǟ ne tik apie tai kalbǟti, bet 

ir pavaizduoti pieġiniu, vaidinimu, dainele, 

surasti paveikslus knygose ir kt. Sudaroma 

galimybǟ tyrinǟti, kaip daiktai juda ir kaip 

juos pajudinti, pvz., puļiant, traukiant, 

stumiant, sukant, supant, skandinant. 

5. AtpaģǱsta ir Ǳvardija ne tik 

naminius, bet ir kai kuriuos 

laukinius gyvȊnus. 

Samprotauja apie naminiȎ ir 

laukiniȎ gyvȊnȎ gyvenimo 

skirtumus. 

Skiria darģoves, vaisius, uogas, 

nusako, kaip naudoti maistui. 

Domisi dangaus kȊnais, gamtos 

reiġkiniais, kuriȎ negali 

pamatyti (pvz., ugnikalniȎ 

iġsiverģimas, ģemǟs drebǟjimas, 

smǟlio audra). 

Pasakoja apie savo ġeimŃ, jos buitǱ, 

tradicijas. 

Moka papasakoti apie savo gimtŃjǱ 

miestŃ ar gyvenvietň. 

Pasako savo gatvǟs pavadinimŃ. 

ǰvardija kelis ģinomus gimtojo 

miesto objektus. 

Gali savarankiġkai nueiti Ǳ darģelio 

salň, bibliotekŃ, valgyklŃ ar, pvz., 

dailǟs studijŃ. 

Atranda buities prietaisȎ, 

skaitmeniniȎ technologijȎ 

panaudojimo galimybes, noriai 

mokosi jais naudotis. 

Organizuojama vaikȎ iġvykas Ǳ gamtŃ 

(gyvȊnai, augalai, grybai, jȎ poģymiai, 

poreikiai), muziejus (daiktai ir jȎ istorija), 

Ȋkius (naminiȎ gyvȊnȎ prieģiȊra, kultȊriniȎ 

augalȎ auginimas), tǟvȎ darbovietes 

(profesijos), skiriant jiems nedideles uģduotis, 

kŃ turǟtȎ pastebǟti, ko paklausti. 

GrǱģus padedama vaikams sudǟlioti parodǟlň 

grupǟje iġ rastȎ ǱdomiȎ daiktȎ, gamtinǟs 

medģiagos (akmenukai, plunksnos, sǟklos, 

lapai ir t. t.), pieġiniȎ, paveiksliukȎ, bukletukȎ 

ir pan. ParsineġtŃ gamtinň medģiagŃ mokoma 

grupuoti pagal poģymius. 

Vaikams sukuriama situacijas aiġkintis 

(ragauti), kaip darģovǟs, vaisiai, uogos 

vartojami maistui, kuo jie naudingi, diskutuoti 

apie tai, kuriuos jie mǟgsta ir kuriȎ ï nelabai. 

Vaikams suteikiama proga iġbandyti technikŃ, 

kuri padeda tyrinǟti judǟjimŃ, pvz., ratai, 

skridiniai, magnetai, sȊpynǟs. 

Skatinama domǟtis ġeimos tradicijomis ir apie 

jas kalbǟti. 

Parodoma, kad ir darģelyje laikomasi 

tradicijȎ, ġvenļiamos ġventǟs. 

ǰtraukiama Ǳ pasiruoġimŃ joms visus vaikus, 

sudaroma jiems sŃlygas dalyvauti, klausytis 

vaikȎ idǟjȎ ir padedama jas Ǳgyvendinti, 

stengiamasi, kad tai bȊtȎ tikra ġventǟ, o ne 

koncertinis pasirodymas. 

6. Pastebi aiġkiai matomus skirtumus 

ir panaġumus tarp gyvȊnȎ ir 

augalȎ. 

Samprotauja apie tai, kur gyvena, 

kuo minta naminiai ir laukiniai 

gyvȊnai. 

Moka priģiȊrǟti kambarinius 

augalus, darģoves, stebi jȎ augimŃ. 

Papasakoja apie naminiȎ gyvȊnȎ 

naudŃ ģmonǟms ir augalȎ 

naudojimŃ maistui. 

Pradeda suprasti Ģemǟs, Saulǟs, 

Mǟnulio ir kitȎ dangaus kȊnȎ 

ryġius. 

Pasako tǟvȎ profesijas, Ǳvardija 

savo giminaiļius, ģino savo namȎ 

adresŃ. 

Pasako savo ġalies ir sostinǟs 

pavadinimŃ. 

Skiria ir pavadina suaugusiȎjȎ 

profesijas, darbus ir buitǱ 

palengvinanļiŃ technikŃ 

Sudaroma vaikams galimybes paģinti gamtinň 

ir socialinň aplinkŃ stebint artimiausius 

objektus, t. y. kraġtovaizdģius, augalus, 

gyvȊnus, statinius, paminklus ir kt. 

Organizuojama netolimas iġvykas. Pagal 

galimybes keliaujama pǟsļiomis ir 

autobusais. 

Kartu su vaikais atlikama nesudǟtingus 

bandymus, pvz., tirpinti medģiagas, daiginti 

sǟklas, iġardyti nebereikalingus prietaisus ir 

pan. 

SiȊloma vaikams tyrinǟti ģemǟlapius, gaublǱ. 

Supaģindinama su giminǟs medģiu. 

Ekskursijos Ǳ tǟveliȎ darbovietes. Kvieļiama 

tǟvelius papasakoti apie savo profesijŃ. 

Turima grupǟje kampelǱ su Lietuvos 

atributika. 

Pagal galimybes supaģindinama vaikus su 

senoviniais rakandais, leidģiama juos 

iġbandyti, lyginti juos su dabartine technika. 

Ġvenļiama tradicines ġventes. 

Naudojama vaizdo Ǳraġus apie Respublikoje 



(prietaisai, transportas, Ǳrenginiai). 

Samprotauja apie tai, kad 

gamindami daiktus ģmonǟs Ǳdeda 

daug darbo, kokiȎ savybiȎ ģmogui 

reikia darbe, kokios yra profesijos. 

Domisi, kokie daiktai buvo 

naudojami seniau, kaip jie 

pasikeitǟ. 

Papasakoja apie tradicines ġventes. 

Pradeda jausti prieraiġumŃ prie 

artimiausios gamtinǟs aplinkos, 

dalyvauja jŃ priģiȊrint ir puoġiant, 

suvokia savo vietŃ joje, paģǱsta ir 

Ǳvardija gyvenamosios vietovǟs 

objektus (upň, kalvŃ, miġkŃ ir pan.), 

gyvȊnus ir augalus. 

Rodo pagarbŃ gyvajai ir negyvajai 

aplinkai ir besiformuojanļiŃ 

atsakomybň uģ jos iġsaugojimŃ. 

Mokosi rȊġiuoti atliekas. 

ġvenļiamas tradicines ġventes (pvz., 

Uģgavǟnǟs Rumġiġkǟse, ģirgȎ lenktynǟs 

Dusetose ir kt.) fotoalbumus apie gamtŃ, 

kalbama apie tai, kŃ juose pamatǟ. 

Skiriama uģduotǟles vaikui stebǟti ģvaigģdes 

ģiemŃ ryte, einant Ǳ darģelǱ ir pasakoti. 

Stebima su vaikais Ǳvairius gamtos reiġkinius. 

Supaģindinama su atliekȎ panaudojimo 

galimybǟmis ir siȊloma daryti 

Ǳvairius darbelius iġ jȎ. 

SiȊloma stalo ģaidimȎ, ǱvairiȎ loto. SiȊloma 

vartyti ģurnalus, 

 

11. Ugdymosi pasiekimo sritis: Skaičiavimas ir matavimas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Skaiļiavimas 

Gestais, mimika parodo, jog 

suvokia, kŃ reiġkia yra (nǟra), 

dar, taip (ne). 

 

Matavimas 

Susidomi, kai parodomas kitokios 

formos, dydģio, spalvos 

daiktas: siekia jǱ paimti, tyrinǟja. 

Atkreipia dǟmesǱ Ǳ judanļius, 

artǟjanļius daiktus, daug kartȎ 

kartoja matytus veiksmus su 

daiktais. 

Ģaidģiama tŃ patǱ ģaidimŃ (pvz., ĂSlǟpynesñ) 

su tuo paļiu ģaislu. 

Ģaidimo metu kalbinama vaikŃ, vartojant 

ģodģius Ăyrañ, Ănǟrañ, Ădarñ, Ătaipñ, Ăneñ, 

juos palydima atitinkamais gestais, mimika 

(pvz., pritariant ï palinksima galva, 

nusiġypsoma, nepritariant ï papurtoma galvŃ, 

susiraukiama). 

Ģaidģiama tuos paļius ģaidimus su skirtingȎ 

spalvȎ, dydģiȎ, formȎ daiktais: priartinama ï 

nutolinama, paslǟpiama ï parodoma, 

sugretinama. 

ǰvardijant daikto spalvŃ, dydǱ, formŃ, daroma 

pauzes, vis pakartojama ģodģius, jei norima, 

kad vaikas juos ǱsidǟmǟtȎ. 

2. Skaiļiavimas 

Supranta, kŃ reiġkia vienas, dar 

vienas, du, daug (parodo 

pirġtukais, kiek turi metukȎ). 

 

Matavimas 

Ģaisdamas stengiasi rasti reikiamos 

formos, dydģio ar spalvos daiktŃ. 

Nuotraukoje, pieġinyje atpaģǱsta 

anksļiau matytŃ daiktŃ. 

Supranta vis daugiau ģodģiȎ, 

kuriais nusakoma daikto forma, 

dydis, spalva, judǟjimas erdvǟje: 

paimti didelǱ, nueiti iki, paģiȊrǟti Ǳ 

virġȎ ir pan. 

Klausoma ir teatralizuojama ģaidinimus, 

daineles, skaiļiuotes, pasakǟles, eilǟraġtukus 

ar ģaisti ģaidimus, kuriuose kas nors 

skaiļiuojama, kartojama, randama dar ir 

dar... (pvz., eilǟraġtukai ĂMano batai buvo 

duñ, ĂDu gaideliaiñ, kopȊsto lapȎ lupimas po 

vienŃ). 

Sukuriama aplinkŃ, kurioje vaikas galǟtȎ 

vartyti tas paļias knygeles kietais virġeliais, 

nevarģomai ardyti ir surinkti daiktus, tyrinǟti 

jȎ dydģiȎ santykius, 

visaip eksperimentuoti su spalvomis, dydģiais 

ir formomis, Ǳvairiai judǟti. 

Domimasi vaiko veikla, jǱ kalbinant. Darant 

pauzes, pakartojant ģodģius, judesius, 

skatinama vaikŃ juos Ǳsidǟmǟti. 

 

3. Skaiļiavimas 

Skiria ģodģius: maģai (vienas, du) ir 

Duodama vienodo dydģio ir formos daiktȎ ir 

mokoma paimti vienŃ (du) daiktus, padalyti 



daug. 

Papraġytas duoda kitiems po vienŃ 

ģaislŃ, daiktŃ. 

Geba iġrikiuoti daiktus Ǳ vienŃ eilň. 

 

Matavimas 

Tapatina daiktus pagal formŃ, dydǱ. 

Suranda tokios pat spalvos 

(raudonos, mǟlynos, geltonos, 

ģalios) daiktus. 

Supranta, kad bokġtas, kurio virġuje 

bus didesnǟs, o apaļioje maģesnǟs 

kaladǟlǟs, nebus tvirtas. 

Supranta ir pradeda vartoti daiktȎ 

palyginimui skirtus ģodģius: 

didelis ï maģas, ilgas ï trumpas, 

sunkus ï lengvas, storas ï plonas, 

toks pat, ne toks, kitoks, vienodi ï 

skirtingi ir pan. 

daiktus po vienŃ (pvz., kitiems vaikams), 

sudǟlioti juos Ǳ dvi, tris krȊveles. 

Klausiama, kurioje iġ dviejȎ grupiȎ yra 

vienas daiktas ir kur jȎ yra daug ir pan. 

Teatralizuojama daineles, pasakas, ģaidģiama 

ģaidimus, kuriuose kas nors paeiliui daroma, 

rikiuojama (pvz., pasaka ĂRopǟñ, lietuviȎ 

liaudies daina ĂIġǟjo tǟvelis Ǳ miġkŃñ). 

Vartoma knygeles, kuriose pavaizduoti 

objektai leidģia samprotauti apie dydģius, 

formas, spalvas. Skatinama vaikŃ pakartoti 

paveikslǟliuose pavaizduotȎ objektȎ dydǱ, 

formŃ, spalvŃ nusakanļius ģodģius. Sudaroma 

galimybes rȊġiuoti daiktus. 

Leidģiama eksperimentuoti su ǱvairiȎ formȎ ir 

dydģiȎ daiktais, kaladǟlǟmis, kai iġ jȎ norima 

pastatyti kuo aukġtesnǱ bokġtŃ, nutiesti ilgesnǱ 

keliŃ ir pan. 

4. Skaiļiavimas 

Pradeda skaiļiuoti daiktus, 

palygina dvi daiktȎ grupes pagal 

daiktȎ kiekǱ grupǟje. 

Padalina daiktus Ǳ grupes po lygiai 

(po du, po tris). 

Supranta, kad prie daiktȎ pridedant 

po vienŃ jȎ skaiļius grupǟje didǟja, 

o paimant po vienŃ ï maģǟja. 

Pradeda vartoti kelintinius 

skaitvardģius (pirmas, antras...). 

Matavimas 

AtpaģǱsta   ir   atrenka   apskritos   

(skritulio),   keturkampǟs 

(keturkampio),   kvadratinǟs   

(kvadrato)   formos   daiktus, 

vienodo dydģio ar spalvos daiktus. 

Statydamas, konstruodamas, 

komponuodamas, grupuodamas 

pradeda atsiģvelgti Ǳ daikto formŃ, 

dydǱ, spalvŃ. 

Labai skirtingus ir vienodus daiktus 

palygina pagal ilgǱ, storǱ, aukġtǱ, 

masň ir pan. 

DydģiȎ  skirtumams  apibȊdinti  

pradeda  vartoti  ģodģius: 

didesnis  ï  maģesnis,  ilgesnis  ï  

trumpesnis,  storesnis  ï 

plonesnis, aukġtesnis ï ģemesnis ir 

pan. Uģ save didesnius 

daiktus vadina dideliais, o 

maģesnius ï maģais. 

Pradeda skirti deġinň ir kairň savo 

kȊno puses, kȊno priekǱ, nugarŃ. 

Nurodydamas kryptǱ  (savo kȊno 

atģvilgiu) vartoja ģodģius: 

pirmyn ï atgal, kairǟn ï deġinǟn, 

aukġtyn ï ģemyn. 

Naudojama paveikslǟlius, kuriuose 

pavaizduoti 1ï3 daiktai ar dvi trys 1ï3 

daiktȎ grupǟs. 

Atkreipiama dǟmesǱ, koks daiktȎ skaiļius 

grupǟje, klausiama ĂKiek?ñ ĂAr daiktȎ yra 

po lygiai?ñ ir pan. Ģaidģiama su vaiku 

domino. 

Teatralizuojama daineles, pasakas, kuriose 

veikǟjai kŃ nors dalijasi. 

Mokoma apibȊdinti erdvǟs objektus, nurodant 

Ǳ juos panaġius iġ kasdienǟs aplinkos ir 

vartojant tokius palyginimus kaip: Ăpanaġus Ǳ 

Rubiko kubŃñ, Ăapvalus kaip kamuolysñ, 

Ătokios pat formos kaip skardinǟñ ir pan. 

Formuojama supratimŃ, kad figȊros forma 

nepriklauso nuo jos spalvos ir dydģio. 

Leidģiama vaikui manipuliuoti daiktais, 

stebǟti kitus, kaip jie komponuoja Ǳvairius 

daiktus, eksperimentuoti. PasiȊloma ģaisti 

lego. 

Praġoma palyginti kasdienǟje aplinkoje 

pasitaikanļiȎ daiktȎ ilgǱ, aukġtǱ, masň, storǱ, 

plotǱ ir t. t., juos dedant vienŃ prie kito, 

kilnojant. 

Formuojama supratimŃ, kad daikto (pvz., 

virvutǟs) ilgis, masǟ nesikeiļia, daiktŃ 

(virvutň) suraiļius ar sulenkus. 

Ģaidģiama judrius ģaidimus, kai reikia 

pasirinkti teisingŃ kryptǱ savo kȊno atģvilgiu. 

Kalbamasi apie tai, kŃ vaikas kasdien daro 

ryte, dienŃ, vakare, naktǱ. Vaikġļiojant, 

ģaidģiant gamtoje, atkreipiama dǟmesǱ Ǳ metȎ 

laikams bȊdingus poģymius. 

 



Paros dalis sieja su savo gyvenimo 

ritmu. Ģino metȎ laikus ir bȊdingus 

jiems poģymius. 

5. Skaiļiavimas 

Supranta, kad daiktȎ skaiļius 

nepriklauso nuo daiktȎ formos, 

dydģio ir kitȎ savybiȎ bei jȎ 

padǟties erdvǟje. 

Skaiļiuoja bent iki 5. 

Dǟliodamas kelis daiktus, sugeba 

atsakyti klausimus: ĂKiek iġ 

viso?ñ ĂKiek daugiau?ñ ĂKiek 

maģiau?ñ 

Pastebi, kaip sudaryta daiktȎ 

(elementȎ) seka, geba pratňsti jŃ 

1ï2 daiktais (elementais). 

Pratňsdamas pasikartojanļiȎ 

daiktȎ (elementȎ) sekŃ, nebȊtinai 

laikosi tos paļios sudarymo logikos 

(pvz., iġ pradģiȎ gali imti daiktus 

(elementus) pagal vienŃ poģymǱ, 

vǟliau ï pagal kitŃ). 

Skiria kelintinius skaitvardģius. 

 

Matavimas 

Skiria   trikampň,   staļiakampň   

formas.   Randa   maģai 

besiskirianļius  daiktus.  

Kalbǟdamas  apie  spalvŃ,  vartoja 

ģodģius Ăvienos spalvosñ, 

Ădvispalvisñ. 

Grupuoja, komponuoja daiktus, 

atsiģvelgdamas Ǳ jȎ spalvŃ, formŃ 

arba dydǱ. 

Palygindamas daiktȎ dydģius, 

naudojasi sŃlyginiu matu (treļiu 

daiktu). 

Kalbǟdamas  apie  atstumŃ,  daiktȎ  

ilgǱ,  plotǱ,  aukġtǱ,  storǱ, masň,  

vartoja  ģodģius:  ilgesnis  ï  

trumpesnis,  siauresnis  ï platesnis, 

aukġtesnis ï ģemesnis, lengvesnis ï 

sunkesnis. Supranta, kŃ reiġkia 

sudǟlioti nuo maģiausio iki 

didģiausio ir atvirkġļiai. 

Supranta, kad knygos skaitomos iġ 

kairǟs Ǳ deġinň ir iġ virġaus Ǳ 

apaļiŃ. Juda nurodyta kryptimi. 

Skiria  ir  ģodģiais  iġreiġkia  

erdvinius  daikto  santykius  su 

savimi: prieġais mane, uģ manňs, 

ġalia manňs, mano kairǟje ir pan. 

Pradeda  suvokti  praeitǱ,  dabartǱ,  

ateitǱ.  Skiria  sŃvokas ġiandien, 

vakar, rytoj. 

Prieġ  pradedant  ģaisti  stalo  ģaidimŃ,  

paklausiama  vaikȎ,  ar  visi  ģaidǟjai 

paǟmǟ reikiamŃ korteliȎ skaiļiȎ. 

Skatinama vaikus ne veiksmu, o ģodģiu 

pasakyti, kaip turǟtȎ pasielgti ne tokǱ korteliȎ 

skaiļiȎ paǟmňs ģaidǟjas, vartojant tokius 

posakius, kaip Ăatiduok manñ, Ăpaimk iġ 

manňsñ, Ăpadǟk Ǳ ġonŃñ, Ăpaimk darñ ir pan. 

