pritarta
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Vladas Damulevičius
2012 m. ................ mėn. ........ d.
PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“
direktoriaus
2012 m. .................mėn. ........ d.
įsakymu Nr. ........................

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

Šiauliai
2012 m.

Programą RENGĖ:
Renata Jonaitienė, lopšelio-darželio „Sigutė“ direktorė.
Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Janina Šulskienė, vyresnioji auklėtoja.
Asta Liaudanskienė, vyresnioji auklėtoja.
Vitalija Donskienė, vyresnioji auklėtoja.
Diana Krampienė, vyresnioji auklėtoja.
Asta Mičelienė, vyresnioji auklėtoja.
Laima Juozapaitienė, vyresnioji auklėtoja.
Elena Urniežienė, vyresnioji auklėtoja.
Zita Skerstonienė, vyresnioji auklėtoja.
Irena Astrauskienė, vyresnioji auklėtoja.

Maketavo Laura Vilkanauskienė
Spausdino „Bruknė“ spaustuvė, Tilžės g. 122, Šiauliai, LT-77160

© Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“, 2012

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.............................................................................................. 5
1.1.	Ugdymo įstaigos savitumas, kultūra.................................................................................7
1.2. Filosofinės ugdymo kryptys..............................................................................................8
1.3.	Regiono bendruomenės socialiniai ir kultūriniai ypatumai...............................................9
1.4. Įstaigos aplinkos galimybės............................................................................................ 10
1.5. Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendruomenės sąveika................................................. 10
2.	IKIMOKYKLINIO UGDYMO principai........................................................................13
3.	TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.................................................................................................. 17
3.1.	Tikslas...........................................................................................................................18
3.2. 	Uždaviniai.....................................................................................................................18
4.	TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS............................................................................19
4.1. Ikimokyklinio ugdymo turinio sudarymo principai........................................................20
4.2. Ugdymo(si) technologijos...............................................................................................22
4.3. Projektų metodas............................................................................................................23
4.4. Ugdymo aplinka.............................................................................................................23
4.5. Ugdymo turinio planavimas...........................................................................................24
4.6. Ugdymo modelio „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“
įgyvendinimo reikšmė.....................................................................................................25
4.7.	Ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystės sodas“ projektai....................................... 26
4.7.1.	Ankstyvojo amžiaus vaikų programa......................................................................36
4.7.2.	Trejų metų amžiaus vaikų programa......................................................................47
4.7.3.	Keturių metų amžiaus vaikų programa..................................................................58
4.7.4. Penkių metų amžiaus vaikų programa...................................................................66
4.8.	Ugdymo modelio „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“
programa....................................................................................................................... 77
4.8.1. Socialinės kompetencijos centro programa............................................................77
4.8.2. Sveikatos saugojimo kompetencijos centro programa............................................83
4.8.3. Pažinimo kompetencijos centro programa.............................................................89
4.8.4.	Komunikavimo kompetencijos centro programa...................................................95
4.8.5.	Meninės kompetencijos centro programa............................................................103
5.	UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS.................................................................111
5.1.	Ugdytinių gebėjimų vertinimo principai.......................................................................112
5.2.	Vaiko stebėjimas – pagrindinis vaiko pažinimo ir vertinimo būdas................................114
5.2.1. 1–3 metų vaikų esminiai gebėjimai.....................................................................115
5.2.2.	Vaiko pasiekimų lygis (3–4 m.)...........................................................................117
5.2.3.	Vaiko pasiekimų lygis (4–5 m.)...........................................................................121
5.2.4.	Vaiko pasiekimų lygis (5–6 m.)...........................................................................125
LITERATŪRA.........................................................................................................................130





I. BENDROSIOS NUOSTATOS



ŠiauliŲ loPŠEliS-daržEliS „SigutĖ“

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ steigėjas Šiaulių miesto savivaldybės taryba.
Šiaulių ikimokyklinė įstaiga „Sigutė“ viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga,
turinti savo anspaudą ir sąskaitą banke.
ikimokyklinės įstaigos adresas: Šiauliai, pašto indeksas lt-76176, Basanavičiaus g. 92,
telefonas (41) 54 52 69, www.sigute.mir.lt, el. paštas darzelis.sigute@splius.lt.
lopšelis-darželis atviras visuomenei. Bendrauja su miesto mokyklomis, kitais darželiais, Šiaulių miesto Švietimo skyriumi ir kitomis institucijomis.
ikimokyklinėje įstaigoje „Sigute“ veikia šešios įvairaus amžiaus vaikų grupės:
• ankstyvojo ugdymo (1– metų),
• keturios ikimokyklinio ugdymo (–5 metai),
• priešmokyklinio ugdymo (6–7 metai).

ikimokyklinė įstaiga dirba nuo 7.00 val. iki 17.0 val. Pailgintos darbo dienos grupė darbą
pradeda 7.00 val. ir baigia 19.00 val.
ikimokyklinėje įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų emocinei ir socialinei patirčiai ugdyti . Nuo 2009 m. pradėtas taikyti ugdymo modelis „vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“.
užtikrinamas vaikų spontaniškos, išprovokuotos bei auklėtojos organizuotos, laisvai vaikų
pasirenkamos, veiklos santykis. vaikų ugdymas visuminis, integruotas.
vaikas pasaulį pažįsta per žaidimus. žaidimas – pagrindinė vaiko veiklos sritis.
rūpinamasi ugdytinių dvasiniu ryšiu su jį supančia gamta.
Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, socializacijai bei
meniniam ugdymui. ugdoma ir skatinama vaiko saviraiška.
vaikams, augantiems nepalankioje aplinkoje, kuriama saugi aplinka, užtikrinama vaiką suprantanti ir palaikanti atmosfera.
lopšelyje-darželyje dirba 14 kvalifikuotų specialistų, iš jų: 7 auklėtojos,  priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 logopedas, 1 neformaliojo ugdymo mokytojas, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui ir direktorius.
lopšelio-darželio „Sigutė“ bendruomenė dalyvauja miesto, rajoniniuose bei respublikiniuose
renginiuose.
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1.1. UGDYMO ĮSTAIGOS SAVITUMAS, KULTŪRA