PasiȊloma  vaikui  dalyvauti  ģaidimuose,  

kuriuose  kas  nors  skaiļiuojama, kartojami 

du trys skirtingi judesiȎ ar garsȎ elementai, 

kur vaikas turǟtȎ keisti savo ar daikto padǟtǱ 

erdvǟje ar daryti kŃ nors tam tikra seka (pvz., 

ģaidimai ĂTreļias  bǟgañ,  ĂDaryk  taip,  

kaip  Jonelis  daroñ;  ģaidimas,  kai  nutilus 

muzikai  ar  suplojus  kaskart  pasakoma,  

kaip  kitaip  vaikai  turi  pasielgti: 

susigrupuoti ï sustoti po du, susǟsti Ǳ du 

ratukus, parodyti 4 pirġtukus ir pan.). 

Kalbamasi su vaikais apie tai, kiek veikǟjȎ 

buvo pasakoje, kokia buvo ǱvykiȎ pasakoje 

eilǟ, kŃ darǟ pirmasis, antrasis ir t. t. veikǟjai 

(pvz., pasaka ĂTrys parġiukaiñ, ĂMergaitǟ ir 

lokysñ, ĂPagrandukasñ). 

Ģaidģiama  stalo  ģaidimus.  Karpoma,  

paiġoma,  spalvinama  trikampius, 

staļiakampius. Iġ ǱvairiȎ formȎ detaliȎ ar 

pieġiant (spalvinant)  figȊras  kuriama  

aplikacijas,  ornamentus,  ġventinň  

atributikŃ, Ǳvairius daiktus, kuriais galima 

papuoġti aplinkŃ. 

Skatinama  vaikŃ  naudoti  sŃlyginǱ  matŃ  

(treļiŃ  daiktŃ)  daiktȎ  dydģiams palyginti  

(pvz.,  matuoti  pǟdomis,  ģingsniais).  

Kaupiama  tvermǟs  dǟsniui suvokti  

reikalingŃ  patyrimŃ  (pvz.,  plastilino  

gabaliukui  suteikti  vis  kitŃ formŃ). 

Kartu skaitoma knygeles, Ăraġomañ laiġkus. 

Ģaidģiama judrius ģaidimus, kuriuose 

vaikams tenka vartoti vietŃ ir padǟtǱ 

nusakanļius Ǳvairius ģodģius. Domimasi, kŃ 

vaikai veikǟ vakar, kalbamasi apie  tai,  kas  

bus  rytoj.  Ģaidģiama  ģaidimus, padedanļius  

suvokti  laiko trukmň. 

6. Skaiļiavimas 

Susieja  daiktȎ  (realiȎ  ar  

Skatinama vaiko norŃ suģinoti, paģinti, kuo 

daugiau iġmokti. 



pavaizduotȎ)  kiekǱ  su  atitinkamu 

daiktȎ skaiļiȎ ģyminļiu simboliu. 

Skaiļiuoja bent iki 10. 

Palygina maģai daiktȎ turinļias 

grupes pagal kiekǱ. 

Supranta ir vartoja ģodģius: 

daugiau (maģiau) vienu, dviem, 

po lygiai, pusiau, Ǳ 2 dalis, Ǳ 4 dalis. 

AtpaģǱsta, atkuria, pratňsia, sukuria 

skirtingȎ garsȎ, dydģiȎ, formȎ, 

spalvȎ sekas su 2ï3 

pasikartojanļiais elementais. 

 

Matavimas 

Skiria plokġtumos ir erdvǟs figȊras: 

skritulǱ ir rutulǱ, kvadratŃ 

ir kubŃ. Klasifikuoja daiktus pagal 

dydǱ, formŃ arba spalvŃ. 

Matuodamas atstumŃ, ilgǱ, tȊrǱ, 

masň, naudojasi vienu ar  keliais  

sŃlyginiais  matais  (savo  pǟda,  

sprindģiu,  treļiu daiktu). Atranda, 

kad Ǳ skirtingos formos daiktus 

galima sutalpinti tŃ patǱ skystȎ ar 

biriȎ medģiagȎ (vandens, smǟlio ir 

kt.) kiekǱ. 

Lygindamas    dydģius,    vartoja    

jȎ    skirtumo    didumŃ 

pabrǟģianļius  ģodģius  (ġiek tiek 

didesnis, truputǱ  maģesnis, 

didģiausias, maģiausias ir kt.). 

ApibȊdina daiktȎ vietŃ ir padǟtǱ 

kitȎ daiktȎ ar vienas kito  atģvilgiu,  

sakydamas:  Ǳ  kairň  ï  Ǳ  deġinň,  

aukġļiau  ï ģemiau, virġ ï po; ġalia, 

greta, viduryje, tarp, prieġais, 

prie, prieġ, paskui, ġalia vienas 

kito, uģ, prieġ, tarp, viduje, iġorǟje 

ir kt. 

Ģino,  jog  gamtoje  esama  Ǳvairios  

trukmǟs  pasikartojanļiȎ ciklȎ 

(kartojasi savaitǟs dienos, metȎ 

laikai ir pan.). 

Leidģiama pasirinkti vaikui Ǳdomius ir 

suprantamus stalo ģaidimus, dalomŃjŃ 

medģiagŃ,  taip  pat  veiklŃ,  kurioje  

dalyvaudamas  jis  galǟtȎ  lavinti  savo 

mŃstymo   ir   skaiļiavimo   ǱgȊdģius,   

formuotis   svarbius   tolimesniam 

matematikos mokymuisi vaizdinius. 

Skatinama  vaikŃ  aiġkinti  kitiems  savo  

mintis,  idǟjas  apie  atliekamus skaiļiavimus. 

Kalbǟdamas vaikas geriau pajunta skirtumŃ 

tarp to, kŃ jis mano, ir to, kŃ jis sako (tai 

labai svarbu vystantis vaiko mŃstymui). 

Mokoma vaikŃ kuo Ǳvairesnǟse aplinkose 

pastebǟti Ǳvairius sekȎ sudarymo bȊdus ir 

pasiȊloma kuo  Ǳvairesnǟs veiklos, kuria 

vaikas  galǟtȎ iġbandyti matytus ir paties 

sugalvotus sekȎ sudarymo bȊdus. 

Skatinama vaikŃ aplinkoje ieġkoti daiktȎ ir jȎ 

daliȎ, savo forma primenanļiȎ paģǱstamas, 

matytas geometrines figȊras. 

Matuojama pǟdomis, sprindģiais, pirġto 

storiu, lazdele ir pan. 

PasiȊloma  veikla,  formuojanti  supratimŃ  

apie  tvermǟs  dǟsnǱ  (pvz., sudaromos  

sŃlygas  eksperimentuojant  atrasti,  kad  toks  

pat  medģiagos  ar produkto kiekis gali bȊti 

supakuotas skirtingȎ formȎ pakuotǟse). 

Sudaroma sŃlygas atrasti, kad skirtingos 

formos daiktai gali bȊti tos paļios talpos ar 

masǟs. 

SiȊloma ģaidimus, veiklŃ, kurioje 

dalyvaudamas vaikas ǱgytȎ supratimŃ apie 

ilgio, tȊrio, masǟs matavimo priemones ir 

bȊdus. 

Formuojama ir plǟtojama vaiko ģodynŃ, 

reikalingŃ dalinantis idǟjomis apie daiktȎ   

dydģiȎ   santykius   (Ăġiek   tiek   didesnisñ,   

ĂtruputǱ   maģesnisñ, Ădidģiausiasñ, 

Ămaģiausiasñ ir kt.). 

PasiȊloma veiklŃ, kurioje aktyviai 

dalyvaudamas vaikas galǟtȎ plǟsti ģodynŃ, 

reikalingŃ judǟjimo krypļiai, daiktȎ vietai 

nusakyti. 

Ģaidģiama ģaidimus su smǟlio laikrodģiu, 

ģadintuvu. 

Atkreipiama vaiko dǟmesǱ Ǳ tai, kŃ galima 

nuveikti per minutň, 10 minuļiȎ, dienŃ, 

savaitň. 

Skatinama daģniau vartoti savaitǟs dienȎ 

pavadinimus. Kalbamasi apie metȎ laikȎ 

kaitŃ, Ǳvairiu metȎ laiku atliekamus darbus. 

 

 

 

 

12. Ugdymosi pasiekimo sritis: Meninė raiška 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 



1. Muzika, ġokis 

Reaguoja  Ǳ  muzikos  garsus,  

melodijas,  balso  intonacijas, 

judesius,  iġraiġkingŃ   mimikŃ,  

suklusdamas,  sutelkdamas ģvilgsnǱ,  

nutildamas,  nustodamas  arba  

pradǟdamas  judǟti, 

krykġtaudamas,  judǟdamas,  

ģaisdamas  balso  intonacijomis, 

garsais. 

 

Ģaidinimai ir vaidyba 

Kalbinamas,  ģaidinamas  reiġkia  

emocijas,  norus  Ǳvairiomis balso  

intonacijomis,  veido  mimika,  

lingavimu,  plojimu, mojuodamas 

ģaislu, daiktu. 

Vizualinǟ raiġka 

Storu pieġtuku, teptuku, kreidele 

baksnoja, brauko, tepinǟja, 

spaudinǟja palikdamas pǟdsakus 

(taġkus, ǱvairiȎ krypļiȎ linijȎ 

brǟģius, dǟmes). 

Domisi  ir  dģiaugiasi  dailǟs  

priemonǟmis,  jas  apģiȊrinǟja, 

ragauja, varto. 

Dainuojama trumpas, vaiko pasauliui artimas 

dainas, lopġines vaikui ir su vaiku. 

Ģaidinama, supama, kutenama, myluojama, 

jodinama, linksminama vaikŃ 

 specialiai  ġiems  tikslams  skirtais  

ģaidinimais  ir  liaudies  dainelǟmis  . 

Iġraiġkingai ir dģiugiai bendraujama su vaiku, 

siekiant sukelti jam teigiamas emocijas. 

ǰ vaiko skleidģiamus garsus atsakoma balsu, 

perteikiant Ǳvairias vokalines galimybes, o 

judesius atkartojama, palaukiant. kol vaikas 

atsakys judesiu. 

Taip skatinamos pirmosios vaiko kȊrybinǟs 

iniciatyvos. 

Vaikas neġiojamas, ritmingai sȊpuojamas, 

kilnojamas, judinama jo rankas ir kojas. 

Vaikui pradǟjus kaip nors intonuoti, veikti, 

bandoma jam pritarti, veikiama kartu. 

DrŃsinama vaikŃ rodyti iniciatyvŃ, veikti, 

tyrinǟti. 

Ģaidinama su ģaislu ir be jo, kalbamasi 

Ǳvairiomis emocingomis intonacijomis. 

Teigiamas  emocijas  reiġkiama  kiek  

pabrǟģtinai,  kad  vaikas  ǱsimintȎ. 

Ģaidinimus, pokġtavimus kartojama keletŃ 

kartȎ. 

Sudaroma sŃlygas vaikams pamatyti 

ģaismingŃ, elementariȎ pasikartojanļiȎ 

veiksmȎ suaugusiojo pieġimŃ, lipdymŃ, kad 

vaikas pats panorǟtȎ iġbandyti vienokius ar 

kitokius veiksmus. 

PasiȊloma vaikui saugiȎ, geros kokybǟs, 

minkġtȎ, ryġkiȎ dailǟs priemoniȎ ir medģiagȎ, 

kad jomis kŃ nors veikdamas patirtȎ 

dģiaugsmŃ. 

2. Muzika, ġokis 

ǰdǟmiai  klausosi  muzikos  ir  

aplinkos  garsȎ,  spontaniġkai 

ģaidģia balso intonacijomis, rankȎ 

ir kojȎ judesiais mǟgdģioja 

ģaidinimȎ  judesius,  suaugusiȎjȎ  

balso  intonacijas,  muzikos garsus, 

dviejȎï trijȎ garsȎ melodijas ar 

daineles. Skambant muzikai  

ritmiġkai  ploja, trepsi,  tȊpļioja,  

barġkina,  stuksena kokiu nors 

daiktu. 

 

Ģaidinimai ir vaidyba 

Ģaidģiant sȊpavimo, kykavimo, 

jodinimo, kutenimo, pirġtukȎ 

ģaidimus   bei   ģaidinimus   

mǟgdģioja   Ǳvairias   iġgirstas 

intonacijas, parodytus veiksmus. 

ǰvairius jausmus, norus rodo 

judesiais ir veiksmais (pamojuoja, 

apkabina). 

Su  vaikais  klausomasi  ǱvairiȎ  stiliȎ  

muzikos  (etninǟs,  klasikinǟs,  dģiazo, 

roko ir kt.) bei sudaroma muzikinň aplinkŃ, 

kurioje vaikas galǟtȎ iġgirsti Ǳvairius 

aplinkinio pasaulio garsus. 

Dainuojama su vaiku trumpas, nesudǟtingas, 

pasikartojanļio teksto daineles, niȊniuojama, 

kalbama vieno aukġļio tonu atskirus garsus 

ar ģodģius. 

Parenkama Ǳvairios muzikos ir garsȎ, 

skatinant vaikus judǟti ï klasikinň, gamtos  

garsus  (lietaus,  jȊros,  upelio  ļiurlenimo,  

paukġļiȎ  balsȎ,  ugnies traġkǟjimo),  tylŃ.  

Judant  su  vaikais  iġgaunama  kȊno 

perkusijos  garsus (plekġnoti per ġlaunis, 

pilvŃ, skruostus, barbenti pirġtais Ǳ grindis ar 

kt.). 

Suteikiama vaikams pakankamai laiko tyrinǟti 

Ǳvairius judesius, ģaidinama juos, naudojant 

plaġtakȎ, galvos judesius, kykavimus. 

Sudaroma galimybes kartu su vaiku groti 

vaikiġkais skambanļiais ģaislais, barġkuļiais, 



 

Vizualinǟ raiġka 

Spontaniġkai   keverzoja   rankȎ   

judesiȎ   pieġinius,   juos 

apģiȊrinǟja.   Dģiaugiasi   

(ġȊkļioja,   krykġtauja,   mojuoja 

rankomis)  dailǟs  priemonǟs  

(tirġtais  daģais,  minkġta  teġla) 

paliekamu pǟdsaku ir patiriamais 

jutimais, siekia pakartoti ir pratňsti 

ǱdomiŃ patirtǱ. 

Tyrinǟdamas  dailǟs  medģiagas  ir  

priemones,  intuityviai atranda 

skirtingus veikimo su jomis bȊdus 

(brauko pirġtais, varvina daģus, 

maigo teġlŃ). 

parȊpinama mediniȎ, plastmasiniȎ ģaislȎ, su 

kuriais vaikas galǟtȎ veikti. 

Ģaidģiant  su  vaikais  reiġkiama  savo  

jausmus,  norus,  rodoma  judesius  ir 

veiksmus (ĂViru viru koġňñ, ĂEisim eisim Ǳ 

turgelǱñ). 

Kalbama  maloniomis,  linksmomis  

intonacijomis,  skatinama  mǟgdģioti veiksmus 

ir intonacijas. 

Vedģiojant  ģaislŃ,  kartoninň  figȊrǟlň,  

parodoma,  kaip  galima  veikti, skatinama 

vaikŃ pamǟgdģioti ir atrasti savȎ veikimo 

bȊdȎ. 

Kartojama tuos paļius veiksmus, ģodģius, 

balso intonacijas. 

Matant, kad vaikas nori tňsti veiklŃ, 

pasiȊloma pasirinkti kitŃ popieriaus 

lapŃ, jau paģǱstamȎ arba naujȎ pieġimo 

priemoniȎ bei medģiagos. 

Vaiko  veiklai  skiriama  daug  dǟmesio,  

pritariama  ģvilgsniu,  ġypsena, pagiriama, 

pasidģiaugiama pasiekimais. 

Sudaroma  galimybes  ģaisti,  tepinǟti  daģais,  

paiġelioti,  dǟti  spaudus kempinǟle  (pvz.,  

atsisǟdus  prie  stalo  ar  ant  grindȎ,  stovint  

prie  maģo molberto ar daģant kartoninio 

namelio sienas), ant Ǳvairaus dydģio, ilgio, 

formos ar spalvos, pavirġiaus popieriaus, 

daiktȎ (pvz., ant slidaus plastiko ir ġiurkġtaus 

akmens). 

3. Muzika 

Emocingai atliepia klausomus 

kȊrinius (vaikiġkas dainas, 

instrumentinius kȊrinius) ï ġypsosi, 

dģiaugiasi, ploja, trepsi, sǟdǟdamas 

sȊpuoja kojas ar pan. 

Vienas  ir  kartu  su  kitais dainuoja  

2ï4  garsȎ  daineles, 

palydǟdamas jas judesiais. 

Drauge su pedagogu ģaidģia 

muzikinius ģaidimus, jȎ tekstŃ 

imituoja rankȎ, kȊno judesiais 

(ģingsniuoja, bǟga, apsisuka). 

ApģiȊrinǟja, tyrinǟja ritminius 

muzikos instrumentus ir jais 

ritmiġkai groja kartu su pedagogu. 

Kuria, dainuoja vieno aukġļio tonu 

savitus ģodģius, ritmuoja 

vaikiġkais instrumentais ir daiktais. 

 

Ġokis 

Mǟgdģioja ģaidinimȎ, gyvȊnȎ, 

augalȎ judesius. 

Ġoka  spontaniġkai  kurdamas  

dviejȎïtrijȎ  natȊraliȎ  judesiȎ 

(eina, pritȊpia, pasisuka ir kt.) 

sekŃ. 

Klausoma su vaikais daineliȎ apie paukġļius, 

ģvǟris, gamtos reiġkinius ar 

trumpȎ instrumentinǟs muzikos kȊrinǟliȎ. 

Dainuojama su vaikais Ǳvairaus turinio 

dainas, imituojant jȎ tekstŃ judesiais. 

Ģaidģiama muzikinius ģaidimus, einama 

ratelius, tekstŃ imituojant judesiais. 

Skatinama judǟti pagal muzikŃ einant, 

bǟgant, apsisukant. 

AprȊpinama   vaikus   nesudǟtingais   

vaikiġkais   muzikos   instrumentais 

(ritminǟmis   lazdelǟmis,   bȊgneliais,   

barġkuļiais,   varpeliais,   mediniais 

ġaukġtais ir kt.), daiktais ir kartu su vaikais 

grojama ritminiais muzikos instrumentais, 

klausomasi jȎ skleidģiamȎ garsȎ. 

Tyrinǟjama instrumentȎ ir daiktȎ garsines 

galimybes, duodant vaikams laiko tyrinǟti. 

Sudaroma sŃlygas ir skatinama vaikus kurti, 

dainuojant apie tai, kŃ jie veikia, 

ģaidģia, mato, girdi. 

Visas  ġokio  veiklos  rȊġis  stengiamasi  

atlikti  kartu  su  vaikais  tyrinǟjant Ǳvairius 

judesius, kartais atiduodant iniciatyvŃ 

vaikams ir kartojant jȎ atliekamus judesius. 

Vengiama praġyti, kad vaikai kartotȎ jiems 

rodomus judesius. 



 

Ģaidimai ir vaidyba 

Ģaisdamas  su  daiktu  ar  ģaislu  

atlieka  matytus  veiksmus, 

judesius. ǰvairiai intonuodamas 

kalba apie tai, kŃ daro. 

Mǟgdģioja  ġeimos  nariȎ  kalbŃ,  

veiksmus.  Muzikiniuose 

rateliuose judesiais, veiksmais 

vaizduoja siuģeto elementus, 

reiġkia savaime kilusias emocijas. 

 

Vizualinǟ raiġka 

  

Spontaniġkai reiġkia emocijas, 

ǱspȊdģius dailǟs priemonǟmis ir 

medģiagomis. Pieġia Ǳvairias 

linijas, jas jungia Ǳ formas vis 

labiau  koordinuodamas  rankȎ  

judesius.  Bando  kŃ  nors 

pavaizduoti  (mamŃ,  maġinŃ).  

Savo  abstrakcijose  Ǳģvelgia 

daiktus ar Ǳvykius.  

Eksperimentuoja dailǟs 

medģiagomis ir priemonǟmis, 

tyrinǟja 

Ǳvairius  veikimo  jomis  bȊdus.  

Pieġdamas,  spauduodamas, 

tapydamas,  lipdydamas,  

konstruodamas  labiau  mǟgaujasi 

procesu, o ne rezultatu.  

Skatinama vaikus ġokti tyloje, kad atsiskleistȎ 

jȎ ritmo suvokimas. 

Sudaroma sŃlygas judesiȎ sekas atlikti pagal 

ǱvairiŃ muzikŃ (greitŃ, lǟtŃ). 

Kvieļiama  vaikus,  kurie  norǟtȎ  parodyti  

sujungtas  judesiȎ  sekas  grupǟs draugams,  

aptariama  jȎ  pasirodymŃ,  iġryġkinant  

teigiamas  puses.  Tokios ġokǟjo-ģiȊrovo 

situacijos padeda vaikams vǟliau Ǳveikti 

scenos baimň. 

Å ParȊpinama ǱvairiȎ ģaislȎ, leidģiama jais 

naudotis. Gǟrimasi vaikȎ ģaidimu. 

Ģaidģiant drauge, reiġkiama Ǳvairias 

emocijas, skatinama vaikus pasakoti, kŃ jie 

daro: vaģiuodami maġina linksmai kalba, 

pasakoja, kŃ mato, kur vaģiuoja, kas atsitinka. 

Skatinama vaikus Ǳsijausti Ǳ veikǟjus, siuģetŃ: 

pabȊti kaip aguonǟlǟs, augti drŃsiai,   

linksmai,   graģiai.   Rodoma   vaikams   

veiksmus   ir   leidģiama 

improvizuoti, reikġti tokias emocijas, kokios 

tuo metu kyla. 

Skatinama pasakoti apie savo pieġinǱ. 

Nestabdoma vaiko, jei jis su savo 

kȊrybos darbeliu ima ģaisti, bǟgioti, vaizduoti 

tai, kŃ nupieġǟ. Tai padǟs vaikui suprasti, kad 

savo sumanymŃ galima ǱkȊnyti pieġinyje. 

Stebima vaiko raiġkos procesŃ, papraġoma 

papasakoti apie savo pieġinǱ ar lipdinǱ, 

stengiamasi suprasti, kaip vaikas reiġkia savo 

potyrius ir emocijas, kokiŃ  paramŃ  ir  

pagalbŃ  reikǟtȎ  teikti,  kad  vaikas  pajustȎ  

dģiaugsmŃ  ir pasitenkinimŃ. 

Svarbu, kad jo darbelis bȊtȎ matomas, juo 

pasidģiaugta. 

PasiȊloma eksperimentuoti Ǳvairesnǟmis 

priemonǟmis ir medģiagomis (pvz., su spalvȎ 

palete, vilnos kamuoliuku, skirtu spaudams 

dǟti, ġlapiu popieriumi ir kt.). 

Kalbama apie tai, kŃ vaikas daro, skatinama 

iġbandyti kitus bȊdus. 

4. Muzika  

  

Klausydamasis   ir   tyrinǟdamas   

gamtos   garsus,   trumpus 

vokalinius  ir  instrumentinius  

kȊrinius,  judesiais  emocingai 

atliepia jȎ nuotaikŃ, tempŃ bei 

keliais ģodģiais juos apibȊdina. 

Kartu  su  kitais  dainuoja  

trumpas,  aiġkaus  ritmo,  siauro 

diapazono,   laipsniġkos   melodinǟs   

slinkties   autorines   ir liaudies 

dainas.  

  

DainavimŃ palydi ritmiġkais 

judesiais. Tyrinǟja savo balso 

Klausomasi su vaikais muzikos kȊriniȎ, 

gamtos garsȎ ir juos tyrinǟjama 

pasikalbant, pasakojant, aptariant. 

Dainuojama su vaikais trumpas, aiġkaus 

ritmo, siauro diapazono liaudies bei 

originalios kȊrybos dainas, jas imituojama 

judesiais. 

Sudaroma  galimybň  vaikams  ģaisti  

muzikinius  ģaidimus,  eiti  ratelius atliekant 

nesudǟtingus judesius ï eiti, bǟgti rateliu, 

suktis po vienŃ ir uģ parankiȎ, mojuoti, ploti 

ir t. t. 

PasirȊpinama, kad vaikams netrȊktȎ ǱvairiȎ 

vaikiġkȎ muzikos instrumentȎ groti  bei  jȎ  

garsams  tyrinǟti.  Padedant  tǟvams, 

atneġama  Ǳ  grupň  ǱvairiȎ medģiagȎ iġ 



galimybes (dainuoja garsiai, tyliai, 

aukġtai, ģemai, greiļiau, lǟļiau).

  

  

Ģaidģia ǱvairiȎ tautȎ muzikinius 

ģaidimus, atlikdamas kelis 

nesudǟtingus  judesius:  eina,  bǟga  

rateliu,  trepsi,  ploja, mojuoja,  

sukasi  po  vienŃ  ir  uģ  parankiȎ.  

Tyrinǟja  garso iġgavimo    bȊdus    

kȊno,    gamtos,    Ǳvairiais muzikos 

instrumentais, jais ritmiġkai 

pritaria suaugusiojo grojimui. 

Improvizuoja skanduodamas, 

plodamas, trepsǟdamas, 

stuksendamas,   spontaniġkai   

kuria   ritminius,   melodinius 

motyvus savo vardui, ģodģiams. 

 

Ġokis 

Ģaidģia vaizduojamuosius (darbo 

proceso, augalȎ vegetacijos, 

gyvȊnȎ) ġokamuosius ģaidimus, 

ġoka trijȎï keturiȎ natȊraliȎ 

judesiȎ (bǟga, sukasi, ritasi ir kt.) 

ġokius. 

 

Ģaidimai ir vaidyba 

Ģaisdamas  atkuria  matytȎ  

situacijȎ  fragmentus,  panaudoja 

tikrus  daiktus,  reikmenis,  

drabuģius.  Kuria  dialogŃ  tarp 

veikǟjȎ,  iġraiġkingai  intonuoja.  

Ģaisdamas  atsipalaiduoja. 

Muzikiniuose rateliuose kuria ar 

savaip perteikia kelis veikǟjŃ 

vaizduojanļius   judesius,   

veiksmus,   spontaniġkai   reiġkia 

emocijas. 

 

Vizualinǟ raiġka 

PatirtǱ  iġreiġkia  Ǳvairiomis 

linijomis,  jȎ  deriniais,  dǟmǟmis, 

geometrinǟmis ir laisvomis 

formomis, spalvomis, iġgaudamas 

ġiek tiek atpaģǱstamus vaizdus, 

objektus, juos Ǳvardija. 

Kuria spontaniġkai, kartais pagal 

iġankstinǱ sumanymŃ, kuris darbo 

eigoje daģnai kinta, Ăpasimetaò. 

KȊrybos procesŃ palydi 

pasakojimu, komentavimu, 

gestikuliavimu, mimika. 

Eksperimentuoja   dailǟs   

medģiagomis   ir   priemonǟmis, 

atrasdamas  spalvȎ,  linijȎ,  formȎ,  

faktȊrȎ  Ǳvairovň,  turi mǟgstamas  

gamtos (pvz., akmenukȎ, kankorǟģiȎ, giliȎ, 

ġakeliȎ ir kt.) ar buities atliekȎ daiktȎ (pvz., 

tuġļiȎ buteliukȎ, dǟģuļiȎ, riļiȎ, tȊteliȎ ir kt.) 

ir kartu su vaikais pasigaminama namȎ darbo 

muzikos instrumentȎ. 

Skatinama vaikus improvizuoti, kurti balsu ir 

judesiais melodinius motyvus savo vardui, 

ģodģiams. Pastebima ir Ǳvertinama vaikȎ 

bandymus kurti savo dainas, ritmus, 

melodijas, pasiȊloma spontaniġkai kurti 

patiems. 

Drauge  su  vaikais  ģaidģiama  

vaizduojamuosius  (darbo  proceso,  augalȎ 

vegetacijos, gyvȊnȎ) ġokamuosius ģaidimus, 

skatinama juos interpretuoti, t. y. sugalvoti 

savo judesiȎ vietoj ģinomȎ. 

KuriantǱ  vaikŃ  skatinama  naudoti 

natȊralius,  su  jokiu  ġokio  ģanru 

nesusijusius judesius. 

Ġokdamas  vaikas  perteikia  istorijŃ,  taļiau  

iġ  esmǟs  jis  tyrinǟja  ġokio elementus ï 

erdvň (aukġtyn, ģemyn, pirmyn, atgal), tempŃ 

(greitai, lǟtai), ritmŃ, energijŃ (kampuotai, 

plaukianļiai, didelis, maģas judesys). 

ParȊpinama ģaidimams tikrȎ daiktȎ: virtuvǟs, 

kirpyklos, statybȎ reikmenȎ. 

Parodoma, kur yra ir kaip galima ģaisti su 

stalo teatro pirġtininǟmis lǟlǟmis. 

Paskatinama aprengti lǟles savo sumanytais 

veikǟjais, kurti situacijas pagal girdǟtas 

pasakas, matytus filmukus. 

Pamaļius  aktoriȎ  parodytŃ  spektaklǱ  

darģelyje,  siȊloma  vaikams  patiems 

paģaisti teatrŃ. 

Drauge su vaiku einama ratelius, parodoma 

judesiȎ, veiksmȎ, paaiġkinama, kas jais 

vaizduojama, skatinama juos kartoti laisvai, 

savaip. Nekoreguojama vaiko  emocinǟs  

raiġkos  (nereikalaujama  iġ  vaiko  tam  

tikros  emocinǟs iġraiġkos). 

Nelyginama vaiko iġraiġkos su kito vaiko ar 

vaikȎ. Dģiaugiamasi kiekvieno vaiko 

pastangomis, atradimais. Mokoma pabaigus 

ģaisti nusilenkti. 

Laikomasi nuostatos, kad ikimokyklinio 

amģiaus vaikas kurdamas mokosi. 

Vaikas pats atras kȊrybos ir vaizdavimo 

ypatumus veikdamas taip, kaip nori, kaip  jam  

patinka.  Pedagogas  turtina  vaiko  patirtǱ,  

gausina  ǱspȊdģiȎ  ir emocijȎ,  stebi  vaiko  

raiġkŃ  ir  kȊrybŃ,  padedama  realizuoti  

idǟjas  ir sumanymus,  aprȊpinama  

priemonǟmis  ir  medģiagomis,  stiprinama  

vaiko pasitikǟjimŃ,  palankiai  vertinama  

kȊrybos  savitumŃ,  iġradingumŃ,  Ǳdǟtas 

pastangas ir kt. 

Skatinama  ģaismingai  eksperimentuoti  



spalvas.  Kuria  koliaģus, 

spauduoja  Ǳvairiomis priemonǟmis, 

konstruoja, lipdo nesudǟtingas 

formas. 

linijomis,  spalvomis,  formomis. 

Padedama vaikams suprasti, kad iġ ǱvairiȎ 

medģiagȎ, buities ir gamybos atliekȎ galima 

sukurti originaliȎ, graģiȎ darbeliȎ. 

5. Muzika 

Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos 

instrumentu spontaniġkai 

improvizuoja,  pritaria  klausomam  

vokalinǟs,  instrumentinǟs 

muzikos Ǳraġui ar gyvai 

skambanļios muzikos kȊriniui. 

Savais ģodģiais  iġsako  kilusius  

ǱspȊdģius.  AtpaģǱsta  kai  kuriȎ 

instrumentȎ  (smuiko,  bȊgno,  

dȊdelǟs,  varpelio)  tembrus, 

girdǟtus kȊrinius. 

Dainuoja vienbalses, dialoginio 

pobȊdģio dainas, jauļia ritmŃ.  

Dainuodamas  iġbando  balso  

skambesǱ,  iġmǟgina  jǱ Ǳvairioje 

aplinkoje (grupǟje, kieme ir kt.). 

Stengiasi tiksliau intonuoti,  

taisyklingiau  artikuliuoti  (aiġkiai  

tarti  balsius, priebalsius, 

dvibalsius), taisyklingiau stovǟti, 

kvǟpuoti. 

Ritminiais,  melodiniais,  gamtos,  

savo  gamybos  vaikiġkais muzikos 

instrumentais pritaria dainoms, 

ġokiams, tyrinǟja jȎ skambǟjimo 

tembrus. 

Improvizuodamas balsu, vaikiġku 

muzikos instrumentu kuria ritmus, 

melodijas ketureiliams, mǱslǟms, 

patarlǟms. 

 

Ġokis 

Ġoka  sukamuosius  (kai  sukamasi  

poroje)  ratelius,  paprastȎ ģingsniȎ    

(paprastasis,    aukġtas paprastasis,    

stangrus, pritupiamasis)  autorinius  

ir  penkiȎïġeġiȎ  natȊraliȎ  judesiȎ 

(bǟga, sukasi, paġoka ir kt.) ġokius. 

Ġoka improvizuotai kurdamas 

penkiȎïġeġiȎ natȊraliȎ judesiȎ 

sekŃ, reaguodamas Ǳ muzikŃ, 

iġreikġdamas aplinkos vaizdus 

(gamtos reiġkinius, gyvȊnus). 

 

Vaidyba 

Vaidindamas  stalo,   lǟliȎ  teatre,   

vaizduoja  realistinǱ  ir fantastinǱ  

siuģetŃ,  iġplǟtoja  vyksmŃ  dialogu,  

monologu, keisdamas balso 

intonacijas. 

Iġreiġkia savo norus, jausmus, 

mintis, baimes. Susikuria iġtisŃ 

Sudaroma  sŃlygas  vaikams  klausytis  ne  tik  

vokalinǟs  ir  instrumentinǟs muzikos ǱraġȎ, 

bet ir gyvos muzikos, pakvieļiant Ǳ darģelǱ 

profesionalius muzikantus. Skatinama vaikus 

iġsakyti savo nuomonň po matyto koncerto, 

muzikinio spektaklio, pramogas ar vakarones. 

Dainuojama su vaikais vienbalses ir 

dialogines dainas. 

Skatinama dainuoti individualiai iġmǟginant, 

kaip skamba balsas grupǟje, salǟje,  lauke  ir  

kitur.  Skatinama  dainuoti  atliekant  Ǳvairius  

darbus  (pvz., pieġiant, stebint augalus, 

gyvȊnus, einant pasivaikġļioti ir t. t.). 

PasirȊpinama, kad vaikams  netrȊktȎ muzikos  

instrumentȎ, ģaislȎ, buities daiktȎ,  savo  

gamybos  instrumentȎ,  su  kuriais  jie  galǟtȎ  

groti,  pritarti dainoms, ġokiams, muzikiniams 

ģaidimams. 

Kartu  su  vaikais  apģiȊrima  Ǳvairius  

instrumentus,  juos  iġmǟginama, 

pasigaminama  savo  instrumentȎ  ir  

tyrinǟjam  jȎ  skambǟjimo  galimybes, 

tembrus. 

Drauge  su  vaikais  kuriama  ritmus, 

melodijas  ketureiliams,  mǱslǟms, patarlǟms 

balsu ar muzikos instrumentu. 

Paskatinama  vaikus  kurti  judesius  rateliui,  

ģaidimui.  Pasidģiaugiama, pagiriama vaikus 

uģ jȎ originalumŃ, drŃsŃ, norŃ kurti. 

Drauge su vaikais ġokama paprastus savo 

forma, t. y. sukamuosius ratelius. 

VaikȎ sugalvotas judesiȎ sekas rodoma 

visiems ir klausiama vaikȎ, kŃ jie matǟ. 

Padedama vaikams sieti pamatytŃ personaģŃ 

su atliekamais judesiais, vartoti frazes. 

Pasekus ar paskaiļius pasakŃ, paģiȊrǟjus 

vaidinimŃ, paskatinama  patiems vaidinti. 

Parodoma,  kaip  galima  judǟti  ir  kalbǟti-

intonuoti  pagal  tipiġkus  veikǟjo bruoģus, 

tempo ritmŃ. 

Klausiama, kaip galǟtȎ judǟti ir kalbǟti-

intonuoti fantastinis veikǟjas. 

Stebima vaikȎ vaidinimus stengiantis 

suprasti, palankiai vertinti.  Parodoma, 

kaip galima keisti kostiumus, dekoracijas. 

Drauge ģaidģiama muzikinius ģaidimus ir 

ratelius, parodoma ir skatinama laisvai, 

savaip kartoti veiksmus. Aiġkinant siuģetŃ, 

padaroma pauzes, kad vaikas galǟtȎ sutelkti 

mintis, sumanymus ir pagal juos veikti. 

Pasidģiaugiama vaiko sukurtais veiksmais, jȎ 

emocionalumu, iġraiġkingumu. 

ǰtraukiama vaikŃ Ǳ dekoracijȎ, kostiumȎ 



ģaidimo aplinkŃ, panaudodamas 

daiktus, drabuģius, reikmenis. 

Muzikiniuose  ģaidimuose  ir  

rateliuose  kuria  ar  savaip 

perteikia 3ï4 veiksmȎ sekŃ, 

vaizduojanļiŃ  augimŃ, darbus, 

veikǟjȎ judǟjimŃ, stengiasi perteikti 

veikǟjo nuotaikŃ. 

 

Vizualinǟ raiġka 

Savo    emocijas,    patirtǱ,    

ǱspȊdģius    iġreiġkia    kitiems 

atpaģǱstamais   vaizdais.   Iġryġkina   

vaizduojamȎ   objektȎ bruoģus, 

reikġmingas detales. 

Objektus vaizduoja ne tokius, 

kokius mato, o tokius, kŃ apie juos 

ģino. Kuria pagal iġankstinǱ 

sumanymŃ, kuris procese gali kisti. 

Eksperimentuoja   tapybos,   

grafikos,   miġriomis   dailǟs 

priemonǟmis ir medģiagomis, kuria 

sudǟtingesnius koliaģus, 

trimates    formas    iġ    ǱvairiȎ    

medģiagȎ,    asambliaģus, 

fotografuoja,  pieġia 

skaitmeninǟmis  priemonǟmis  

(pieġimo programomis telefone, 

kompiuteryje). 

kȊrimŃ ir iġdǟstymŃ. Klausiama jo nuomonǟs, 

atsiģvelgiama Ǳ sumanymus. 

Turtinama vaiko patirtǱ, gausinama ǱspȊdģius, 

skatinama tyrinǟti artimiausiŃ aplinkŃ,  

dalyvauti  renginiuose,  stebǟti  meno 

kȊrinius,  ģmoniȎ  ir  gyvȊnȎ gyvenimŃ, 

klausyti istorijȎ bei patiems jas pasakoti ir kt. 

Pradedant  vaizduoti  ģmogaus  judesius,  

tyrinǟjama  kȊno  galimybes  (gali lankstytis,  

ġokinǟti,  suktis),  stebǟti  kitȎ  judesius  

(ġokǟjȎ,  sportininkȎ), patiems iġbandoma 

Ǳvairius judesius ir pozas. 

Kalbamasi  su vaiku apie jo kȊrinǟlǱ, 

diskutuojama, kŃ, kodǟl ir kaip jis 

pavaizdavo. KŃ ir kodǟl norǟjo iġreikġti, kodǟl 

pasirinko tokias priemones ir kt. Aiġkinamasi, 

kŃ jis dar norǟtȎ papasakoti, sukurti. 

Gǟrimasi jo sumanymais, pagiriama uģ 

iġradingumŃ ir kt. 