lopšelis-darželis „Sigutė“ yra pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Šiaulių mieste. darželyje
veikia 6 grupės – viena lopšelio, 4 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.
lopšelyje-darželyje pripažįstama vaikų kultūra kaip vertybė, o vaikai – kaip aktyvūs bei išradingi savo aplinkos kūrėjai. vaikas turi jaustis orus ir saugus dėl savo rasinės, kultūrinės ir tautinės
tapatybės. (vaiko gerovės politikos koncepcija, 200 m.). vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę, į kurią turi būti atsižvelgiama bet kurioje veikloje, susijusioje su vaiku. Šiandien vaiko nuomonė – tai ypač svarbi nuostata, nes vaikai vis dar gana dažnai jaučia, kad suaugusieji nei klauso, nei
gerbia jų požiūrį. Šiandien visuomenėje jų pozicija vis dar silpna, statusas žemas, vaikai neturi galių,
galimybių kontroliuoti savo pačių gyvenimą. apie tai kalbama vaiko teisių konvencijoje, priimtoje
Jungtinių tautų generalinėje ambasadoje 1989 m. lapkričio 20 d. 12 str. Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikams atskleisti savo individualumą ir kūrybingumą. vaikas turi teisę išreikšti savo nuomonę,
gauti informaciją ir ją panaudoti. (vaiko teisių konvencijos 1 str.). Eksponuojamos įvairios vaikų
kultūros apraiškos: vaikų kūryba, dailės darbeliai, nuotraukos. vaikas turi teisę į poilsį, žaidimus ir
dalyvavimą kultūrinėje ir meninėje veikloje. (vaiko teisių konvencijos 1 str.).
Įstaigoje kuriama jauki, estetiška, svetinga ir saugi aplinka, kuriamas darželio įvaizdis ir bendravimo kultūra.
lopšelio-darželio „Sigutė“ programa remiasi humanistiniu požiūriu į vaiką ir vaikystę. „lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcijoje“ reabilituotas šeimos vaidmuo, pabrėžiant ypatingą
jos reikšmę vaiko globai, dvasiniam, socialiniam ir emociniam ugdymui.
Socialiniai – ekonominiai faktoriai, pedagoginis tėvų švietimas įpareigoja labai atidžiai derinti
ugdymo tikslus su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės poreikiais.
kuriama tėvų informavimo sistema. Pripažįstama bendradarbiavimo svarba. labai svarbi vaiko asmeninio gyvenimo apsaugos nuostata. Nei vienas neturi patirti savavališko ar neteisėto kyšimosi į jo asmeninį gyvenimą. Ši nuostata pabrėžia konfidencialumo svarbą bendraujant su vaiku ir jo
artimaisiais. (vaiko teisių konvencijos 16 str.).
laikomasi veiklos skaidrumo, teisingumo ir lygių galimybių principų. Švietimo tikslas –atskleisti ir vystyti vaiko asmenybę, talentą, protinius ir fizinius sugebėjimus. vaiko ugdymas turi jam
padėti pasiruošti aktyviam suaugusio gyvenimui ir išugdyti pagarbą tėvams, savo kultūrinei tapatybei, kalbai ir vertybėms. (vaiko teisių konvencijos 29 str.).
Įstaiga turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei ir atliekančias jos poreikius. tradicijas kuria ir puoselėja visa bendruomenė.
Bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga, dalyvauja kuriant jos veiklas, ugdymo programas bei
jų įgyvendinimo strategiją ir priima atsakomybę už tai, čia dirba kvalifikuoti pedagogai.
lopšelis-darželis ypatingai neišsiskiria iš kitų, bet jo veikla yra žinoma ir teigiamai vertinama
vietos bendruomenėje. Įstaiga garsėja šventiniais renginiais, parodomis.
Įstaigos ryšiai yra įvairūs, tikslingi ir teigiamai atsiliepiantys visai bendruomenei. Įstaiga atvira
pokyčiams visuomenei, priima naujoves, būtinas kelti švietimo kokybę.
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Įstaigos vizija

Užtikrinti pozityvią ir skatinančią aplinką, kurioje kiekvienas vaikas pasiektų geriausių rezultatų pagal savo gebėjimus.

Misija

Padėti kvaliﬁkuotai ugdyti vaiką per plačią ug-

dymo programą ir didelę mokymosi priemonių
pasiūlą.

Puoselėti kiekvieno vaiko unikalius gebėjimus

per šiltą, jaukią aplinką, vaizduotę žadinančius žaidimus, prasmingą, kryptingą darbą bei
patirtį menuose, gamtoje bei bendruomenėje.

Siekti, kad tėvus ir įstaigą sietų stiprūs partnerystės santykiai.