DrŃsinama  kurti  smulkesniȎ  detaliȎ,  

gamtinǟs  medģiagos,  mozaikas, mandalas, 

juostas, kilimǟlius, dǟlioti vaisiȎ ir darģoviȎ 

mozaikas. 

Skiriama  pakankamai  laiko,  kad  vaikai  

galǟtȎ  pasinerti  Ǳ  sumanymȎ realizavimo 

procesŃ, veikti kȊrybingoje aplinkoje. 

Numatoma vaikȎ kȊrybingumŃ skatinanļiȎ 

meno projektȎ. 

Sudaroma  sŃlygas  kurti,  reikġti  savo  

potyrius,  ǱspȊdģius  neǱprastomis sŃlygomis 

ir priemonǟmis. 

Padedama vaikui iġsaugoti kompiuterine 

grafika sukurtus vaizdus, skatinama apie juos 

pasakoti, sugalvoti pavadinimus. 

6. Muzika 

Klausosi Ǳvairaus stiliaus, ģanrȎ 

muzikos kȊriniȎ ir spalvomis 

ar pieġiniu spontaniġkai perteikia 

kilusius ǱspȊdģius. 

Tyrinǟja  girdimos  muzikos, 

triukġmo,  tylos  panaġumus  ir 

skirtumus. 

ǰvardija kȊrinio nuotaikŃ, tempŃ, 

dinamikŃ, skiria kai kuriuos 

instrumentus. 

Dainuoja sudǟtingesnio ritmo, 

melodijos, platesnio diapazono 

vienbalses dainas, jas gana tiksliai 

intonuoja. 

Dainuoja trumpas daineles kanonu, 

Ǳsiklausydamas Ǳ savo ir draugȎ 

dainavimŃ. 

Melodiniais vaikiġkais muzikos 

instrumentais groja 2ï 3 garsȎ 

melodijas. Pritaria suaugusiojo 

grojimui, atlikdami 

muzikines  pjeses  solo  ir  orkestre,  

Sudaroma  vaikams  sŃlygas  klausytis  ǱvairiȎ  

epochȎ,  kultȊrȎ  ir  stiliaus 

muzikos. Klausytis tylos, triukġmo, lyginti jȎ 

skirtumus. 

Dainuojama su vaikais Ǳvairaus turinio 

dainas ir skatinama juos 

dainuoti visur, kur Ǳmanoma: grupǟje, lauke, 

dirbant, bendraujant, ģaidģiant. 

Pamokoma  vaikus  dvibalsio  dainavimo,  

dainuojant  trumputes  daineles kanonu. 

PasirȊpinama, kad grupǟje vaikai turǟtȎ 

muzikos instrumentȎ, spalvotȎ natȎ,, muzikos 

ǱraġȎ, klausymosi aparatȊrŃ, video ǱraġȎ apie 

ģymius muzikantus ir jȎ muzikavimŃ. 

Grojama kartu ir paskatinama vaikus groti 

melodiniais vaikiġkais muzikos instrumentais 

muzikines pjeses solo  ir orkestre,  iġsirinkti 

dirigentŃ, kuris diriguotȎ orkestrui. 

Pamokoma vaikus sekti dirigento judesius, 

kad jie kartugalǟtȎ pradǟti ir baigti kȊrinǟlǱ. 

Ģaidģiama  su  vaikais  kompozitorius,  

skatinant  kurti  melodijas  tekstams, knygȎ  

iliustracijoms,  paveikslams,  trumpoms  



seka  dirigento  judesius, 

stengiasi kartu pradǟti ir baigti 

kȊrinǟlǱ. 

Improvizuodamas balsu muzikos 

instrumentu kuria melodijŃ 

trumpam  tekstui,  paveikslui.  

Ģaidģia  muzikinius  dialogus, 

kuria judesius kontrastingo 

pobȊdģio muzikai. 

 

Ġokis 

Ġoka sudǟtingesnius ratelius 

(tilteliȎ, grandinǟlǟs), paprastȎjȎ 

ir  bǟgamȎjȎ  (paprastasis  

bǟgamasis,  aukġtas  bǟgamasis, 

liaunas, smulkus bǟgamasis) 

ģingsniȎ autorinius ir natȊraliȎ 

judesiȎ ġokius. 

Ġoka  improvizuotai  kurdamas  

septyniȎïaġtuoniȎ  natȊraliȎ 

judesiȎ  sekŃ,  perteikdamas trumpŃ  

siuģetŃ  ar  pasirinktŃ nuotaikŃ,  

iġreikġdamas  erdvǟs  (aukġtai  ï  

ģemai)  ir  laiko (greitai ï lǟtai) 

elementus. 

 

Vaidyba 

Kurdamas lǟliȎ, dramos vaidinimus 

pagal girdǟtŃ pasakŃ ar pasiȊlytŃ  

situacijŃ,  improvizuoja  trumpas  

ģodines  veikǟjȎ frazes,  fizinius  

veiksmus,  atskleidģia  jȎ  norus,  

emocines bȊsenas.   Tikslingai   

naudoja   daiktus,   teatro 

reikmenis, drabuģius, aplinkŃ. 

Ģaisdamas muzikinius ģaidimus ir 

ratelius, perteikia veikǟjo mintis, 

emocijas. 

 

Vizualinǟ raiġka 

Detalesniais,  Ǳtaigiais  dailǟs  

darbeliais  pasakoja  realias  ir 

fantastines istorijas, Ǳvykius. 

Vaizdus  papildo  grafiniais 

ģenklais  (raidǟmis,  skaiļiais, 

ģodģiais ir kt.). Kuria pagal 

iġankstinǱ sumanymŃ, nuosekliai 

bando jǱ Ǳgyvendinti. 

Kartu su kitais kuria bendrus dailǟs 

darbus. 

Skirtingiems sumanymams 

Ǳgyvendinti daģniausiai tikslingai 

pasirenka  dailǟs  priemones  ir  

technikas.  Eksperimentuoja 

sudǟtingesnǟmis dailǟs 

technikomis, skaitmeninio pieġimo 

ir kitomis kompiuterinǟmis 

pasakǟlǟms.  Mokoma  dalǱ teksto dainuoti, 

dalǱ kalbǟti, pratinantis dainuoti Ăkaip 

operetǟjeñ. Su vaikais ģaidģiama muzikinius 

dialogus, vietoje kalbos dainuojant. 

Improvizuoti,  kurti  judesius  kontrastingo  

pobȊdģio  muzikai,  dainoms, ġokiams. 

Atliekama,  parenkama  nesudǟtingos  

struktȊros  folklorinius  ģaidimus, ratelius. 

Naudojama ir kitȎ tautȎ folklorinň medģiagŃ, 

ypaļ jei grupǟje yra vaikȎ iġ miġriȎ ġeimȎ. Jei 

renkamasi autorinius (profesionaliȎ 

choreografȎ ar auklǟtojȎ) sukurtus ġokius. 

SiȊloma  vaikams  stebǟti  gamtŃ  gyvai,  

ieġkoti  idǟjȎ  kuriant  savo  judesiȎ sekas. 

Skatinama   vaikus   ģaisti   ï   vaidinti   

trumpas   improvizacijas   pagal 

literatȊrinius, muzikinius, paļiȎ vaikȎ 

iġgalvotus siuģetus. 

Reikalui esant, pasiȊloma savo idǟjȎ, taļiau 

palaikoma vaiko iniciatyva. 

PasiȊloma naudoti Ǳvairius suneġtus 

butaforinius daiktus, parodyti, kaip tie 

patys daiktai gali bȊti panaudoti Ǳvairiems 

tikslams. Padedama matomoje vietoje. 

Ģaidģiama  muzikinius  ģaidimus  ir  einama  

ratelius,  sudaroma  sŃlygas vaikams  

iġgyventi  pasitenkinimŃ,  reikġti  savo  norus  

ir  jausmus  pagal skirtingas to paties siuģeto 

situacijas. 

Suteikiama  galimybň  pamatyti  tautodailǟs,  

taikomosios  dekoratyvinǟs  ir 

vaizduojamosios dailǟs, ġiuolaikinio meno 

(instaliacijȎ, abstrakļiȎ skulptȊrȎ, fotografijȎ 

ir kt.) kȊrinius, menininkȎ kȊrybos procesŃ 

artimoje aplinkoje, parodose, muziejuose, 

tradicinǟse ġventǟse. 

Ugdoma vaiko vaizduotň, skatinant ǱsiģiȊrǟti 

bei apibȊdinti, kokia gali bȊti ir kŃ gali 

Ăkalbǟtiñ linija (ji gali bȊti rami, aġtri, 

virpanti, gali ġokinǟti, suktis, gali tyliai ir 

garsiai skambǟti, gali pasakyti apie skirtingus 

kvapus ï roģǟs ar ļesnako), spalva gali 

skleisti ġilumŃ ar ġaltǱ, ant popieriaus 

iġsklaidytȎ Ǳ ġonus daģȎ dǟmǟ gali priminti 

skrendantǱ paukġtǱ ir pan. 

Palaikoma unikalȎ vaiko gebǟjimŃ vaizdu 

iġreikġti jutiminň patirtǱ (garsȎ, kvapȎ, skonio 

ir kt.). 

Suteikiama galimybň vaikams kurti 

ornamentus, vaizdus, dekoruoti audinius, 

daiktus grafiniais ģenklais ir simboliais 

(skaiļiais, raidǟmis). 

Paskatinama sukurti savo inicialais  

iġgraģintŃ asmeninň kortelň, atvirukŃ, 

paveikslǟlǱ.    

Eksperimentuojama  ir  atidģiau  ǱsiģiȊrima  Ǳ  

ǱvairiȎ  medģiagȎ  ir  technikȎ 



technologijomis. teikiamas galimybes.  

  

Padaroma vaikams patikusiȎ fragmentȎ 

atspaudus.  

Sudaroma   galimybň   netikǟļiausiais   

bȊdais   paģinti   dailǟs   medģiagȎ galimybes, 

atliekant eksperimentŃ. PadrŃsinama  vaikus  

Ǳvairiapusei  kȊrybinei  raiġkai,  naudojant  

kompiuterǱ, fotoaparatŃ, multimedijŃ kȊrybai 

skaitmeninǟmis priemonǟmis (programomis 

Paint, Paintbrush, Corel, Photoshop ir kt.). 

Kaupiama   elektroninius   arba   popierinius   

vaikȎ   kȊrybos   albumus (kompiuterinius 

pieġinius, sukurtȎ kompozicijȎ nuotraukas ir 

kt.). 

 

13. Ugdymosi pasiekimo sritis: Estetinis suvokimas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Susidomi, trumpam sutelkia dǟmesǱ 

bei rodo pasitenkinimŃ (krykġtauja, 

siekia paliesti rankomis), kai yra 

emocingai kalbinamas suaugusiojo,  

kai  mato  ryġkius,  graģiȎ  formȎ 

daiktus,  spalvingus  paveikslǟlius,  

ģaislus,  girdi  ritmiġkus muzikos ir 

kitus garsus, mato ġokio judesius. 

Kuriama muzikinň aplinkŃ, kurioje vaikas 

turǟtȎ galimybň klausytis ǱvairiȎ garsȎ   ir   

maloniȎ,   ġvelniȎ   melodijȎ,   atliekamȎ   

balsu   ar   muzikos instrumentais. 

Emocionaliai  kalbama,   ģaidinama,  

bendraujama,  kad  vaikas   girdǟtȎ 

intonacijomis ir jaustȎ veiksmais reiġkiamas 

emocijas.  

Suteikiama vaikui galimybň sureaguoti savo 

tempu, t. y. palaukiama tiek laiko, kiek reikia 

vaikui, o ne kiek atrodo tinkama auklǟtojui. 

BȊnama ġalia vaiko, kartu su juo 

dģiȊgaujama, padrŃsinama jo bandymus, 

pamokoma, kaip paimti ir rankoje iġlaikyti 

pieġimo priemonň.  

Kuriama  jaukiŃ,  graģiŃ  aplinkŃ,  kurioje  

vaikȎ  akiȎ  lygyje  bȊtȎ  iġdǟstyti graģȊs 

daiktai, vaikams prieinami ģaislai, 

paveikslǟliai, nuotraukos. 

2. Skirtingai  reaguoja  girdǟdamas  

besikeiļianļiȎ  intonacijȎ 

suaugusiojo kalbinimŃ, muzikos 

garsus, matydamas graģius gamtos 

bei aplinkos daiktus ar vaizdus, 

spalvingas knygeliȎ iliustracijas,    

ġokanļius    ir    vaidinanļius    

vaikus ar suaugusiuosius. 

Intuityviai mǟgdģioja tai, kas jam 

patinka. 

Dainuojama  vaikui,  klausomasi  Ǳvairios  

nuotaikos  dainȎ,  kontrastingos nuotaikos  

muzikos  kȊriniȎ,  skatinama  teigiamas,  

dģiugias  emocijas  ir slopinama neigiamȎ 

emocijȎ proverģius.   

Leidģiama vaikams stebǟti ġokǱ gulint ar 

sǟdint ant grindȎ, kad jie galǟtȎ keisti pozŃ ir 

laisvai kȊnu reaguoti Ǳ stebimo ġokio 

sukeliamus ǱspȊdģius. 

Kartu su vaiku ģaidģiama ir iġraiġkingai 

rodoma, kaip galima veikti,  tarytum  ģaislas  

ar stalo  teatro lǟlǟ  bȊtȎ  gyva. GŃsdinimo, 

pasibaisǟjimo emocijas reiġkiama 

sŃlygiġkomis mimikomis ir intonacijomis, 

leidģiant vaikams pajusti ir suprasti, kad taip 

elgiamasi ne iġ tikrȎjȎ, o tyļia. 

Iġdǟliojama pieġinius vaikui matomoje 

vietoje, kad jis galǟtȎ prieiti ir vǟl Ǳ juos 

pasiģiȊrǟti. 

Pagiriama, pasikalbama apie jo kȊrinǟlǱ. 



Suteikiama vaikui galimybň paģinti ir 

iġbandyti Ǳvairias dailǟs medģiagas ir 

priemones. 

Sudaroma  galimybes  vaikui  matyti  graģius  

gamtos,  aplinkos  vaizdus, spalvingas 

knygeles, dailǟs kȊrinius. 

3. AtpaģǱsta (suklȊsta, rodo) kai 

kuriuos jau girdǟtus muzikos 

kȊrinius, matytus ġokius, ratelius, 

vaidinimo veikǟjus, dailǟs kȊrinius. 

Emocingai  reaguoja  girdǟdamas  

darnȎ  garsȎ,  intonacijȎ, ģodģiȎ  

sŃskambǱ,  ģiȊrinǟdamas  savo  ir  

kitȎ  pieġinǟlius, spalvingas 

knygeliȎ iliustracijas, ģaislus, 

dģiaugdamasis savo puoġnia 

apranga. 

Paklaustas pasako, ar patiko 

muzikos kȊrinǟlis, dainelǟ, ġokis, 

vaidinimas, dailǟs darbelis. 

Duodama  klausytis  Ǳvairios  nuotaikos  

muzikos  kȊriniȎ,  kad  vaikas  juos 

ǱsimintȎ ir vǟliau juos kartu aptariama. 

PaģiȊrǟjus drauge ġokǱ, uģduodama mŃstymŃ 

skatinanļius klausimus. 

Kartu su vaikais ģiȊrima lǟliȎ ir dramos 

vaidinimus, klausomasi jȎ ǱraġȎ. 

Uģduodant klausimus skatinama atpaģinti 

vaizduojamŃ pasakŃ. 

Skatinama pasakoti apie savo ar kitȎ pieġinǱ, 

aplinkoje pamatytus paveikslus ar knygeliȎ 

iliustracijas. Nestabdoma vaiko, jei jis su 

savo kȊrybos darbeliu ima  ģaisti,  bǟgioti,  kŃ  

nors  vaizduoti  judesiais,  tai  padǟs  vaikui  

turtinti vaizduotň ir skatinti kȊrybinǟs 

saviraiġkos poreikǱ. 

Dģiuginama  vaikus  ir  padedama  jiems  

kaupti  muzikinius  ǱspȊdģius, skatinama 

atidģiai klausytis muzikos, ja gǟrǟtis. 

Kadangi vaikai nuo gausiȎ ryġkiȎ ǱspȊdģiȎ 

greit pavargsta, stebima trumpŃ vaidinimŃ 

(daug kartȎ tŃ patǱ). 

Stebima vaikŃ tomis akimirkomis, kai jis 

groģisi, dģiaugiasi gamtos ir kitos aplinkos 

daiktais ar reiġkiniais, ģaislais, savo iġvaizda. 

Tinkamu momentu jǱ pakalbinama, 

paklausiama, kas jam graģu. 

Pritariama vaiko komentarams, papildoma jo 

vertinimŃ kitais ģodģiais. 

Pasidomima, ar vaikui patiko vaidinimas. 

Nuraminama, jei vaikas bijo, jog vilkas gali 

ateiti ir Ǳ jo namus. 

4. Dģiaugiasi  menine  veikla,  nori  

dainuoti,  ġokti,  vaidinti, 

pasipuoġti, graģiai atrodyti. 

Skirtingai  reaguoja  (ramiai  ar  

emocingai)  klausydamas  ir 

stebǟdamas skirtingo pobȊdģio, 

kontrastingus meno kȊrinius, 

aplinkŃ. 

Keliais ģodģiais ar sakiniais pasako 

savo ǱspȊdģius apie klausytŃ 

muzikŃ,  dainelň,  eilǟraġtǱ,  pasakŃ,  

matytŃ  ġokǱ, vaidinimŃ,  dailǟs  

kȊrinǱ,  knygeliȎ  iliustracijas,  

gamtos  ir aplinkos daiktus ir 

reiġkinius, pastebi ir apibȊdina kai 

kurias jȎ detales. Reaguoja Ǳ kitȎ 

nuomonň. 

Sudaroma galimybes vaikams dalyvauti 

muzikinǟje veikloje 

ir darģelyje vykstanļiuose renginiuose. 

Atkreipiama  dǟmesǱ,  kai  vaikas  sako,  kad  

nori  graģiai  kŃ  nors  daryti, palaikoma jo 

norŃ, pasidģiaugiama, pagiriama. 

Papraġoma vaiko pasakyti ir parodyti, kaip 

jis bȊtȎ kŃ nors darňs. 

ǰsiklausoma Ǳ vaiko klausimus ir, jei vaikas 

pats nepaaiġkina, prieġ vaidinimŃ trumpai 

papasakojama, apie kŃ bus vaidinama. 

Atkreipiama vaiko dǟmesǱ Ǳ pabaigŃ, 

paklausiama, kokia ji ï laiminga ar liȊdna? 

Padedama pajusti vaizdo, nuotaikȎ 

pasikeitimus keiļiantis linijai, formai bei 

spalvai. 

Pasikalbama,  kokius  potyrius  pavyko  

papasakoti  pieġiniu,  naudojant vienokias  ar  

kitokias  dailǟs  raiġkos  priemones, 



paklausiama,  kaip  jam graģiau. 

Sudaroma sŃlygas klausyti, stebǟti skirtingus 

meno kȊrinius, paskatinama reikġti savo 

iġgyvenimus, papraġoma pasakyti, kaip 

jauļiasi, kŃ pajuto. 

BȊnama greta vaikui apģiȊrinǟjant meno 

kȊrinius, daiktus, ģaislus, ugdoma estetinǱ 

jautrumŃ ï pritariama, papildoma jo 

iġsakytas mintis. 

Kasdienǟje veikloje kalbant su vaikais nuolat 

vartojama ģodģius Ădģiaugiuosi tavo 

pieġinǟliu, puikiai atrodai, graģiai pasielgeiñ, 

kad vaikai galǟtȎ iġgirsti ir pradǟti suprasti, 

kas yra graģu. 