1.2. fILOSOfINĖS UGDYMO KRYPTYS
Humanistinė – ugdymo procesas vaikui turėtų padėti integruotis į visuomenę, perimant sukauptą žmonijos patirtį. reikšmingu tampa i. kanto (kant) teiginys, kad ugdytojas, skatindamas
ugdytinių savarankiškumą, kūrybiškumą bei aktyvumą, išmoko juos vadovautis protu, doroviniu
imperatyvu ir taip gali išugdyti laisvą žmogų – asmenybę, „kuri gali pati apsirūpinti, tapti visuomenės nariu, jaučiančiu savo vidinę vertę“.
Egzistencialistinė ir fenomenologinė – ugdytiniai – individualybės. Jiems suteikiama teisė
daryti poveikį savo ugdymuisi ir gyvenimui. Jie skirtingi, todėl neįmanoma visų išmokyti.
Progresyvinė – ugdymo paskirtis – išmokyti mokytis, mąstyti, todėl ypač vertinami aktyvūs
ugdymo(si) metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą. Pedagogas ne visažinis specialistas, o ugdymo
proceso organizatorius. Pabrėžiamos individualios ugdytinių skirtybės, todėl sudarant ugdymo turinį vadovaujamasi individualizmo integravimo principais.
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Įstaigos ﬁlosoﬁja

Nėra svarbu, kas mes, bet svarbu, kas mes galime būti.
Nors dabar tokie nesame, bet ateityje mes turime tokie tapti.
Nauji pokyčiai įvyksta, kai tu tampi ne pasaulio stebėtoju, o dalyviu.
Didysis vaikų mokytojas yra prigimtinis jų
smalsumas.

Pedagogui belieka gerbti kiekvieną vaiko ak-

tyvumo požiūrį, jo laisvą savarankišką veiklą,
susipažįstant su tikrove.

Vertybės

Pagarba vaikui, vienas kitam, ugdytinių
tėveliams.

Įstaiga atvira visiems, kuriems reikalinga
pagalba, patarimai.

1.3. REGIONO BENDRUOMENĖS SOCIALINIAI IR
KULTŪRINIAI YPATUMAI
darželis „Sigutė“ įsikūręs pramoniniame Šiaulių miesto rajone, J. Basanavičiaus gatvėje. mūsų įstaiga talpina iki 120 ikimokyklinio amžiaus vaikų. darželio bendruomenė labai įvairi, tačiau
dauguma – darnios šeimos, besirūpinančios savo vaikais ir aktyviai įsijungiančios į įstaigos gyvenimą. Įstaigą lanko ir vaikai iš probleminių šeimų, iš bedarbių šeimų, gaunančių socialinę paramą.
daugėja išvykstančių į užsienį tėvų, kurių vaikai globojami, prižiūrimi senelių, giminių, todėl pastaruoju metu pastebimas susilpnėjęs tarpusavio ryšys tarp tėvų ir vaikų. tėvams trūksta pedagoginių
ir psichologinių žinių. Jaučiamas vertybinių nuostatų kitimas.
mūsų įstaigos tradicijos, grįstos ilgamete patirtimi, nuoširdžiais tarpusavio santykiais, noru
keistis, sudaro prielaidas teikti švietimo pagalbą mikrorajono bendruomenei.
Įstaiga sėkmingai bendradarbiauja su Šiaulių l/d „coliukė“, „žilvitis“, P. avižonio regos centru, medelyno, v. kudirkos pagrindinėmis mokyklomis, su PPt (pedagoginė psichologinė tarnyba).
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1.4. ĮSTAIGOS APLINKOS GALIMYBĖS
geografiniai ypatumai: vijolės upė ,miesto parkas, Sutkūnų ežeras ir miškelis, gubernijos
parkelis.
kultūriniai ypatumai: v. kudirkos, medelyno, S. daukanto mokyklos, l/d „coliukė“, „žilvitis“, P. avižonio regos centras, aklųjų ir silpnaregių kultūros centras.
Socialiniai ypatumai: įstaiga yra pramoniniame miesto rajone. Įmonės: „gubernija“, „aB venta“, „Naujoji rūta“, „alnida“, „Šiaulių duona“, Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

1.5. ŠEIMOS IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS SĄVEIKA
vienas svarbiausių siekių – užtikrinti sąveiką tarp auklėtojo, vaiko ir šeimos. tėvai ir auklėtojai sukuria vaiko gyvenimo erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystimuisi kryptį, lemia ugdymo kokybę. lopšelio-darželio tikslas – įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie būtų ne svečiai,
o jos gyvenimo dalyviai. tėvų dalyvavimas įstaigos gyvenime lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją,
savivertę ir elgesį. ikimokyklinė įstaiga, bendraudama su šeima, siekia tokių tikslų:
atskleisti šeimai vaiko gyvenimo darželyje ypatumus ir supažindinti su sąlygomis;
šviesti tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais;
susipažinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti bendrų, ugdomojo poveikio vaikui,
priemonių;
tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas turi vadovautis principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui.
Bendravimo su šeima formos:

individualios bendravimo formos:
• individualūs pokalbiai (auklėtoja pateikia žinių apie vaiką, jo vystymąsi, elgesį su bendraamžiais);
• susirašinėjimas (kai su tėvais retai matomasi, nes atveda kiti giminaičiai, apie vaiko vystymąsi, pasiekimus ir elgesį informuojama raštu, internetu);
• susitikimai (prie kavos puodelio, kai reikia apsvarstyti iškilusias problemas).
Bendri tėvų, vaikų ir pedagogų renginiai:
• šeimų šventės, vakaronės, mugės , kuriuose kviečiami dalyvauti visi šeimos nariai.
grupių tėvų susirinkimai. visuotiniai susirinkimai, kuriuose svarstomi darželio bendruomenės reikalai, įvairių talkų organizavimas, vaikų maitinimas, inventoriaus įsigijimo ir kt. klausimai);
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tėvų švietimas:
• medžiaga tėvų lentoje (informacine, pedagogine, psichologine tema);
• tėvų dalyvavimas įvairiuose tyrimuose (žodinės apklausos, anketos);
• tinklalapis www.ikimokyklinis.lt (aktuali, profesionali informacija bei pagalba specialistams ir tėvams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus).
Įstaigos taryba:
• projektų kūrimas (kuriami projektai, kuriuose tėvai yra dalyviai ir partneriai);
• rėmėjų paieška;
• bendravimas su savivaldybe (sprendžiant iškilusias lopšeliui-darželiui problemas, dėl aplinkos tvarkymo, medžių pjovimo, pagalbos talkų metu technika ir kt. priemonėmis).
vaikų pažinimas:
• vaikų piešinių ir darbelių parodos (grupių rūbinėse ir koridoriuose nuolat veikia ir yra
atnaujinamos vaikų darbelių parodos, tėvai gali susipažinti ir įvertinti savo vaiko pasiekimus);
• tėvų dienos;
• ugdymosi motyvacijos tyrimas (anketinės apklausos, vidaus auditas tiria vaikų ugdymosi
motyvaciją);
• charakterių ypatumų tyrimas (tėvų ir auklėtojų nuomonė tiriama, daromi apibendrinimai
ir išvados aptariamos kartu su tėvais);
• interesų tyrimas (tėvų apklausa žodinė, anketinė, vaikų mintys, medžiaga apibendrinama,
išvados aptariamos su tėvais).
Šeimos ir pedagogų kasdienis, nuoširdus bendradarbiavimas padeda sukurti vaiko ugdymuisi
palankią aplinką. dirbant sutartinai, išvengiama požiūrio į vaiką skirtumų, palaikomas tėvų ir auklėtojų autoritetas.

Teikiamos paslaugos
Įprastas
ugdymas

Prailginto darbo
grupė (dirba 12 val.)

Papildomas
meninis ugdymas

Specialiųjų poreikių
tenkinimas (logopedo pagalba)

Prioritetai
Sveikatos tausojimas ir
stiprinimas

Socialinės kompetencijos
ugdymas
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Įstaiga teikia įprastas ugdymo ir papildomo meninio ugdymo paslaugas. atsižvelgdama į vaikų, šeimos poreikius, įstaiga praplėtė veiklą. teikiama parama specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir jų tėvams (logopedo pagalba). tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos.
Įkurta kūrybinių darbelių studija „kriaučiukai“, kuriai vadovauja tautodailininkė auklėtoja asta
liaudanskienė ir šokių būrelis – neformaliojo ugdymo mokytoja – Nida Jašinskienė. Įgyvendinama muzikinės veiklos su gabiais vaikais programa „muzikos garsai“. Papildomos paslaugos atliepia
vaikų poreikius, interesus ir galimybes. Būrelių laikas numatytas popietinėmis valandomis, todėl
netrukdo, neužgožia įprasto ugdymo.
Įstaiga, siekdama įtraukti šeimas į ugdymo procesą, sukūrė ir įgyvendina programas „Sveikatos versmelė“, „mes kartu“.
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ĮSTAIGOS VEIKLA GRINDŽIAMA ŠIAIS PRINCIPAIS:
Humaniškumo. ugdymo procese remiamasi humanistinėmis psichologijos ir pedagogikos
nuostatomis:
• dėmesys ir pagarba kiekvienam vaikui, tikėjimas geraisiais vaiko pradais, jo galiomis įveikti
sunkumus;
• vaiko ir pedagogo santykiai grindžiami nuoširdžiu bendravimu ir pagarbos asmeniui pagrindu;
• vaikų tarpusavio santykiai formuojami remiantis atsakomybe, pasitikėjimu, pagarba kito
nuomonei bei interesams;
• kuriama saugi aplinka, kuri būtina kūrybiškumui ir pilnavertei asmenybės raidai.
Prieinamumo. ugdymo turinys remiasi šiomis nuostatomis:
• atitinka 1–5 metų vaiko psichofizines galias, jo pažinimo ir raiškos būdus bei stilių, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį;
• galima jį lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus
bei galimybes;
• pritaikytas skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje augusiam ir ugdomam vaikui.
Individualumo. organizuojant ugdymo procesą, vaiko asmenybės individualumas laikytinas
labiausiai brangintina ir puoselėtina vertybė:
• kiekvienas vaikas yra individualus ir nepakartojamas;
• sudaromos sąlygos atsiskleisti ir vystytis kiekvieno vaiko gebėjimams;
• suteikiama galimybė pasirinkti veiklą pagal individualius poreikius ir interesus.

Kūrybiškumo. ugdymo procese kaupiama kūrybinės veiklos patirtis:
• visaip skatinamas atsiskleidžia vaiko kūrybinės galios;
• formuojamas kūrybiškas vaiko santykis su aplinka, ugdomas sugebėjimas kūrybiškai panaudoti žinias (saviraiškos laisvė);
• meninė veikla ugdo estetines vertybes.
Estetiškumo. Siekiant ugdymo proceso poveikio vaiko vertybinei orientacijai, vadovaujamasi
nuostatomis:
• dalyvavimas meninėje kūryboje – viena svarbiausių vertybinių nuostatų formavimo priemonių;
• estetiniai išgyvenimai, pasiekiami meninėje veikloje, yra dvasinio brendimo veiksnys;
• kito asmens vertingumo suvokimas;
• pedagogų vertybinė orientacija formuoja vaiko vertybines nuostatas.
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Integracijos. Siekiant pedagoginio proceso aktualumo, atitikimo vaiko santykiui su pasauliu,
vadovaujamasi nuostatomis:
• ugdymo turinys garantuoja vaiko asmenybės skleidimosi integralumą, harmoningumą;
• fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna;
• vaiko pažinimo, jausminės ir veiklos patirties darna;
• besiformuojančio vaizdo apie supantį pasaulį vientisumas.
Tęstinumo. ugdymo procese suderintas įvairaus amžiaus vaikų ugdymo turinys, siekiant,
kad vaikas:
• darniai pereitų nuo ugdymosi šeimoje prie ugdymosi ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinėje
ir priešmokyklinėje amžiaus grupėje;
• įgytų gebėjimų ir patirties sėkmingai pradžiai ir sistemingam ugdymuisi mokykloje.
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3.1. TIKSLAS
atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