Skatinama  klausant,  apģiȊrint  meno 

kȊrinius  kalbǟti  apie  savo  ir  kitȎ darbelius. 

Kalbamasi  su  vaiku  apie  spalvas  paletǟje,  

tyrinǟjama  spalvȎ  maiġymosi efektus. 

Stebima, kad vertindami neǱskaudintȎ vieni 

kitȎ. Daģniau atkreipiama vaikȎ dǟmesǱ Ǳ tai, 

kas graģu, gera, nei Ǳ tai, kas kelia 

pasibjaurǟjimŃ, pasipiktinimŃ. 

Padedama vaikui ugdytis pasitikǟjimŃ savimi. 

5. Mǟgaujasi muzikavimu, ġokiu, 

vaidyba, dailǟs veikla. 

Rodo pasitenkinimŃ bendra veikla 

ir kȊryba, gǟrisi savo ir kitȎ menine   

veikla,   geru   elgesiu,   darbais.   

Groģisi   gamtos spalvomis, 

formomis, garsais. 

Pastebi  kai  kuriuos  meninǟs  

kȊrybos  proceso  ypatumus 

(siuģetŃ, veikǟjȎ bruoģus, nuotaikŃ, 

spalvas, veiksmus). 

Pasako,  kaip  jautǟsi  ir  kŃ  patyrǟ  

dainuodamas,  ġokdamas, 

vaidindamas, pieġdamas. 

Dalijasi ǱspȊdģiais po koncertȎ, 

spektakliȎ, parodȎ, renginiȎ 

lankymo.  Pasako  savo  nuomonň  

apie  muzikos  kȊrinǟlǱ, dainelň,  

ġokǱ,  vaidinimŃ,  dailǟs  darbelǱ,  

aplinkŃ,  drabuģǱ, tautodailǟs 

ornamentais papuoġtus daiktus. 

Paprastai ir vaikams suprantamai 

atskleidģiama muzikos kȊriniȎ groģǱ. 

Skatinama   vaikus   savo   ģaidimuose   

vaidinti   muzikantus,   ġokǟjus, 

dainininkus, vaizduojant, kad jie yra scenoje, 

dainuoja su mikrofonu ar groja 

muzikos instrumentu. 

Kartu su vaikais ģiȊrima lǟliȎ ir dramos 

vaidinimus, klausomasi vaidinimȎ ǱraġȎ, 

ģiȊrima animacinius filmukus. 

Sudaroma  sŃlygas  vaikams  dalyvauti  ar  

stebǟti  Ǳvairius  muzikinius, vaidybinius 

renginius. 

Skatinama stebǟti menininkȎ kȊrybos procesŃ 

bei patiems kartu  kurti,  nes  estetinǱ  

suvokimŃ  ir  jautrumŃ  vaikas  geriausiai  

ugdosi veikdamas, kurdamas, apie tai 

kalbǟdamas, aiġkindamas. 

Sudominama vaikus patrauklia ir malonia 

veikla paties auklǟtojo ir kitȎ kȊrybos 

pavyzdģiais. 

Iġklausoma vaikŃ ir paļiam pasakojama apie 

savo kȊrybinius sumanymus. 

Diskutuojama, kŃ dailininkas norǟjo pasakyti. 

Gamta yra pats stipriausias estetinio ugdymo 

ġaltinis, todǟl skatinama vaikus Ǳvairiausiais 

bȊdais pamatyti, pajusti kasdien atsiveriantǱ 

vis naujŃ groģǱ. 

Nuolat  ugdoma  vaikȎ  estetinǱ  skonǱ, 

atkreipiant  dǟmesǱ  Ǳ  kasdien  vaiko 

aplinkoje esanļius daiktus, drabuģiȎ puoġybŃ, 

kitȎ bei paļiȎ vaikȎ sukurtŃ tvarkingŃ ir 

graģiŃ aplinkŃ. 

Skatinama vaikus domǟtis muzika ir jos 



iġraiġkos priemonǟmis, aptariama turinǱ, 

nuotaikŃ ir muzikos instrumentȎ tembrus. 

Sugalvojama ǱvairiȎ bȊdȎ, kaip padǟti vaikui 

suvokti ir papasakoti matyto kȊrinio  siuģetŃ:  

ģiȊrǟti  pasakojimo  video  ǱraġŃ,  klausyti  

ausinǟmis  audio Ǳraġo, pasakoti draugui 

Ătelefonuñ ir kt. 

Kartu su vaikais ģiȊrima lǟliȎ ir dramos 

vaidinimus, klausomasi vaidinimȎ ǱraġȎ, 

ģiȊrima animacinius filmukus. Sudaroma 

sŃlygas vaikams dalyvauti ar stebǟti Ǳvairius 

muzikinius, vaidybinius renginius. 

Sudaroma  galimybň  vaikams  stebǟti   

vaizduojamosios  (tapybos,  grafikos, 

skulptȊros) ir taikomosios ï dekoratyvinǟs 

dailǟs kȊrinius, reprodukcijas ir kt. Ugdymo 

Ǳstaigoje, parodose, ġventǟse, tradiciniuose 

renginiuose. 

Paskatinama kiekvienŃ iġsakyti savo 

nuomonň. Paklausiama, kaip dar kitaip 

galǟtȎ apie muzikŃ, ġokǱ, vaidinimŃ pasakyti, 

kŃ dar tai galǟtȎ reikġti ir pan. 

Kasdienǟje veikloje suteikiama galimybň 

suprasti ir pajusti, kad tiesa, gǟris ir groģis 

visada teikia dģiaugsmŃ ir pasitenkinimŃ. 

Praġoma papasakoti apie savo dailǟs 

kȊrinius, priimtus sprendimus. 

6. Stengiasi  kuo  graģiau  ġokti, 

vaidinti,  deklamuoti,  dainuoti, 

groti, pieġti, konstruoti. 

Gǟrisi ir groģisi savo menine 

kȊryba. 

Pastebi papuoġtŃ aplinkŃ, meno 

kȊrinius ir pasako, kas jam graģu. 

Palankiai vertina savo ir kitȎ 

kȊrybinň veiklŃ, pasako vienŃ kitŃ 

argumentŃ, kodǟl graģu. 

Pasakoja ǱspȊdģius apie muzikos, 

vaidinimo, ġokio siuģetŃ, matytus  

dailǟs,  tautodailǟs  kȊrinius,  

vaizduojamus  Ǳvykius, veikǟjus, 

nuotaikŃ, kilusius vaizdinius. 

Plaļiau papasakoja, kŃ sukȊrǟ, 

kaip pats bei kiti dainavo, grojo, 

ġoko, vaidino, pieġǟ.      

Sudaroma sŃlygas vaikams dalyvauti ar 

stebǟti kuo daugiau ir ǱvairesniȎ muzikiniȎ,  

vaidybiniȎ  renginiȎ,  koncertȎ,  lankytis  

parodose,  muziejuose, teatre, miesto 

ġventǟse, mugǟse, cirke ir kitur. 

Pasikalbama   apie   patirtus   ǱspȊdģius,   

pasidalijama   savo   mintimis, emocijomis, 

pasidģiaugiama pastebǟtu groģiu. 

Uģduodama atvirȎ klausimȎ. 

ĢiȊrima lǟliȎ ir dramos vaidinimȎ, 

klausomasi jȎ ǱraġȎ, ģiȊrima animaciniȎ 

filmukȎ. 

Skatinama pastebǟti subtilesnes veikǟjȎ 

kalbos intonacijȎ, poelgiȎ, veiksmȎ, kostiumȎ, 

lydinļios muzikos, dekoracijȎ detales. 

 

Sudaroma galimybň vaikui, kitiems girdint ir 

matant, pasidģiaugti savo ir kitȎ kȊryba bei 

kasdiene veikla. 

 

Demonstruojama jo kȊrinǟlius, ruoġiama visȎ 

vaikȎ arba autorines parodǟles, sudaroma 

individualius albumus. 

 

Palaikoma ir skatinama vaiko norŃ siekti 

groģio, pagiriama uģ jo pastangas, parodoma 

kitiems, uģraġoma vaiko pasakojimŃ ir 

prisegama prie demonstruojamo darbelio, 

kad pamatytȎ, kad jo noras siekti groģio yra 

pastebǟtas ir vertinamas. 



 

Pratinama pastebǟti ir atskirti kiļŃ nuo 

tikrojo meno. 

 

Skatinama geranoriġkai vertinti kitȎ 

saviraiġkos ir kȊrybos bandymus, iġsakyti 

savo ir gerbti kitȎ nuomonň. Palaikomas 

dģiaugsmas. 

 

Sudaroma sŃlygas suprasti aplinkos groģio 

svarbŃ ir jǱ vertinti, patiems dalyvauti jǱ 

puoselǟjant. Gǟrimasi gerai atliktu darbu, 

iġsakoma nuomonǟ apie prastŃ. 

Pratinama graģiai elgtis vieġose vietose. 

Skatinama suprasti ir atskirti, kokia iġvaizda 

gali bȊti pavadinta graģia, akcentuojant tai, 

kŃ patys gali padaryti, kad atrodytȎ graģiai. 

Siekiant, jog vaikas ugdytȎsi gebǟjimŃ 

pamatyti bei tinkamai vertinti savo ir kitȎ 

iġorǟs groģǱ, ieġkoti tinkamiausiȎ bȊdȎ. 

 

Skatinama aptarti stebǟtŃ ġokǱ, ġokǟjȎ 

judesius, kostiumus. 

 

14. Ugdymosi pasiekimo sritis: Iniciatyvumas ir atkaklumas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Pats juda (ġliauģia, ropoja, eina) jǱ 

sudominusiȎ ģaislȎ, daiktȎ 

link. Trumpam sutelkia ģvilgsnǱ, 

seka judantǱ daiktŃ akimis, 

klausosi, atlieka tikslingus judesius, 

veiksmus su daiktais. 

Ġypsodamasis,  ģvelgdamas  Ǳ  akis,  

ļiauġkǟdamas,  duodamas ģaislŃ 

kitam skatina su juo ģaisti; 

iġreikġdamas norus parodo Ătaipñ 

arba Ăneñ. 

Pastebima vaiko rodomŃ iniciatyvŃ ir jŃ 

palaikoma. 

Stebima  ir  pasidģiaugiama  vaiko  daug  

kartȎ  kartojamais  veiksmais, rodanļiais jo 

atkaklumŃ. 

Priimama vaiko siȊlomus ģaidimus. 

Ģaidģiama ģaidinimus su vaiku tol, kol jis to 

nori. 

SiȊloma  ģaisti  smulkiajai  motorikai  skirtus  

ģaidimus,  reikalaujanļius dǟmesio, 

atkaklumo. 

2. Pats  pasirenka  daiktus,  su  jais  

ģaidģia,  daug  kartȎ  atkakliai 

bando atlikti naujŃ veiksmŃ, 

kartoja tai, kas pavyko. 

JudesǱ,  veiksmŃ  ar  garsŃ  gali  

pakartoti  tuoj  pat,  po  keliȎ 

valandȎ, dienȎ, todǟl savarankiġkai 

modeliuoja kelis judesius ar 

veiksmus Ǳ vienŃ sekŃ. Trumpam 

atitraukus dǟmesǱ vǟl sugrǱģta 

prie ankstesnǟs veiklos. Pats noriai 

mokosi iġ tȎ, su kuriais jauļiasi 

saugus. Veiksmais ir atskirais 

ģodģiais reiġkia norus, veda 

suaugusǱjǱ prie dominanļiȎ daiktȎ. 

Protestuoja,  reiġkia 

nepasitenkinimŃ,  negalǟdamas  

Ǳveikti kliȊties. 

PabȊnama  greta  vaiko,  kai  jis  mokosi  

naujȎ  veiksmȎ  ï  tai  stiprina  jo atkaklumŃ,  

skatina  tňsti  bandymus.  Neskubama  padǟti  

vaikui  ï  paties 

atliktas veiksmas turi didesnǱ poveikǱ jo 

raidai. 

Ģaidģiama, kŃ nors veikiama vaikȎ 

akivaizdoje, kad maģyliai galǟtȎ stebǟti 

atskirus veiksmus, procesŃ. 

Kantriai padedama vaikui mokytis, kai jis 

rodo iniciatyvŃ, domisi naujais veiksmais. 

Padedama vaikui Ǳveikti kliȊtis, jei po 

daugelio bandymȎ jam nepavyksta atlikti 

norimo veiksmo. 

3. Nuolat energingai ģaidģia, kŃ nors 

veikia, laisvai juda erdvǟje, 

PasirȊpinama saugia aplinka grupǟje, lauke. 

Ģaidģiama Ǳvairius sensorinius ģaidimus  



pats keiļia veiklŃ, pasirenka vienŃ 

iġ keliȎ daiktȎ, sugalvoja bȊdus, 

kaip pasiekti neprieinamŃ norimŃ 

daiktŃ. 

Mǟgsta   iġbandyti   suaugusiojo   

pasiȊlytus   naujus   ģaislus, 

ģaidimus, neǱprastŃ veiklŃ. 

Ekspresyviai reiġkia savo norus, 

sako Ăneñ. 

vaikȎ  akivaizdoje,  kad  jie  galǟtȎ  jǱ  stebǟti  

ir  mǟgdģioti,  taip mokydamiesi naujȎ 

veiksmȎ. 

Skatinama vaikus pastatyti bokġtelǱ, baigti 

sudǟti dǟlionň. 

SiȊloma vaiko poreikius atitinkanļiȎ 

priemoniȎ veiklai. 

Nuolat  praturtinama  grupň  kuo  nors  

nauju,  pasiȊloma  vaikams  naujȎ ģaidimȎ. 

Neiġleidģiama vaikȎ iġ  akiȎ. Kai  tik 

Ǳmanoma, palaikoma vaiko norus, patraukliai 

pasiȊloma jiems pakeisti neigiamŃ nuomonň. 

4. Daģniausiai pats pasirenka ir kurǱ 

laikŃ kryptingai plǟtoja veiklŃ 

vienas ir su draugais. 

Kvieļiant, sudominant Ǳsitraukia Ǳ 

suaugusiojo pasiȊlytŃ veiklŃ jam, 

vaikȎ grupelei ar visai vaikȎ 

grupei. 

SusidȊrňs su kliȊtimi arba nesǟkme, 

bando kŃ nors daryti kitaip arba 

laukia suaugusiojo pagalbos. Siekia 

savarankiġkumo, bet vis dar laukia 

suaugusiȎjȎ paskatinimo, 

padrŃsinimo. 

 

Palaikoma vaikȎ veiklos sumanymus, 

padedama juos iġplǟtoti, Ǳgyvendinti. 

PasiȊloma vaikams veiklos dviese, grupelǟje 

ar su visa grupe. 

Palaikoma  vaikus,  kurie  bando  iġġȊkǱ  

Ǳveikti  savarankiġkai,  neskubama teikti  

pagalbos.  Vaikams,  kurie  greit  nusimena,  

meta  veiklŃ,  padedama surasti  iġeitis,  

sprendimus.  Pastebima  ir  palaikoma  vaiko  

iniciatyvŃ atliekant  nesudǟtingus  darbus:  

iġplauti  teptukus,  plauti  ģaislus  ir  pan. 

Dģiaugiamasi vaiko iniciatyva padǟti kitam ï 

kŃ nors paduoti, paaiġkinti ar pagelbǟti 

uģsisegti. 

5. Pats pasirenka ir ilgesnǱ laikŃ 

kryptingai plǟtoja veiklŃ vienas ir 

su draugais. 

Lengviau   pereina   nuo   paties   

pasirinktos   veiklos   prie 

suaugusiojo jam, vaikȎ grupelei, 

visai vaikȎ grupei pasiȊlytos 

veiklos.   Suaugusiojo   pasiȊlytŃ   

veiklŃ   atlieka   susitelkňs, 

iġradingai, savaip, savarankiġkai. 

IlgesnǱ laikŃ pats bando Ǳveikti 

kliȊtis savo veikloje, nepavykus 

kreipiasi pagalbos Ǳ suaugusǱjǱ. 

Skatinama vaikus turiningiau iġplǟtoti jȎ 

paļiȎ sumanymŃ. 

VeiklŃ vaikams pasiȊloma tik kaip 

motyvuojanļiŃ idǟjŃ, kuriŃ jie galǟtȎ 

sukonkretinti ir savaip Ǳgyvendinti. NesiȊloma 

uģdarȎ uģduoļiȎ, kuriose auklǟtojas nurodo 

vaikui visus veiklos atlikimo ģingsnius. 

PagalbŃ  vaikui  teikiama  ne  kŃ  nors  

darant  uģ  jǱ,  bet  keliant  mŃstyti 

skatinanļius klausimus, pateikiant keletŃ 

alternatyviȎ pasiȊlymȎ, skatinant bandyti 

daug kartȎ. 

6. Turiningai plǟtoja paties pasirinktŃ 

veiklŃ, jŃ tňsia po dienos miego, 

kitŃ dienŃ, kelias dienas. 

Susidomǟjňs  ilgesniam  laikui  

Ǳsitraukia  Ǳ  suaugusiojo  jam, 

vaikȎ  grupelei,  visai  vaikȎ  grupei  

pasiȊlytŃ  veiklŃ,  siȊlo vaikams ir 

suaugusiajam Ǳsitraukti Ǳ jo paties 

sugalvotŃ veiklŃ. 

Savarankiġkai bando Ǳveikti kliȊtis 

savo veikloje, nepasisekus bando 

Ǳtraukti bendraamģius ir tik po to 

kreipiasi Ǳ suaugusǱjǱ. 

Sudaroma sŃlygas grupǟje vaikȎ sumanymus 

ir auklǟtojo pasiȊlytŃ veiklŃ plǟtoti  po  keletŃ  

dienȎ,  neardant  vaikȎ  susikurtos  aplinkos,  

nebaigtȎ darbeliȎ. 

PasiȊlyti vaikams Ǳdomios veiklos idǟjȎ, 

sumanymȎ vaikȎ grupeliȎ veiklai. 

Pastebǟti vaiko sumanymus, juos palaikyti, 

padǟti iġplǟtoti. 

Skatinama  vaikus  pabaigti  pradǟtus  

darbus,  padǟti  vienas  kitam  Ǳveikti 

problemas. SiȊloma vaikams kruopġtumo, 

susikaupimo. 

 

 

 

15. Ugdymosi pasiekimo sritis: Tyrinėjimas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 



1. Stengiasi pamatyti, iġgirsti, paliesti, 

paimti, paragauti ģaislus ir 

kitus daiktus. 

Reaguoja Ǳ tai, kas vyksta aplinkui, 

bando dalyvauti (mimika, 

judesiais, garsais). 

Visa,  kas  yra  artimiausioje  aplinkoje,  

laikoma  ģaidimo  priemonǟmis. 

KȊdikiui sudaroma galimybes ģaisti su 

ģaislais arba tam tinkamais daiktais, judǟti, 

liesti daiktus, iġlaikyti pusiausvyrŃ, stengtis 

pajudǟti daikto link, jǱ pasiekti, paragauti. 

Vaikus  paguldoma  ar  pasodinama  taip,  

kad  jie  galǟtȎ  plaļiai  matyti aplinkui ï 

stebǟti kitus vaikus ir su jais bendrauti. 

Sudaroma  sŃlygas  patirti  skirtingas  

ģaidimo  erdves,  tokias,  kaip  lygios grindys, 

kilimas, ģolǟ, smǟlis, minkġti ir kieti pavirġiai, 

erdvǟs viduje ir lauke;  pajusti  Ǳvairius  

pojȊļius  ï  ġvieģio  oro,  ǱvairiȎ  pavirġiȎ,  

kvapȎ, temperatȊrȎ skirtumo, garsȎ. Vaikams 

pajusti ir tyrinǟti duodama ǱvairiȎ medģiagȎ, 

formȎ, skatinama ģaisti su savo kojȎ pirġtais, 

liesti savo ir paģǱstamȎ ģmoniȎ veidŃ, 

plaukus, rankȎ pirġtus, kartoti tai kelis kartus. 