3.2. UŽDAVINIAI
ugdyti vaiko kūrybiškumą, skatinti jo saviraišką, atskleidžiant save meno priemonėmis ir kitais būdais.
garantuoti kokybišką specialiųjų vaikų ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias.
Padėti įgyti bendravimo įgūdžius, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, puoselėti individualumą.
Sudaryti sąlygas nepalankioje aplinkoje augančių vaikų patirties sklaidai.
atsižvelgiant į vaiko poreikius, gebėjimus, galias bei tėvų lūkesčius, skatinti vaiką kaupti naują patirtį, tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas, pažinimo kelius.
Padėti vaikui išsaugoti ir gilinti ryšį su gimtuoju kraštu, puoselėjant Šiaulių krašto kultūros
tradicijas, papročius, sudarant sąlygas ugdyti tautinės savimonės pradmenis.
Skatinti gebėjimą suprasti ir būti suprastam.
garantuoti vaiko saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, ugdyti sveikos ir saugios
gyvensenos įpročius ir įgūdžius.
Sudaryti sąlygas vaiko fiziniam ir socialiniam vystymuisi per pagrindinę jo amžiui būdingą
veiklą- žaidimą.
kurti partneriškus tėvų (globėjų) ir įstaigos bendruomenės santykius, įtraukti juos į darželio
gyvenimą.
teikti kvalifikuotą metodinę pagalbą įvairiais vaikų auklėjimo klausimais.
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Šiandien ugdymo turinys suprantamas kaip kompleksiškas procesas, kuriame pabrėžiama turima vaiko patirtis ir sąsajos su aktualiais socialinės – kultūrinės jo gyvenamosios aplinkos poreikiais.
W. goethe’ės žodžiai: „Jei laikai žmogų tuo, kuo jis yra, jis liks tuo, kuo yra. Bet jei laikai jį
tuo, kuo jis turėtų būti, jis taps tuo, kuo turėtų ir galėtų būti“.
ugdymo turinys pritaikomas ir pasirenkamas taip, kad būtų prasmingas ugdytiniui, atitiktų
jo polinkius ir poreikius, tiktų ugdymosi aplinkai ir situacijai. ugdymo turinys yra lankstus ir atviras kaitai.