2. Stengiasi iġbandyti ģaislus ar 

daiktus, stebi, kas vyksta aplinkui, 

rodo kitiems, kŃ pavyko padaryti. 

Mǟgsta ģaisti slǟpyniȎ. PatikusǱ 

veiksmŃ praġo pakartoti daug 

kartȎ. 

Vaikams sudaroma sŃlygas aktyviai tyrinǟti 

aplinkŃ, suaugusieji padeda, bet netrukdo, 

nepertraukia. 

Duodama ǱvairiȎ tinkamȎ ģaisti daiktȎ ir 

ģaislȎ, kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, 

tiek smulkiuosius judesius. 

Jiems  sudaroma  sŃlygas  naudoti  ir  vystyti  

Ǳvairius  gebǟjimus,  pvz., klausyti, stebǟti, 

prisiminti, kalbǟti, aptarti, kas vyko 

(reflektuoti), priimti sprendimus. Jau nuo 

maģumǟs mokoma atpaģinti spalvas, simetrijŃ 

ir formas, atkreipti dǟmesǱ, kurios tinka viena 

prie kitos, yra giminingos. 

3. Atsargiai  elgiasi  su  nepaģǱstamais  

daiktais  ir  medģiagomis, taļiau 

rodo susidomǟjimŃ, bando 

aiġkintis, kas tai yra, kaip ir kodǟl 

tai veikia, vyksta. 

Skatinama manipuliuoti kiekiais, eiti nuo 

vientiso prie daliȎ ir atgal, pvz., padalyti 

plastilino gabalŃ ir vǟl sulipdyti Ǳ vienŃ, 

iġpilstyti vandenǱ Ǳ maģus buteliukus ir vǟl 

supilti Ǳ didelǱ indŃ. 

Sudaroma  galimybes  surinkti,  rȊġiuoti  ir  

sudǟlioti  daiktus  kokia  nors tvarka, Ǳvairiais 

bȊdais ģaisti su medģiagomis, stiprinti tvarkos 

jausmŃ, t. y. grupuoti paprastus daiktus ar 

padǟti juos Ǳ jȎ vietŃ. 

Pateikiama  knygȎ  ir  paveikslǟliȎ  apie  

Ǳvairius  jȎ  kasdienio  gyvenimo aspektus. 

Skiriama laiko mokytis apsirengti ir valgyti, 

padǟti vienas kitam. 

4. Pats pasirenka ģaidimui ar kitai 

veiklai reikalingus daiktus ir 

medģiagas, paaiġkina, kodǟl 

pasirinko. 

Ģaisdamas  tyrinǟja,  iġbando  

daiktus  bei  medģiagas  (pvz., 

plaukia ar skňsta, rieda ar sukasi 

ratu, tinka daiktai vienas prie 

kito ar ne ir pan.). 

Ugdymo programŃ ir aplinkŃ kuriama taip, 

kad vaikams bȊtȎ prieinamos Ǳvairios 

medģiagos ir priemonǟs, kuriomis 

pasinaudodami galǟtȎ inicijuoti kryptingŃ 

iġkilusios problemos sprendimo veiklŃ, patys 

sugalvoti problemȎ ir su pasitenkinimu ieġkoti 

jȎ sprendimo bȊdȎ. 

Skatinama nebijoti  bandyti  ir  klysti  

ieġkant  savo  iġkeltȎ  problemȎ sprendimȎ, 

pasinaudoti ankstesniu patyrimu ir juo 

remiantis bandyti naujus sprendimo kelius. 



5. Geba suvokti ryġǱ tarp to, kaip 

daiktas padarytas ir jo paskirties 

(pvz., ratai yra apvalȊs, nes 

maġinos paskirtis yra judǟti). 

Domisi medģiagomis, iġ kuriȎ 

padaryti daiktai, ir jȎ savybǟmis. 

Suvokia medģiagos, iġ  kurios 

padarytas  daiktas, pasirinkimo 

tikslingumŃ  (pvz.,  kodǟl  maġinos  

korpusas  iġ  metalo,  o padangos iġ 

gumos). 

Paaiġkina, kad su neģinomais 

daiktais ir medģiagomis reikia 

elgtis atsargiai, stengiasi taip 

daryti. 

Iġskiria akivaizdģius daiktȎ, 

medģiagȎ, gyvȊnȎ, augalȎ bruoģus, 

savybes,   kalbǟdami   apie   tai   

kartais   susieja   skirtingus 

pastebǟjimus. 

Vaikus skatinama stebǟti ir apibȊdinti daiktȎ, 

medģiagȎ, gyvosios gamtos 

objektȎ savybes ir bruoģus, pieġti ar 

konstruoti Ǳsivaizduojamus daiktus. 

Sudaroma  galimybň  suskaiļiuoti,  

prognozuoti,  pvz.,  Ǳ  kiek  daliȎ  reikǟs 

padalyti pyragŃ, po kiek saldainiȎ imti, kad 

visi gautȎ po lygiai. 

Skatinama  pasitelkti  simbolius,  palyginti,  

atkartoti,  numatyti  situacijas, nukreipti savo 

dǟmesǱ Ǳ kŃ nors kita ar atkreipti dǟmesǱ 

dabar. Skatinama paaiġkinti savo 

pasirinkimus ir logiġkai juos pagrǱsti. 

Vaikams pateikiama tinkamȎ knygȎ, 

paveikslȎ, plakatȎ, ģemǟlapiȎ, kuriais jie 

galǟtȎ remtis pagrǱsdami savo poģiȊrǱ. 

  

6. Domisi aplinka, mǟgsta stebǟti, 

kaip auga augalai, kaip elgiasi 

gyvȊnai, noriai atlieka paprastus 

bandymus, tyrinǟja, iġ kokiȎ 

medģiagȎ padaryti daiktai, kur jie 

naudojami. 

Samprotauja  apie  tai,  kŃ  atrado,  

suģinojo,  kelia  tolesnius 

klausimus, siȊlo idǟjas, kŃ dar 

galima bȊtȎ tyrinǟti. 

Domisi,  kaip  seniau  gyveno 

ģmonǟs,  kaip  ģmonǟs  gyvena 

kitose ġalyse.   

Aktyviai tyrinǟdami aplinkŃ 

demonstruoja vis didǟjanļiŃ kȊno 

kontrolň, tinkamai pasitelkia visus 

pojȊļius, savo galimybǟms iġplǟsti  

pasitelkia  Ǳrankius  ir  kitas  

priemones  (pvz.,  lupŃ, 

mikroskopŃ).   

Su  suaugusiaisiais  ar  kitais  

vaikais  aptaria  nesudǟtingȎ 

stebǟjimȎ, bandymȎ ar konstravimo 

planus, numato rezultatŃ, mokosi 

pavaizduoti juos nesudǟtingose 

lentelǟse, diagramose, iġradingai, 

kȊrybiġkai pristato savo tyrinǟjimus 

ir kitus darbus. 

Stebǟdamas  fotografijas  aiġkinasi,  

kuo  yra  panaġus  Ǳ  savo 

artimuosius, kuo skiriasi nuo jȎ. 

Palygina    daiktus,    medģiagas, 

gyvȊnus ir augalus, atsiģvelgdamas 

Ǳ savybes, tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja. 

Sudaroma sŃlygas ir skatinti tyrinǟti gamtos 

ir socialinǟs aplinkos objektus, 

jȎ kaitŃ, savybes. 

SiȊloma atlikti nesudǟtingus bandymus, 

stebǟti prietaisȎ veikimŃ. 

Vykdoma projektinň veiklŃ, skirtŃ 

ilgalaikiams stebǟjimams (pvz.,  stebǟti  

augalo  augimŃ).  Mokoma  vaikus  fiksuoti  

pastebǟjimus, 

pildyti lenteles ir pan. 

Mokoma ir skatinama vaikus  savarankiġkai  

naudotis mikroskopu, kitais galimais 

prietaisais, skirtais tyrinǟti. 

Skatinama vaikus, kad jie patys ieġkotȎ 

atsakymȎ Ǳ iġkilusius klausimus knygose, 

internete, jeigu mato, kad nepavyksta, 

pasiklaustȎ suaugusiȎjȎ, kurie gali padǟti. 

 

16. Ugdymosi pasiekimo sritis: Problemų sprendimas 



Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Pakartoja  nepasisekusǱ  veiksmŃ,  

jǱ  keiļia,  kad  pasiektȎ laukiamŃ  

rezultatŃ.  Mimika,  gestais  ir  

ģodģiais  parodo,  kad susidȊrǟ su 

kliȊtimi, tikǟdamasis suaugusiojo 

ar vyresnio vaiko pagalbos.

  

PadrŃsinama  vaikŃ  savarankiġkai  bandyti  

Ǳveikti  iġġȊkǱ  ar  problemŃ. 

Pagiriama, kai jam pasiseka susidoroti su 

kliȊtimi. Parodoma vaikui naujȎ veiksmȎ 

sunkumui Ǳveikti. 

Kai vaikas bando atlikti tai, ko padaryti dar 

negali, padedama jam.  Jei  bando  daryti  tai,  

kas  pavojinga  ï  aiġkinama,  kad  to  daryti 

negalima, nukreipiama dǟmesǱ, nuraminama. 

2. SusidȊrňs su sudǟtinga veikla, 

kliȊtimi, iġbando jau ģinomus 

veikimo bȊdus. Stebi, kaip 

panaġioje situacijoje elgiasi kiti ir 

iġbando jȎ naudojamus bȊdus.

   

Nepavykus Ǳveikti kliȊties, meta 

veiklŃ arba laukia pagalbos. 

DrŃsinama vaikŃ: ĂTau pavyks!ñ ĂPabandyk 

kitaip!ñ ĂNa, dar kartŃ!ñ 

Rodoma vaikams bȊtinus veiksmȎ su daiktais 

bȊdus. 

Patariama, kaip elgtis Ǳvairiose sudǟtingose 

situacijose. 

Komentuojama  vaiko  veiksmȎ  ir  auklǟtojo  

demonstruojamȎ  veiksmȎ pasekmes. 

Ġiek  tiek  padedama  vaikui  Ǳveikti  kliȊtǱ  ar  

sunkumŃ,  atlikti  sudǟtingŃ veiklŃ, kad 

stiprǟtȎ jo pasitikǟjimo savimi jausmas. 

3. DrŃsiai imasi sudǟtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas veikimo bȊdus 

bando jŃ atlikti pats, stebi savo 

veiksmȎ pasekmes. Nepavykus 

Ǳveikti sudǟtingos veiklos ar 

kliȊties, praġo pagalbos arba meta 

veiklŃ. 

Skatinama vaikus imtis pagal jȎ galimybes 

sudǟtingos veiklos. Jei vaikas sako Ănegaliuñ, 

Ănemokuñ, jǱ drŃsinama. 

Kai vaikui kas nors nepasiseka arba jei jis 

praġo padǟti, klausiama paties vaiko: ïïKŃ 

dar galima padaryti? ïïKaip kitaip galima 

padaryti? Arba pateikiama kelis sprendimo 

bȊdus, padedanļius Ǳveikti kliȊtis, kad vaikas 

pasirinktȎ vienŃ iġ jȎ. 

4. Supranta, kad susidȊrǟ su 

sudǟtinga veikla, kliȊtimi, 

problema. 

Nori  jŃ  Ǳveikti,  iġbando  paties  

taikytus,  stebǟtus  ar  naujai 

sugalvotus veikimo bȊdus. 

Stebi savo veiksmȎ pasekmes, 

supranta, kada pavyko Ǳveikti 

sunkumus. Nepasisekus praġo 

suaugusiojo pagalbos. 

Komentuojama vaikȎ taikytus problemȎ 

sprendimo bȊdus ir jȎ pasekmes, kad vaikai 

geriau suprastȎ, kodǟl pavyko Ǳveikti 

sunkumus. 

Vaikams  susidȊrus  su  problema,  skatinama  

juos  prisiminti,  kokius panaġios problemos 

sprendimo bȊdus jie taikǟ anksļiau. 

DrŃsinama  vaikus  kartu  ieġkoti  iġeities  iġ  

susidariusios  probleminǟs situacijos. 

Padedama vaikams Ǳveikti sunkumus, 

tariantis kartu su vaikais, padedant jiems 

apmŃstyti svarbiausius problemȎ sprendimo 

etapus. 

5. Retsykiais pats ieġko sunkumȎ, 

kliȊļiȎ, aktyviai bando Ǳveikti 

sutiktus sunkumus. 

Ieġko   tinkamȎ   sprendimȎ,   

tariasi   su   kitais,   mokosi   iġ 

nepavykusiȎ veiksmȎ, poelgiȎ. 

Nepasisekus samprotauja, kŃ 

galima daryti toliau, kitaip arba 

praġo suaugusiojo pagalbos. 

SiȊloma vaikams sudǟtingos veiklos, 

drŃsinama jos imtis, drŃsiai bandyti, 

eksperimentuoti, tartis su kitais. 

Skaitoma kȊriniȎ apie Ǳvairius ģmoniȎ 

ketinimus, poelgius ir jȎ pasekmes. 

Kai vaikai susiduria su problema, papraġoma 

visȎ pagalvoti, kŃ galima daryti toje 

situacijoje. 

Padedama  vaikams  geriau  suprasti  

kiekvieno  pasiȊlyto  sprendimo pasekmes. 

6. AtpaģǱsta, su kokiu sunkumu ar 

problema susidȊrǟ. 

Ieġko tinkamȎ sprendimȎ, pradeda 

numatyti priimtȎ sprendimȎ 

Uģduodama vaikams atviruosius klausimus, 

padedanļius apmŃstyti 

problemŃ: 

ïïKas atsitiko? 



pasekmes, tariasi su kitais ir 

atsiģvelgia Ǳ jȎ nuomonň, siȊlo ir 

priima pagalbŃ, mokosi iġ savo ir 

kitȎ klaidȎ. 

Nepasisekus bando kelis kartus, 

ieġkodamas vis kitos iġeities, arba 

praġo kito vaiko ar suaugusiojo 

pagalbos. 

ïïKaip tu jautiesi? 

ïïKaip jauļiasi kiti? 

Vaikui susidȊrus su problema, klausiama: 

ïïKŃ tu darei? 

ïïAr tai padǟjo Ǳveikti problemŃ? 

ïïKŃ dar galima daryti? 

ïïAr tai padǟs Ǳveikti problemŃ? 

SiȊloma vaikams probleminiȎ uģduoļiȎ, 

kurias turǟtȎ Ǳveikti jie patys. 

 

17. Ugdymosi pasiekimo sritis: Kūrybiškumas 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Pastebi  ir  smalsiai,  gyvai  

reaguoja  Ǳ  naujus daiktus, ģmones, 

aplinkos pasikeitimus. 

PasirȊpinama, kad vaikas nuolat patirtȎ vis 

naujȎ ǱspȊdģiȎ. 

Aplinka kuriama smalsumŃ ģadinanļiais 

dalykais ï garsai, spalvos, ģaislai, meno 

kȊriniai ï kurie keltȎ smalsumŃ ir atkreiptȎ 

dǟmesǱ. 

Iġnaudojama  visus  5  pojȊļius  (uoslǟs,  

skonio,  regos,  klausos,  lytǟjimo),  suteikiant 

galimybň apģiȊrinǟti aplinkŃ, klausytis, 

skonǟtis, uosti, paliesti ir pajusti ǱvairiȎ ģaislȎ 

medģiagȎ pavirġius. 

Duodama ģaisti su ǱvairiȎ spalvȎ, tekstȊros, 

formȎ ģaislais, leidģiama klausytis ǱvairiȎ 

garsȎ, suteikiama galimybň uģuosti Ǳvairius 

kvapus. 

2. Domisi   naujais   daiktais,   

vaizdais,   garsais, judesiais. 

Atranda naujus veiksmus (tapyti ant 

veidrodģio, ridenti,  nardinti  Ǳ  

vandenǱ  ir  kt.)  ir  taiko  juos 

daiktams tyrinǟti. 

ParȊpinama ǱvairiȎ, atkreipianļiȎ dǟmesǱ, 

naujus potyrius ģadinanļiȎ ģaislȎ, medģiagȎ 

(skirtingȎ formȎ, tekstȊros, spalvȎ), objektȎ, 

skleidģianļiȎ garsus. 

MedģiagȎ ir ģaislȎ nuolatinis atnaujinimas, 

kaitaliojimas yra vaikams Ǳprastas reiġkinys. 

Aplinka  ir  joje  esantys  ģaislai,  priemonǟs,  

naudojami  veiklos  metu  ï  lavinantys  visus 

pojȊļius. 

Naudojama ģaislus, kuriuos galima iġardyti, 

iġbandyti jȎ formas, pritaikant tinkamiausiŃ, 

taip pat garsus skleidģianļius ģaislus. 

ParȊpinama  priemoniȎ  ir  skatinama  veiklŃ,  

grindģiamŃ  visȎ  5  pojȊļiȎ  panaudojimu 

aplinkai tyrinǟti. 

PasiȊloma ģaisti dailǟs priemonǟmis ir 

medģiagomis, kad eksperimentavimo metu 

Ǳgyta patirtis taptȎ pirmuoju ģingsniu kȊrybos 

link. 

3. Atranda   vis   naujus   dalykus   

artimiausioje Ǳprastoje aplinkoje. 

ǰsivaizduoja  gyvȊnus,  augalus,  

daiktus,  apie kuriuos  jam  

pasakojama,  skaitoma.  Ģaisdamas 

atlieka Ǳsivaizduojamus simbolinius 

veiksmus. 

Kuriama saugiŃ, dģiaugsmingŃ, laisvŃ 

aplinkŃ, kurioje vaikas gali eksperimentuoti 

su Ǳvairia saugia medģiaga. 

SiȊloma ģaidimȎ su vandeniu. Vaikai jǱ gali 

pilstyti, sverti, semti, laistyti (priģiȊrimi 

suaugusiȎjȎ). 

Lauke nesmarkiai lyjant ir nesant ġaltam orui, 

tinkamai aprengus vaikus leidģiama braidyti 

po balas, taġkyti vandenǱ, semti jǱ kibirǟliais. 

Skatinama klausti, domǟtis, Ǳ klausimus 

atsakyti trumpai, bet aiġkiai, siekiant 



sudominti ir skatinti toliau tyrinǟti. 

Vaikus skatinama daryti taip, kaip iki ġiol 

nedarǟ, pasirenkant kuo ǱvairesniȎ 

sprendimȎ. 

VeiklŃ organizuojama ir patalpose, ir lauke. 

Skatinama  vaikus  savarankiġkai,  be  

suaugusiȎjȎ  pagalbos,  statyti  smǟlio  pilis,  

joms dekoruoti naudoti gamtos dovanas. 

4. ǰģvelgia  naujas  ǱprastȎ  daiktȎ  bei  

reiġkiniȎ savybes.  

Pasitelkia   vaizduotň   kŃ   nors   

veikdamas: 

ģaisdamas, pasakodamas, 

judǟdamas, kurdamas. 

Sugalvoja ǱdomiȎ idǟjȎ, skirtingȎ 

veikimo bȊdȎ. 

  

Skatinama iġbandyti ǱvairiŃ veiklŃ, Ǳvairius 

daiktȎ panaudojimo bȊdus, siekiant, kad 

vaikai pastebǟtȎ, jog tŃ patǱ daiktŃ, priemonň, 

dalykŃ galima panaudoti Ǳvairioms reikmǟms 

ir tikslams, kaip galima pakeisti jo funkcijas, 

iġvaizdŃ, skirtingai jǱ pritaikius ar 

panaudojus. 

Suteikiama laisvǟs, erdvǟs, laiko, pasiȊlant 

naudoti Ǳvairius suneġtus butaforinius daiktus, 

kuriuos vaikai gali panaudoti kurdami 

vaidinimus, rinkdamiesi jiems patinkanļiŃ 

veiklŃ, reģisuodami savo paļiȎ sugalvotas 

istorijas. 

Lavinama kȊrybinǱ mŃstymŃ ï lankstumŃ, 

gausumŃ, detalumŃ, originalumŃ. 

Klausiama:   ĂKaip   dar   kitaip   galǟtum   

pasakyti,   padaryti,   kŃ   dar   tai   galǟtȎ 

reikġti?ñ(mŃstymo lankstumas). 

Praġoma kuo tiksliau apibȊdinti  kȊrinǱ, 

iġdailinti  pieġinǱ ir pan. Uģduodant netikǟtus, 

fantastinius klausimus, skatinama vaikŃ 

iġsakyti originalias mintis. 

Vaiko praġoma drŃsiai iġsakyti visas Ǳ galvŃ 

atǟjusias idǟjas: nupieġti, iġvaidinti, atlikti 

kuo Ǳvairesnius judesius, sukurti melodijas ir 

t. t. (mŃstymo ribos, idǟjȎ gausumas). 

Skatinama  dģiaugtis  savo  kȊriniais,  

aptariama,  kokias  sugalvotas  idǟjas,  

originalius sprendimus galima pritaikyti ar 

iġbandyti realiame gyvenime. 

Aptariama, kŃ naujo, originalaus pavyko 

sukurti, svarstyti, kaip galǟtȎ patobulinti 

panaġȎ kȊrinǱ kitŃ kartŃ. 

Giriama, Ǳdomiausius posakius, klausimus, 

veiklos bȊdai uģraġomi, skatinama idǟjomis 

pasidalyti grupǟje, kad vaikai pajustȎ, jog 

originalȊs atsakymai ir mintys yra vertinami. 

5. Klausinǟja, aiġkindamasis jam 

naujus, neģinomus dalykus.

   

Savitai suvokia ir vaizduoja 

pasaulǱ.  

Iġradingai, neǱprastai naudoja 

Ǳvairias medģiagas, 

priemones.  

  

Lengvai  sugalvoja,  keiļia,  

pertvarko  savitas 

idǟjas, siȊlo kelis variantus.

Skatinama kȊrybiġkumŃ, laisvai reikġti idǟjas, 

uģduodama daug atvirojo tipo klausimȎ, 

kad idǟjȎ bȊtȎ kuo daugiau, kuo Ǳvairesnǟs. 

Ugdoma originalumŃ ï praġoma iġsakyti 

idǟjas taip, kad niekas kitas taip nesugebǟtȎ, 

drŃsinama fantazuoti, kurti, nebijoti savo 

idǟjȎ, sakyti visa, kas tik ateina Ǳ galvŃ. 

Ugdoma fantazijŃ, ģaidģiant ir kuriant 

nerealias, bet prasmingas situacijas. 

Praġoma sugalvoti, kaip bȊtȎ galima detaliai 

iġtobulinti savo ĂobjektŃñ, Ǳsivaizduojant, 

papasakojant,  iġreiġkiant  judesiu,  pieġiant,  



   

Dģiaugiasi savitu veiksmo procesu 

ir rezultatu. 

kad  jis  bȊtȎ  kuo  labiau  iġbaigtas,  dar 

tobulesnis. 

Skatinama  atrasti  skirtumus  tarp  fantazijos  

ir  realybǟs.  PasiȊloma  Ǳdomios  veiklos  ir 

patirties, skatinant patirti naujȎ iġgyvenimȎ. 

Skatinama dalytis praeityje iġgyventa Ǳdomia 

patirtimi, veikla, kelioniȎ ǱspȊdģiais ir 

nuotykiais su kitais vaikais. 

Vengiama vertinti, ĂrȊġiuotiñ vaikus Ăpagal 

pasiekimus. 

Priimami ir palankiai vertinami visokie 

atsakymai, bet kokio lygio veiklos rezultatai, 

visais atvejais surandant, pastebint ir iġsakant 

tai, uģ kŃ bȊtȎ galima juos pagirti. 

Pateikiama  ǱvairiȎ  medģiagȎ,  ģaislȎ  

priemoniȎ,  skatinant  vaikŃ  kurti  iġ  jȎ  

naujus produktus po vienŃ ar grupelǟse. 

Skatinami  dalytis  idǟjomis,  dirbant  porose,  

grupelǟse,  kartu  priimti  sprendimus. 

Organizuojama projektus, grupinň veiklŃ. 

Mokoma mokytis ir dirbti grupǟje, kalbǟtis 

apie tai, kaip jauļiasi kiti vaikai, jei vienas 

neleidģia kitiems nieko pasakyti.  Mokoma 

dalytis idǟjomis. Tokie pokalbiai vyksta 

nedidelǟse grupelǟse. 

6. Nori atlikti ir suprasti vis daugiau  

naujȎ, neģinomȎ dalykȎ. 

  

Kelia probleminius klausimus, 

diskutuoja, svarsto, Ǳsivaizduoja, 

fantazuoja.  

Ieġko atsakymȎ, naujȎ idǟjȎ, 

netikǟtȎ sprendimȎ, neǱprastȎ 

medģiagȎ, priemoniȎ, atlikimo 

variantȎ,   lengvai,   greitai   keiļia,   

pertvarko, pritaiko, siekia savito 

rezultato.  

DrŃsiai, savitai eksperimentuoja, 

nebijo suklysti, daryti kitaip.

  

  

Skatinama tolesnǱ divergentinǱ mŃstymŃ. 

Uģduodama klausimus: ĂKas bȊtȎ, jeigu?..ñ 

Skatinama  pamatyti  naujus,  iki  tol  

nepastebǟtus  Ǳvairius  gamtos  reiġkinius,  

augalȎ, paukġļiȎ gyvenimŃ. 

Nuolat atkreipiama dǟmesǱ Ǳ visus ģmogaus 

pojȊļius. 

Mokomasi pastebǟti, Ǳsiklausyti, uģuosti, 

paliesti ir pajusti. Taikoma metodus ir bȊdus: 

smegenȎ audrinimas , fantastiniai klausimai, 

praġoma iġvardyti kuo daugiau daikto 

naudojimo bȊdȎ, kȊrybiniai vaidinimai , 

pasakos kȊrimas sǟdint ratu, fantastinio 

gyvȊno pieġimas. 

Prieġ tai vaikams paaiġkinama, kad galimi 

patys Ǳvairiausi atsakymai, ir kuo jie Ǳdomesni 

ir labiau netikǟti, tuo geriau. 

Kuriama  ģaidybinň  ir  tyrinǟjimo  aplinkŃ  

suteikiant  ǱvairiȎ  reikiamȎ   priemoniȎ  ir 

medģiagȎ. 

 

18. Ugdymosi pasiekimo sritis: Mokėjimas mokytis 

Žingsnis Pasiekimas Ugdymo gairės/Numatomos veiklos 

1. Reaguoja Ǳ kalbinimŃ, mimikŃ, 

ģaislus, daiktus. Stebi kŃ nors ir 

susitapatina su juo, mǟgdģioja, 

siekia iġgauti tŃ patǱ rezultatŃ. 

Pradeda tyrinǟti ģaislus ir daiktus 

visais pojȊļiais 

Palaikoma prieģiȊros tvarkŃ kuri sudaro 

galimybes ģaidybinei sŃveikai. 

Kalbinama  kȊdikǱ,  rodoma  jam  Ǳdomius  

ģaislus  ar  daiktus,  sudaroma galimybň 

judǟti, praktikuotis, dģiaugtis, kai kas nors 

pavyksta, giriama. 

Maitinant, maudant, ģaidģiant su kȊdikiu 

kalbamasi su juo, rodoma ir Ǳvardijama 

daiktus, veiksmus su ģaislais. 



ParȊpinama ģaislȎ, kurie skatina tyrinǟti 

visais pojȊļiais. 

2. Nori naujȎ ǱspȊdģiȎ, todǟl aktyviai 

domisi aplinkos daiktais ï 

juda, norǟdamas paimti, pasiekti, 

iġbandyti ģaislus ar daiktus. 

Patraukia, pastumia, paridena, 

Ǳdeda daiktus ir stebi, kas vyksta, 

bando pakartoti pavykusǱ veiksmŃ. 

Stebi, mǟgdģioja, 

klausia. 

PripaģǱstama,  kad  viskas,  kas  vyksta,  gali  

bȊti  naudinga  ģaidimui  ir mokymuisi. 

Pastebima vaikȎ ketinimus, juos Ǳvardijama, 

padedama Ǳgyvendinti. 

Duodama  tokiȎ  ģaislȎ,  kurie  skatintȎ  

stumti,  traukti,  imti,  ļiupinǟti pirġtais, kiġti Ǳ 

burnŃ, kuriais galima Ǳvairiais bȊdais 

manipuliuoti, esant minimaliai suaugusiojo 

pagalbai. Leidģiama  ģaisti  ir  mokytis  

individualiu  tempu.  ǰvaiko  individualias 

pastangas, smalsumŃ ir tyrinǟjimus ģiȊrima 

pozityviai, iġklausoma vaikus, skatinama, 

dģiaugiamasi tuo, ko jie iġmoko, jȎ maģais 

atradimais. 

Ģaislai ar ģaidimui tinkamus daiktus 

parenkama taip, kad bȊtȎ ir tokiȎ, su kuriais 

lengva veikti, ir tokiȎ, kurie keltȎ iġġȊkius ir 

galǟtȎ bȊti Ǳvairiai panaudojami. 

3. Veikia spontaniġkai ir tikǟdamasis 

tam tikro rezultato. 

Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip 

veikia, atidģiai stebi, bando. 

Modeliuoja veiksmus ir siuģetinio 

ģaidimo epizodus. 

Dģiaugiasi tuo, kŃ iġmoko. 

Atkreipiama dǟmesǱ Ǳ vaiko ketinimus, norŃ 

kŃ nors iġbandyti, paģinti, ir kuriama sŃlygas 

vaikui mokytis. 

Vaikams  padedama  suprasti  savo galimybes  

ir  apribojimus,  sudaroma visas sŃlygas 

tobulinti savo gebǟjimus individualiu tempu. 

Leidģiama  vaikams  patiems  pajusti  ir  

nusprňsti,  kada  jiems  reikalinga pagalba. 

Vaikus drŃsinama, inicijuojama ģaidimus. 

Kuriamas prasmingas ir, kur Ǳmanoma, 

tikroviġkas ģaidimo ir darbo kontekstas. 

Kartu  su  vaiku  pasidģiaugiama  tais  

dalykais,  kuriȎ  jis  jau  iġmoko: uģsisegti 

sagas, bǟgioti, sudǟlioti dǟlionň. 

4. Pasako, parodo, kŃ nori iġmokti. 

Mǟgsta kȊrybiġkai ģaisti, veikti, 

siȊlo ģaidimȎ ir veiklos idǟjas, 

imasi  iniciatyvos  joms Ǳgyvendinti,  

pastebi  ir  komentuoja padarinius. 

Pasako, kŃ veikǟ ir kŃ iġmoko. 

Pastebima situacijas, kuriose vaikas nori ko 

nors iġmokti. 

Skatinama pasakyti, ko jis nori iġmokti, 

sudaroma sŃlygas mokytis to, ko jis nori. 

Netrukdoma,  kai  vaikas  Ǳsitraukia  Ǳ  

ģaidimŃ,  ko  nors  mokosi,  taļiau stebima ir 

padedama ar padrŃsinama, kai vaikas praġo 

ir kai tai bȊtina. 

Kalbamasi su vaikais apie tai, kŃ veikǟ per 

dienŃ ir ko iġ jȎ iġmoko. 

5. Norǟdami kŃ nors iġmokti pasako, 

ko neģino ar dǟl ko abejoja 

DrŃsiai spǟja, bando, klysta ir taiso 

klaidas, klauso, kŃ sako kiti, 

pasitikslina. 

Aptaria padarytus darbus, 

planuoja, kŃ darys toliau, spǟlioja, 

kas atsitiks, jeigu... 

Vaikus drŃsinama sakyti ĂAġ neģinauñ  

nebijoti suklysti kŃ nors darant, iġkelti 

klausimus, problemas, galvoti, kaip rasti 

atsakymŃ ar sprendimŃ. 

PripaģǱstama,  kad  vaikȎ  sugebǟjimas  

iġlaikyti  dǟmesǱ  ir  domǟjimasis aplinkiniu  

pasauliu  didǟja,  numatoma  Ǳvairios  veiklos,  

kuri  padeda mokytis tyrinǟti ir paģinti 

aplinkŃ. Skatinama  kalbǟti  apie  savo  

ģaidimus,  kitŃ  veiklŃ  ir  taip  plǟtoti  jȎ 

refleksijos gebǟjimus. 

6. Kalba apie tai, kŃ norǟtȎ iġmokti, 

kŃ darys, kad iġmoktȎ, numato, 

Kalbamasi su vaikais, ko jie nori iġmokti, kaip 

jie gali mokytis, pastebima vaiko norŃ ir 



kŃ veiks toliau, kai iġmoks. Laiko 

save tikru mokiniu, atradǟju. 

DrŃsiai ieġko atsakymȎ Ǳ klausimus, 

rodo iniciatyvŃ iġkeliant ir 

sprendģiant problemas. Iġsiaiġkina,   

kokios   informacijos   reikia, randa   

reikiamŃ informacijŃ   Ǳvairiuose   

ġaltiniuose,   pvz.,   enciklopedijose, 

ģinynuose. 

SiȊlo ir jungia idǟjas bei strategijas 

joms Ǳgyvendinti. 

Pasako, kŃ jau iġmoko, kŃ dar 

mokosi, paaiġkina, kaip mokǟsi, 

kaip mokysis toliau. 

sudaroma sŃlygas to iġmokti. 

Leidģiama,   siȊloma   vaikams   naudotis   

imitaciniams   ģaidimams tinkamomis 

priemonǟmis.  

Sudaroma  sŃlygas  vaikui  ģaisti  sudǟtingus  

ģaidimus  ir  kartu  mokytis tyrinǟti daiktus, 

medģiagas, jȎ savybes ir kitȎ dalykȎ. 

Supaģindinama vaikus su enciklopedijomis, 

internetu, leidģiama, siȊloma bei mokoma jais 

naudotis. 

Kalbamasi su vaikais ne tik apie tai, kŃ jie jau 

iġmoko ar mokysis, bet ir apie tai, kaip jie 

mokosi, kaip dar galima mokytis. 

 

 

VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMŲ BEI PAŽANGOS VERTINIMO METODAI, 

INFORMACIJOS VERTINIMAS IR KAUPIMAS, ANALIZĖS BŪDAI 

 

Grupǟje dirbantys ikimokyklinio ugdymo auklǟtojai kartu planuoja ugdomŃjŃ veiklŃ. 

Duomenis apie vaikȎ ugdymŃsi ģymi tuose paļiuose uģraġuose. Dalius informacijos uģraġoma ir 

saugoma uģraġuose, segtuvuose (pedagogȎ pastabos, ǱvairiȎ tyrimȎ grafikai, vaikȎ darbeliȎ ar jȎ 

fragmentȎ pavyzdģiai ir kt.), dalis ï skaitmeniniame archyve (nuotraukos, filmuota medģiaga, 

pasiekimȎ analizǟs duomenys). 

 Grupǟje dirbantys ikimokyklinio ugdymo auklǟtojai susitaria, kokios informacijos apie 

kuriuos ugdymosi pasiekimus jiems reikia, kokiŃ medģiagŃ susidǟs Ǳ uģraġus. Grupǟje kiekvienam 

vaikui skirtas jo ugdymosi pasiekimȎ aplankas, kuris vadinamas ĂPasiekimȎ aplankasñ. Kiekvieno 

vaiko ugdymosi pasiekimȎ aplanke fiksuojami tie atvejai, kai vaiko elgsena, kalba rodo jau ǱgytŃ 

gebǟjimŃ planuotame pasiekimȎ ģingsnyje. Vaiko ĂPasiekimȎ aplankeñ pateikiami visȎ vaiko 

ugdymosi sriļiȎ Ǳrodymai. 

Apie vaiko ugdymosi pasiekimus kalbamasi su tǟvais, tariamasi, jai kyla kokiȎ neaiġkumȎ. MetȎ 

pabaigoje vaiko pasiekimai aptariami su tǟvais, tǟvai supaģindinami su vaiko ĂPasiekimȎ 

aplankuñ. 

 Vaiko paģangos vertinime dalyvauja grupǟs auklǟtojai, jiems talkina Ǳstaigoje 

dirbantys specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojai). Tǟvai. 

Tǟvams suteikiama prieinama, aiġki ir iġsami informacija apie vertinimo9 procedȊras, laikomasi 

konfidencialumo ir neġaliġkumo principȎ. 

 Labai svarbus paties vaiko dalyvavimas jo pasiekimȎ vertinime, kai vaikas iġ darbeliȎ, 

pieġiniȎ, filmuotos medģiagos mato savo paģangŃ, aptaria jŃ kartu su grupǟs auklǟtoju, draugais. 

Tai ugdo jo atsakomybǟs jausmŃ, pasitikǟjimŃ savo jǟgomis, didina savivertň, padeda suvokti savo 

galimybes, paģangŃ ir tuo didģiuotis, didina ugdymosi motyvacijŃ. VaikȎ ugdymo pasiekimai 

vertinami taikant ġiuos metodus (5 pav.): 

 Vaiko stebǟjimŃ; 

 PokalbǱ su vaiku; 

 PokalbǱ su vaiko tǟvais; 

 Vaiko veiklos analizǟ; 

 Vaiko kalbos analizǟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO METODAI IR BŪDAI 



 

Stebėjimas. Turi konkreļius tikslus stebǟti vaiko elgesǱ 

Ǳvairiose situacijose, vaiko interesus, polinkius, 

ugdymosi stiliȎ. 

 

 

Skatinimas įsivertinti. 

Ar patiko atlikti tam 

tikrŃ veiklŃ, kas 

pavyko , ko iġmoko ir 

t.t. 

                                                                           

 

Atskirų situacijų 

aprašymas. BȊdingi 

temperamento, interesȎ, 

paģinimo skirtumai 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. 

 

Vaikų ugdymosi pažanga analizuojama du kartus per metus: spalio ir balandģio 

mǟnesiais. Vaikai stebimi po vasaros atostogȎ iki spalio vidurio. AntrŃ kartŃ analizuojama 

balandģio mǟnesǱ. Analizǟ atliekama remiantis surinktais fiksavimo duomenimis. 

 Individualios vaiko ugdymosi pažangos analizė. Duomenys renkami Ǳvairiais bȊdais: 

stebǟjimo uģraġai, nuotraukos, vaikȎ darbeliai. Auklǟtojai iġ ǱvairiȎ turimȎ duomenȎ nustato 

kiekvienoje ugdymosi srityje tŃ ģingsnǱ, kurǱ pasiekǟ vaikas. Lape paģymǟjus pasiektus ģingsnius 

visose vaiko ugdymosi pasiekimȎ srityse braiģomas ĂVoratinklisñ (2 priedas). Tame paļiame lape 

braiģoma spalio mǟnesio ir balandģio mǟnesio diagramos. 

Informacija apibendrinama ir pateikiama tǟvams. InformacijŃ aptarus ir iġanalizavus su ġeimos 

nariais, laikantis konfidencialumo, numatyti tolesnň vaiko ugdymosi perspektyvŃ. 

 Grupės vaikų pasiekimų analizė. Visos grupǟs vaikȎ duomenȎ analizei naudojamos 

lentelǟs (3 priedas). Naudodamiesi lenteliȎ duomenimis ikimokyklinio ugdymo auklǟtojai kryptingai 

planuoja ir organizuoja vaikȎ ugdymŃ. Lentelǟs padeda iġryġkinti pasiekimȎ sritis, kurioms reikia 

skirti daugiau dǟmesio, jose atsispindi vaikȎ individualȊs pasiekimai. 