4.1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO SUDARYMO PRINCIPAI
ugdymo turinys išdėstomas dviem lygmenimis:
1. ankstyvasis amžius;
2. ikimokyklinis amžius.
Sudarant ankstyvojo amžiaus programos turinį remtasi šiomis ugdymo kryptimis:
• Į šeimą orientuoto ugdymo – ugdytinių tėvai įtraukiami į ugdymo procesą, šeimoms teikiama kvalifikuota pedagoginė – psichologinė pagalba.
• Vaiko ir ugdytojo sąveikos kryptis – pripažįsta abipusį ryšį tarp vaiko ir jo tėvų, globėjų,
pedagogų, ugdymą grindžiant vaiko ir suaugusiojo sąveika, palaikomas vaiko aktyvumas,
savarankiškumas, taip skatinant pasitikėjimą savimi, ugdant kompetencijos jausmą, žadinant kūrybinę saviraišką.
• Asmenybės skleidimąsi skatinančio ugdymo kryptis – pabrėžia suaugusiojo ir socialinės
aplinkos poveikio vaikui svarbą.
• Visuminio ugdymo kryptis – išryškina įvairių vaiko raidos sričių harmoningo skleidimosi
būtinybę.
ugdant ankstyvojo amžiaus vaiką (1– m.) išskiriamos šios ugdymo sritys:
Gyvenimo įgūdžių:
• didinti vaiko pasitikėjimą savo galimybėmis ir savimi;
• padėti įgyti daugiau savarankiškumo;
• ugdyti drąsą eksperimentuoti, išmėginti.
Bendravimo įgūdžių:
• skatinti vaiką reikšti vis įvairesnes emocijas bei jausmus ir atsakyti į kito jausmų raišką;
• užmegzti artimą emocinį ryšį su vaiku, prisitaikyti prie jo bendravimo ritmo ir poreikių;
• skatinti bendrauti su kitais vaikais;
• padėti perprasti grupės tvarką ir skatinti jos laikytis.
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Pažinimo įgūdžių:
• palaikyti ir skatinti natūralų domėjimąsi savimi ir aplinkiniu pasauliu;
• padėti atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.
Kalbos įgūdžių:
• tenkinti vaikų poreikį bendrauti;
• ugdyti sakytinę kalbą;
• ugdyti estetinę vaikų kalbos nuostatą.
Judėjimo įgūdžių:
• sudaryti saugią ir sveiką augimo ir judėjimo aplinką;
• tenkinti vaiko judėjimo poreikį, palaikyti jo fizinį aktyvumą;
• skatinti įvaldyti vis naujus judėjimo būdus, sudaryti sąlygas juos kartoti.
Žaidimo įgūdžių:
• skatinti vaiko iniciatyvumą ir aktyvumą, drąsą rizikuoti, siekį patirti sėkmę, suprantant, kad svarbiausia – pats žaidimo procesas, o ne jo rezultatas;
• skatinti pamėgdžioti ir modeliuoti žaidime įvairias gyvenimo situacijas.
Kūrybiškumo įgūdžių:
• skatinti teigiamas vaiko emocijas, įtraukiant į meninę veiklą;
• skatinti muzikinę vaiko saviraišką;
• tenkinti vaiko poreikį dalyvauti dailės raiškoje .
Į kompetencijas orientuotas ugdymas, atsižvelgia į amžiaus tarpsnio ypatumus,
besiugdančiųjų patyrimą, gebėjimus, galimybes, interesus, intelektines išgales ir remiasi šiais
didaktiniais principais:
Humaniškumo. ugdymo turinys siekia, kad kiekvienas vaikas būtų pastebimas ir gerbiamas,
vaiko santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe.
Patrauklumo ir džiaugsminigumo. ugdymo turinys skatina pasirinkti vaiko žavėjimąsi ugdymo procesu, stiprinantys ugdymosi motyvacijąskatinantys darbo metodai, siekiama, kad vaikai
patirtų malonumą pažinimo, kūrybos džiaugsmą, sudaromos sąlygosišgyventi sėkmę.
Diferencijavimo. ugdymo turinys grindžiamas individualiųvaiko fizinių, psichinių galių, socialinių ypatybių pažinimui, ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų grupės ar į konkretaus vaiko ugdymosi poreikius, keliami individualizuoti ugdymo tikslai, parenkama atitinkamo
sudėtingumo ugdomoji medžiaga bei užduotys, sudaromos sąlygos ugdymuisi vaikams, turintiems
specialųjų poreikių (išskirtinių gebėjimų, ugdymosi sunkumų), iš ugdytinių pasiekimų daromas pažangos vertinimas, grindžiamas idiografiniu (individualios pažangos) principu.
Aktyvinimo. ugdymo turinys orientuotas į ugdymąsi praktiškai veikiant, atsisakoma teoretizavimo, akademiškumo, siekiama racionalaus ir iracionalaus (intuityvaus, jausminio, pasąmoninio)
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pažinimo dermės, įtraukiami visi jutimai, ugdytiniai skatinami savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti
mintis, išgyvenimus, nuotaikas, sudaroma galimybė rinktis: veiklą, veikimo priemones savarankiš
kai apsispręsti, pasirinkimo laisvėderinama su atsakomybeuž savo veiksmus ir poelgius, kaip veiklos,
valios variklis, žadinami teigiami išgyvenimai.
Interpretavimo. Sudarant ugdymo turinį, pirmenybę teikiama kūrybinei, o ne atgaminimui
reprodukuojančiai veiklai, ugdytiniai įtraukiami į aktyvią, skatinančią interpretuotą veiklą, moko
ma į pasaulį žvelgti „savo akimis“, palaikoma savianalizė ir savęs vertinimas.
Tęstinumo. Ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su ankstyvojo ir priešmokyklinio ugdy
mo turiniu siekiant, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo šeimoje, iš ankstyvojo amžiaus grupės
prie ugdymosi ikimokyklinio amžiaus grupėje, o vėliau – priešmokyklinėje grupėje ir mokykloje.
Programoje atsižvelgiama į amžiaus tarpsnio ypatumus, į ugdomųjų patyrimą.

4.2 UGDYMO(SI) TECHNOLOGIJOS
Remiantis šiais bendraisiais didaktiniais principais, pasirenkamos atitinkamos ikimokyklinio
ugdymo technologijos bei metodai. Lopšelyje-darželyje „Sigutė“ taikoma integruoto ugdymo sis
tema (ugdymas(-is) grindžiamas kūrybinės sąveikos ir pedagogo sąveikos, spontaniškojo ugdymo,
ugdymo situacijų inicijavimo, ugdančios aplinkos kūrimo, pavyzdžio, terapinės ir kt. Sinteze). Ug
dyme naudotini ugdymo būdai, ugdymo ir ugdymosi technologijos, atitinkančios ankstyvojo ir iki
mokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus. Lopšelyje-darželyje taikomi individualūs ir grupiniai
darbo metodai, kurie skatina tyrinėjimą, ieškojimus, interpretavimą, problemų sprendimą, projek
tavimą, kūrybą, aktyvina ugdymą, tai:
• pokalbis,
• diskusija,
• interviu,
• inscenizavimas,
• imitavimas,
• projektas,
• stebėjimas,
• mėgdžiojimas,
• tyrimas (bandymas, eksperimentas),
• praktinis darbas (piešimas, gaminimas, kūrimas, kalbėjimas, pristatymas).

Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas.
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4.3. PROJEKTŲ METODAS
Gyvename informacinėje visuomenėje ir pedagogas turi atsikratyti vien žinių perteikėjo vaid
mens. Šiandien nebetinka tradicinė ugdymo metodika, kai pedagogas pateikia medžiagą, o ugdyti
nis turi ją teisingai pakartoti. Ugdant informacinę kultūrą būtina integruoti dalykus, formuoti ug
dytinių supratimo apie pasaulį visumą. Taigi galima teigti, kad informacinės kultūros ugdymas – ne
vien informacijos technologijų dalyko, bet ir visos švietimo įstaigos bendrasis tikslas. Viena iš prie
monių, kad minėtas tikslas būtų pasiektas, yra akyvus ugdymo metodas – projektų kūrimas.
Projektų metodas – atviras metodas. Juo susitelkiama ties tuo kas nežinoma, bet siekiama tirti,
pažinti, pasimokyti, įgyti naujų žinių ir t.t. Taip apibrėžiama problema.
Projektų metodo tikslas – išugdyti sugebėjimus ar parengti sprendimų strategijas socialinėms
ir pedagoginėms visuomenės problemoms spręsti.
Wiliamas Herardas Kilpatrikas 1918 m. patobulino J. Dewey suformuotą projektinį metodą.
Autorius projektu vadino bet kurią kryptingą veiklą, kurioje asmeniškai svarbūs tikslai lemia: veiks
mų taikinius (į ką nukreipta veikla), vyksmo pobūdį (kaip toji veikla vykdoma) ir norą veikti (vdinė
motyvacija). W. H. Kilpatrikas akcentavo asmeninį vaiko santykį su vykdomu projektu. Jis teigė,
kad per projekto kūrimą ne tik įgyjama žinių bei įgūdžių, bet susiformuoja ir asmeninės nuostatos,
asmeninis požiūris į dalykinę sritį.
Projektų metodas ypatingas tuo, kad vaikui diegiamas savarankiškumas ir atsakomybė. Projek
to kūrimas – tai mažas socialinis, demokratinės visuomenės veiklos modelis. Dalyvaudamas tokioje
veikloje vaikas įgyja kolektyvinio darbo, bendradarbiavimo įgūdžių.

4.4. UGDYMO(SI) APLINKA
Kuriant vaikų gyvenimui ir ugdymui(si) palankią aplinką, vadovaujamasi tam tikrais princi
pais: ugdymo aplinka orientuota į vaiko poreikius, atsižvelgiant į vaiko amžių:
• kuriama emociškai saugi aplinka,
• kuriama fiziškai saugi, higieniška aplinka,
• kuriama stimuliuojanti aktyvią vaikų veiklą,
• kuriama estetiškai ugdanti aplinka.
Ugdymo aplinka yra sukurta atsižvelgiant į ugdytinas kompetencijas. Ugdymas organizuoja
mas veiklos kampeliuose, atitinkančiuose įvairias ugdytinas kompetencijas.
Tinkamai sukurta ugdymo(si) aplinka skatina vaikus pažinti save, įgyti pasitikėjimo savo jėgo
mis, savarankiškai domėtis supančiais žmonėmis, daiktais ir reiškiniais.
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4.5. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS
ugdymo turinys išdėstomas siekiant vaiko kompetencijų ugdymo atspindėjimo. vaiko kompetencijos, tai uždaviniai, kuriuos ugdytojai (vaiko pedagogai ir šeima) turėtų pasiekti tam tikru
laikotarpiu. Būtent:
gebėjimą komunikuoti, gebėti suprasti ir būti suprastam, kalbėti, bendrauti – t.y. įgyti komunikavimo kompetencijų;
informacinius gebėjimus, gebėjimą savarankiškai surasti, vertinti, naudotis įvairiomis priemonėmis, žaislais, stebėti, pažinti, tyrinėti, atrasti save ir aplinkinį pasaulį – t.y. plėtoti pažinimo kompetenciją;
gebėjimą mąstyti, spręsti iškilusias problemas, daryti savarankiškus sprendimus, gebėjimą
žaisti šalia, grupelėje, dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, ugdyti(is) atsakomybės jausmą ir savitvardą – t.y. įgyti socialinę kompetenciją;
gebėjimą būti kūrybingam, norą muzikuoti, orginaliai mąstyti, įsivaizduoti, kurti, vaidinti – t.y. meninę kompetenciją;
gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu – t.y. puoselėti sveikatos kompetenciją.
kadangi vaikai vystosi labai individualiai, būdingi staigūs raidos šuoliai, mūsų nuomone, vaiko gebėjimus, tik labai sąlyginai galima priskirti tam tikram amžiui. aukščiausio lygio kompetenciją
pasiekęs vaikas yra pasirengęs pirmam žingsniui mokyklos link – ugdymuisi pagal priešmokyklinio
ugdymo(si) programą.
lopšelyje-darželyje „Sigutė“ ugdymo turinys yra planuojamas projektiniu veiklos metodu.
Projektinio ugdymo metodas, remiasi pragmatinio ugdymo nuostatomis suformuluotomis dž. diuji: asmeninio patyrimo plėtra, problematiškumas, veiklumas, tęstinumas, vystymąsis.
Projektas trunka tiek, kiek reikalinga konkrečiai ugdymo(si) temai ar temų grupei išnagrinėti
(atlikti) – nuo savaitės iki mėnesio. Numatoma mėnesio projekto tema, kuri gali būti skirstoma į
savaitės rekomendacinio pobūdžio potemes. Projektų temos parenkamos atsižvelgiant į metų laikus,
kalendorines šventes, progines šventes, temas pagal vaikų idėjas, jų interesus, poreikius, temos kūrybinei raiškai, spontaniškai iškilusias problemas (įvykius). Sudaryta rekomenduojamų temų sistema,
grindžiama vaikui prieinamomistradicinės kultūros vertybėmis, numatoma sąsaja tarp praeities ir
ateities, atsispindi gamots ciklai, vyksmai, temas galima lengvai adaptuoti, pritaikyti kiekvienos grupės poreikiams. atskiras temas planuojant numatoma vaikų veiksena, ugdomosios kompetencijos,
gebėjimai ir įgūdžiai, ugdymo metodai ir būdai. iškeliami bendri tikslai ir uždaviniai atsižvelgiant į
vaikų poreikius ir pasiūlymus, tėvų pageidavimus. grupės projektinė veikla (tema) integruojama į
kitų lopšelio-darželio specialistų darbą (logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojo, studijos „kriaučiukai“).
vaikų veikla yra tik orientacinė, ji numatyta, tačiau temos rekomendacinio pobūdžio, atsižvelgiant į esamą situaciją, jas galima keisti. Pedagogas planuodamas veiklą atsižvelgia į savo
grupės vaikų poreikius, gebėjimus, interesus, galimybes bei turimą patirtį. grupėse planuojant veiklą yra nurodoma viena ar kelios prioritetinės ugdymo(si) technologijos, atitinkančios pasirinktų
ugdymo(si) kryptį atitinkančių šiuolaikinių technologijų (kūrybinės vaiko ir pedagogo sąveikos,
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spontaniškojo ugdymą ugdymo situacijų inicijavimo – turtinimo, ugdančiosios aplikos kūrimo,
pavyzdžio, terapijos ir kt.) sintezę. Visi šie išvardyti ugdymo(si) metodai, būdai t.y. technologijos,
leidžia įgyvendinti į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotą ugdymo(si) progrmamą.
Pedagogai dirbdami projektiniu metodu laikosi šių nuostatų:
• vaikas yra ugdymo centras, pedagogas yra patarėjas, padėjėjas;
• įvairi patirtis įgyjama praktinėje veikloje;
• projekto eiga planuojama kartu su vaikais;
• iškeltos problemos neturi būti sureikšmintos, statiškos;
• veiklos procese turi vyrauti žaidybiniai elementai;
• kiekvienas projektas turi būti užbaigtas;
• kiekvieno projekto pabaigoje vyksta refleksija.