Diagramos, lentelǟs gali bȊti daromos ranka popieriuje arba kompiuteryje, panaudojant tinkamas 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMINĖS NUOSTATOS IR GEBĖJIMAI, KURIUOS VAIKAS TURI ĮGYTI IKI 6 METŲ 

Pokalbiai. Planuotai, 

nuosekliai, natȊraliai, 

individuliai 

Vaiko veiklos ir 

kūrybos darbų analizė. 

KȊrybiġkumas, meninis 

suvokimas, raiġkos 

ǱgȊdģiai ir kt. 

Vaiko elgesio faktų analizė. Vaiko elgesys 

Ǳvairiose situacijose, skirtingose veiklose. 

va VAIKO 

UGDYMOSI 

PASIEKIMŲ 

VERTINIMO 

METODAI IR 

BŪDAI 

 

 



 

 

Eil. Nr. Vaiko pasiekimai Esminė nuostata Esminis gebėjimas 

1. KASDIENIO 

GYVENIMO 

ǰGȉDĢIAI 

  

Noriai ugdosi sveikam 

kasdieniam gyvenimui 

reikalingus ǱgȊdģius.

  

Tvarkingai  valgo, savarankiġkai atlieka 

savitvarkos veiksmus: apsirengia ir 

nusirengia, naudojasi tualetu, 

prausiasi, ġukuojasi. Saugo savo 

sveikatŃ ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 

2. FIZINIS 

AKTYVUMAS 

Noriai, dģiaugsmingai 

juda, mǟgsta judriŃ 

veiklŃ ir ģaidimus. 

Eina, bǟga, ġliauģia, ropoja, lipa, 

ġokinǟja koordinuotai iġlaikydamas 

pusiausvyrŃ, spontaniġkai ir tikslingai 

atlieka veiksmus, kuriems bȊtina  akiȎ-

rankos  koordinacija bei iġlavǟjusi 

smulkioji motorika.  

3. EMOCIJȍ 

SUVOKIMAS 

IR RAIĠKA  

Domisi savo ir kitȎ 

emocijomis bei 

jausmais. 

AtpaģǱsta bei Ǳvardija savo ir kitȎ 

emocijas ar jausmus, jȎ prieģastis, 

Ǳprastose situacijose emocijas ir 

jausmus iġreiġkia tinkamais, kitiems 

priimtinais bȊdais, ģodģiais ir elgesiu 

atliepia kito jausmus (uģjauļia, padeda).

  

4. SAVIREGULIACI

JA IR 

SAVIKONTROLǞ 

Nusiteikňs sutelkti 

dǟmesǱ, bȊti kantrus, 

valdyti emocijȎ raiġkŃ 

ir elgesǱ. 

Laikosi susitarimȎ, elgiasi  mandagiai,  

taikiai,  bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo ģodģius ir veiksmus 

(suvaldo pyktǱ, neskaudina kito), 

Ǳsiaudrinňs geba nusiraminti 

5. SAVIVOKA IR 

SAVIGARBA 

Save vertina teigiamai. Supranta savo asmens tapatumŃ (Ăaġ 

esu, buvau, bȊsiuò), pasako, kad yra 

berniukas/mergaitǟ, priskiria save savo 

ġeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki 

savimi ir savo gebǟjimais, palankiai 

kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis 

patinka, supranta ir gina savo teises 

bȊti ir ģaisti kartu su kitais. 

 

6. SANTYKIAI SU 

SUAUGUSIAIS 

Nusiteikňs geranoriġkai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

suaugusiais. 

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai 

jauļiasi su jais  kasdienǟje  ir 

neǱprastoje aplinkoje, iġ jȎ mokosi, 

drŃsiai reiġkia jiems savo nuomonň, 

tariasi, derasi; ģino,  kaip  reikia  elgtis  

su nepaģǱstamais suaugusiaisiais. 

7. SANTYKIAI SU 

BENDRAAMĢIAI

S 

Nusiteikňs pozityviai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

bendraamģiais.. 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, 

draugauja bent su vienu vaiku, 

palankiai bendrauja su visais (supranta 

kitȎ norus, dalinasi ģaislais, tariasi, 

uģjauļia, padeda), suaugusiojo 

padedamas supranta savo ģodģiȎ ir 

veiksmȎ pasekmes sau ir kitiems. 

8. SAKYTINǞ 

KALBA 

Nusiteikňs iġklausyti 

kitŃ ir iġreikġti save bei 

savo patirtǱ kalba. 

Klausosi ir supranta kitȎ kalbǟjimŃ, 

kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, 

natȊraliai, laisvai iġreikġdamas savo 

iġgyvenimus, patirtǱ, mintis, intuityviai 

junta kalbos groģǱ.  

9. RAĠYTINǞ 

KALBA 

Domisi raġytiniais 

ģenklais , simboliais, 

skaitomu tekstu. 

AtpaģǱsta ir raġinǟja raides, ģodģius bei 

kitokius simbolius, pradeda skaitinǟti. 



10. APLINKOS 

PAĢINIMAS 

Nori paģinti, suprasti 

save bei aplinkinǱ 

pasaulǱ, dģiaugiasi 

suģinojňs kŃ nors naujo. 

ǰvardija ir bando paaiġkinti socialinius 

bei gamtos reiġkinius, apibȊdinti save, 

savo gyvenamŃjŃ vietŃ, ġeimŃ, 

kaimynus, gyvosios ir negyvosios 

gamtos objektus, domisi technika ir 

noriai mokosi ja naudotis. 

11. SKAIĻIAVIMAS 

IR MATAVIMAS 

Nusiteikňs paģinti 

pasaulǱ skaiļiuodamas 

ir matuodamas. 

ǰvardija ir bando paaiġkinti socialinius 

bei gamtos reiġkinius, apibȊdinti save, 

savo gyvenamŃjŃ vietŃ, ġeimŃ, 

kaimynus, gyvosios ir negyvosios 

gamtos objektus, domisi technika ir 

noriai mokosi ja naudotis. 

12. MENINǞ RAIĠKA Jauļia meninǟs raiġkos 

dģiaugsmŃ, rodo norŃ 

aktyviai dalyvauti 

meninǟje veikloje. 

Spontaniġkai ir savitai reiġkia 

ǱspȊdģius, iġgyvenimus, mintis, patirtas 

emocijas muzikuodamas, ġokdamas, 

vaidindamas, vizualinǟje kȊryboje. 

13. ESTETINIS 

SUVOKIMAS 

Domisi, gǟrisi, groģisi 

aplinka, meno kȊriniais, 

menine veikla. 

Pastebi ir ģavisi aplinkos groģiu, meno 

kȊriniais, dģiaugiasi savo ir kitȎ 

kȊryba, jauļia, suvokia ir apibȊdina kai 

kuriuos muzikos, ġokio, vaidybos, 

vizualaus meno estetikos ypatumus, 

reiġkia savo estetinius potyrius, dalijasi 

iġgyvenimais, ǱspȊdģiais. 

14. INICIATYVUMAS 

IR 

ATKAKLUMAS 

Didģiuojasi savimi ir 

didǟjanļiais savo 

gebǟjimais. 

Savo iniciatyva pagal pomǟgius 

pasirenka veiklŃ, ilgam Ǳsitraukia ir jŃ 

plǟtoja, geba pratňsti veiklŃ po tam 

tikro laiko tarpo, kreipiasi Ǳ suaugusǱjǱ 

pagalbos, kai pats nepajǟgia susidoroti 

su kilusiais sunkumais. 

15. TYRINǞJIMAS Smalsus, domisi viskuo 

kas vyksta aplinkui, 

noriai stebi bando, 

samprotauja. 

Aktyviai tyrinǟja save, socialinň, 

kultȊrinň ir gamtinň aplinkŃ, Ǳvaldo 

tyrinǟjimo bȊdus (stebǟjimŃ, bandymŃ, 

klausinǟjimŃ), mŃsto ir samprotauja 

apie tai, kŃ pastebǟjo, atrado, pajuto, 

patyrǟ. 

16. PROBLEMȍ 

SPRENDIMAS 

Nusiteikňs ieġkoti 

iġeiļiȎ kasdieniams 

sunkumams bei 

iġġȊkiams Ǳveikti. 

AtpaģǱsta kŃ nors veikiant kilusius 

iġġȊkius bei sunkumus,  daģniausiai  

supranta, kodǟl jie kilo, suvokia savo ir 

kitȎ ketinimus, ieġko tinkamȎ sprendimȎ 

kŃ nors iġbandydamas, tyrinǟdamas, 

aiġkindamasis, bendradarbiaudamas, 

pradeda numatyti priimtȎ sprendimȎ 

pasekmes. 

17. KȉRYBIĠKUMAS  Jauļia kȊrybinǟs 

laisvǟs, spontaniġkos 

improvizacijos bei 

kȊrybos dģiaugsmŃ. 

Savitai reiġkia savo ǱspȊdģius Ǳvairioje 

veikloje, ieġko neģinomos informacijos, 

siȊlo naujas, netikǟtas idǟjas ir jas 

savitai Ǳgyvendina. 

18. MOKǞJIMAS 

MOKYTIS 

Noriai mokosi, 

dģiaugiasi iġmoktais 

dalykais. 

Mokosi ģaisdamas, stebǟdamas kitus 

vaikus ir suaugusiuosius, 

klausinǟdamas, ieġkodamas 

informacijos, iġbandydamas, 

sprňsdamas problemas, kurdamas, 

Ǳvaldo kai kuriuos mokymosi bȊdus, 

pradeda suprasti mokymosi procesŃ. 

 

 

ŽENKLAI, ĮSPĖJANTYS APIE POREIKĮ PRITAIKYTI UGDYMO PROCESĄ 



 

Amžius Ženklai 

1,5 metų 

vaikas 

 Savarankiġkai nevaikġto. 

 Ģaisdamas netyrinǟja daiktȎ, tik jais manipuliuoja, deda juos Ǳ burnŃ. 

 Nemǟgsta bȊti artimȎjȎ apkabinamas, glaudģiamas ï prieġinasi, traukiasi. 

 Nemǟgdģioja kito ģaidģianļio vaiko judesiȎ. 

 Neparodo paveikslǟliȎ knygoje ǱprastȎ daiktȎ, kai kas nors juos Ǳvardija. 

 Kalbinamas nerodo emocijȎ arba, prieġingai, susierzina, nesiġypso. 

 Blogai girdi ar mato. 

2 metų 

vaikas 

 Vis dar vaikġto netvirtai, nors pradǟjo vaikġļioti prieġ 6 ar daugiau 

mǟnesiȎ. 

 Negeba parodyti pagrindiniȎ namȎ apyvokos daiktȎ ir svarbiausiȎ kȊno 
daliȎ. 

 Nevykdo vieno veiksmo nurodymȎ (pvz., ĂPraġau paduoti kaladǟlňñ). 

 Nevartoja gestȎ arba kalbos, norǟdamas atkreipti dǟmesǱ Ǳ daiktŃ ar 
veiksmŃ. 

 ĂNeǱgarsinañ savo norȎ bent vienu savitu ģodģiu ar dviejȎ ģodģiȎ 
junginiais. 

 Neģaidģia jokiȎ imitaciniȎ ģaidimȎ. 

 Nemǟgdģioja suaugusiȎjȎ veiksmȎ (pvz., neima iġ spintelǟs indȎ, nesiekia 
maiġyti teġlos kartu su mama). 

 Neatsiliepia Ǳ savo vardŃ atsisukdamas. 

 Netyrinǟja aplinkos ir ja nesidomi. 

 Blogai girdi ar mato. 

3 metų 

vaikas 

 Daģnai griȊva ir (ar) sunkiai (Ǳsikibňs, neuģtikrintai) lipa laiptais. 

 Nerangiai manipuliuoja smulkias daiktais. 

 Nesupranta ǱprastȎ kasdieniȎ praġymȎ (pvz., ĂPadǟk batukus Ǳ vietŃñ). 

 Kalbǟdamas nevartoja 2ï3 ģodģiȎ sakiniȎ (pvz., vietoj Ănoriu pienoñ sako 

Ăpienoñ). 

 Nesidomi kitais vaikais. 

 Nedalyvauja imitaciniuose ģaidimuose. 

 Savarankiġkai nenusivelka atsagstyto ġvarkelio ar paltuko. 

 Vis dar ġlapinasi Ǳ kelnytes, nors buvo mokomas sǟsti ant puoduko. 

 Kalbǟdamas nereguliuoja balso stiprumo (kalba pernelyg garsiai arba 
pernelyg tyliai, nepriklausomai nuo situacijos). 

 Blogai girdi ar mato. 

4 metų 

vaikas 

 Nerangiai juda ir manipuliuoja paprastais Ǳrankiais, pvz., ġaukġtu, ġakute 
ir pan. 

 Sunkiai vykdo ģodinius nurodymus. 

 Kalba neaiġki ir jŃ sunku suprasti. 

 Demonstruoja ypatingŃ uģsispyrimŃ, kuris gali pereiti net Ǳ agresyvȎ 
elgesǱ. 

 Vis dar labai verkia ir stveriasi uģ tǟvȎ ar globǟjȎ, kai ġie nori iġeiti. 

 Nesidomi ģaidimais su kitais vaikais ir ģaidģia vienas. 

 Ģaisdamas grupiniame ģaidime vadovaujant vyresniesiems vaikams ar 
suaugusiems nesilaiko taisykliȎ. 

 Nesisaugo aplinkoje esanļiȎ kliȊļiȎ (aġtrȎ kampȎ, atvirȎ laiptȎ). 

 Negeba Ǳvykdyti dviejȎ veiksmȎ nurodymo (pvz., ĂPraġau paimti puodukŃ 

ir pastatyti ant stalo)ñ. 

 Nesudeda paveikslǟlio iġ 2 daliȎ. 

 Negeba nubrǟģti linijos pagal pavyzdǱ. 

 Blogai girdi ar mato. 

5 metų 

vaikas 

 Juda nerangiai: klumpa, griȊva, neiġlaiko pusiausvyros ir pan. 

 Nerangiai naudojasi pieġtuku ir kasdieniais buities Ǳrankiais. 

 Daģnai ar nuolat elgiasi agresyviai. 

 Pernelyg drovus, baukġtus ar emociġkai labilus (nuolat besikeiļianļios, ne 
visada adekvaļios emocijos). 



 Nei namuose, nei darģelyje nevykdo nurodymȎ. 

 Lyginant su kitais vaikais, lengvai iġsiblaġko ir sunkiai sukaupia dǟmesǱ. 

 Maģai domisi kitȎ vaikȎ ģaidimais ir prie jȎ nesijungia. 

 Negali susieti paprastȎ pavieniȎ ǱvykiȎ (nesuvokia prieģasties-pasekmǟs 

ryġio). 

 Nekalba sudǟtiniais sakiniais. 

 Kalba sunkiai suprantama dǟl neaiġkios tarties ar netaisyklingos 
gramatinǟs struktȊros. 

 Sunkiai supranta ir Ǳsimena sŃvokas. 

 Visai nevartoja apibendrinamȎjȎ ģodģiȎ (Ăģaislaiñ, Ăgyvuliukaiñ). 

 Nesuvokia prieģasties ir pasekmǟs ryġio: neatsako Ǳ klausimŃ Ăkodǟlñ apie 
nesudǟtingus Ǳvykius. 

 Nesudeda paveikslǟlio iġ 3ï4 daliȎ. 

 Blogai mato ar girdi. 

6 metų 

vaikas 

 Sunkiai eina iġtisine linija. 

 Nelipa laiptais. 

 Paklaustas nepasako apie savo jausmus (linksma, pykstu, liȊdna). 

 Ģaisdamas nemǟgdģioja suaugusiȎjȎ veiksmȎ (Ă... taip kaip tǟvelisñ, Ă... 
taip kaip mamytǟñ). 

 Nesuranda sau uģsiǟmimȎ. 

 Nenumato galimȎ pavojȎ (pvz., nesustoja prie gatvǟs prieġ jŃ pereidamas, 
nesisaugo atvaģiuojanļio transporto). 

 NerȊġiuoja daiktȎ pagal vienŃ poģymǱ. 

 Nepasako savaitǟs dienȎ, nors buvo to mokomas. 

 Nenusako paprastȎ veiksmȎ sekos. 

 Paveikslǟlyje neranda nelogiġkumo (pvz., vasarŃ vaikai leidģiasi nuo 

kalnelio rogutǟmis). 

 Negeba papasakoti paprastȎ kasdieniȎ ǱvykiȎ. 

 Blogai girdi ar mato. 

 

Vienas ar kitas nerimŃ keliantis poģymis gali signalizuoti apie skirtingus raidos sutrikimus. 

Ikimokyklinio ugdymo auklǟtojo pastebǟti poģymiai yra ģenklas, kad vaikas gali turǟti specialiȎjȎ 

ugdymosi poreikiȎ dǟl raidos sutrikimȎ ar kitȎ prieģasļiȎ. Ġiuo atveju ikimokyklinio ugdymo 

auklǟtojas informuoja vaiko tǟvus ir kreipiasi Ǳ Ǳstaigos Vaiko gerovǟs komisijŃ. 

 Laiku suteikta kvalifikuota pagalba gali padǟti vaikui iġvengti tolesniȎ problemȎ 

mokantis mokykloje. 
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1 priedas  



Rykantų universalus daugiafunkcis centras  

PLANAVIMO METODAS „PLAUKIMO TAKELIS“ 

Tema/Idǟja:_____________________________________________________ 

VaikȎ gebǟjimȎ, pasiekimȎ sritys:____________________________________ 

Amģius:_____________ 

Laikas:_____________ 

Ugdymo(si) 

uģdavinys(iai):____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Veikos pavadinimas Vaiko pasiekimai, 

orientuoti Ǳ rezultatŃ 

Priemonǟs  Galutinis vaiko 

pasiekimȎ 

rezultatas  

     

     

     

     

     

     

 

TǟvȎ, kitȎ pedagogȎ, specialistȎ pasiȊlymai, pagalba vaikȎ 

veiklai___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

VaikȎ idǟjos, jȎ sumanyta 

veikla___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Veiklos refleksija ir idǟjos 

ateiļiai__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Auklǟtojas   _________  __________________________ 

    (paraġas)      (vardas, pavardǟ) 

 

Auklǟtojas   _________  __________________________ 

    (paraġas)      (vardas, pavardǟ) 

 

 



                                                                                                                            2 priedas  
Rykantų universalus daugiafunkcis centras  

INDIVIDUALUS PASIEKIMŲ VERTINIMAS „VORATINKLIS“ 
 
 
 
Vaiko vardas pavardǟ ________________  ________________ 

Vaiko gimimo data ________________  ________________  
Vertinimo data ________________ ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kasdienio gyvenimo ǱgȊdģiai 

10. Aplinkos paģinimas 

 

2. Fizinis aktyvumas 

 

11. Skaiļiavimas ir matavimas 

 

3. EmocijȎ suvokimas ir raiġka 

 

12. Meninǟ raiġka 

 

4. Savireguliacija ir savikontrolǟ 

 

13. Estetinis suvokimas 

 

5. Savivoka ir savigarba 

 

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 

6. Santykiai su suaugusiaisiais 

 

15. Tyrinǟjimas 

 

7. Santykiai su bendraamģiais 

 

16. ProblemȎ sprendimas 

 

8. Sakytinǟ kalba 

 

17. KȊrybiġkumas 

 

9. Raġytinǟ kalba 

 

18. Mokǟjimas mokytis 

 

   



 
                                                                                                                            3 priedas  

Rykantų universalus daugiafunkcis centras  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

__________ 

     (data) 

 

VaikȎ 

vardai, 

amģius 

Kompetencijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Auklǟtojas   _________  __________________________ 

    (paraġas)      (vardas, pavardǟ) 

 

Auklǟtojas   _________  __________________________ 

    (paraġas)      (vardas, pavardǟ) 

 

Meninio ugdymo mokytojas _________  __________________________ 

    (paraġas)      (vardas, pavardǟ) 

 

 