4.6. UGDYMO MODELIO „VAIKO ESMINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
KOMPETENCIJŲ CENTRUOSE“ ĮGYVENDINIMO REIKŠMĖ
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime 2007 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1057 „Dėl ikimokykli
nio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007–2012 metų programos patvirtinimo“, vienas iš numa
tomų rezultatų (IV. 17) yra „Įvairės ikimokyklinio ugdymo paslaugų organizavimo formos. Naujus
ikimokyklinio ugdymo modelius taikys ne mažiau kaip 30 % ikimokyklinio ugdymo įstaigų“.
Ieškant dermės tarp išaugusių mažus vaikus auginančių šeimų poreikių ir ikimokyklinio ugdy
mo pažangių tendencijų, siekiama plėtoti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą ir ugdymo kokybės
atitikimą vaikų poreikiams bei tėvų lūkesčiams tenkinti.
Vaikas turi būti ugdomas taip, kad susiformuotų nuostatos, požiūris ir įgūdžiai, kurių prireiks
sparčiai keičiantis laikui: kritiškai mąstyti, gebėti rinktis, matyti sunkumus ir mokėti juos įveikti,
būti kūrybingiems, išradingiems, rūpintis žmonėmis ir aplinka.
Pradėjęs lankyti ikimokyklinę įstaigą vaikas patiria nemenkus išbandymus – jį supa nepažįsta
ma aplinka, žmonės, tačiau jis mokosi bendrauti, žaisti, kurti ir dirbti kolektyve, o tai teigiamai at
siliepia jo tolesniame gyvenime (mokykloje, darbe ir t.t.). Pažinti pasaulį vaikui turi padėti žmonės,
kurie juo rūpinasi, perteikia žinias ir patirtį.
Diegiant ugdymo modelį „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“
ugdytiniai, bendraudami su kitu pedagogu, kurių kiekvienas taiko skirtingus ugdymo me
todus, veiklas, turi galimybę greičiau įgyti socialinę patirtį, spręsti pažintines problemas, pa
sirinkti informacijos šaltinius, organizuoti savo veiklą, bendrauti su bendraamžiais. Veiklos
vyksta vieną kartą savaitėje, pagal sudarytą grafiką.
Kadangi dabartinė Lietuvos švietimo reforma reikalauja šiuolaikiško pedagogo, orientuoto į
nuolatinę kaitą, kompetencijas, gebančio valdyti ugdymo procesą darželyje, pedagogai turi tobulėti:
taikyti netradicinius ugdymo metodus, siekiant prioritetinės socialinės ir emocinės vaiko brandos.
Tam reikia asmeninės iniciatyvos, pasitikėjimo savimi, darželio bendruomenės komandinio darbo.
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4.7. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS
„VAIKYSTĖS SODAS“ PROJEKTAI

RUGSEJIS
PROJEKTAS

„DARŽELIS – MAN YPATINGA VIETA“
PROBLEMA. Rugsėjo mėnesį darželį pradeda lankyti nedrąsūs naujokai, nežinantys įprastinės tvar
kos, neturintys bendravimo įgūdžių. Kiti vaikai grįžta po vasaros atostogų primiršę grupės elgesio
taisykles, išsiblaškę.
TIKSLAS. Ugdyti gebėjimą gyventi, būti greta ir kartu, intuityviai ar sąmoningai suvokiant savo ir
draugų saugumą lemiančius veiksnius.
UŽDAVINIAI:
• nusiteikti bendravimo džiaugsmui, buvimu kartu;
• nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, mandagiai bendrautų su kitais;
• sužinoti apie artimiausioje aplinkoje tykančius pavojus;
• saugoti save ir kitus;
• sužinoti sveikai gyvensenai būdingus dalykus, padedančius augti sveikiems.
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

SPALIS
PROJEKTAS

„ŽEMĖ –GYVYBĖS NEŠĖJA“
PROBLEMA. Žemė – nepaprasta planeta, pilna gyvybės ir turtinga gamtos ištekliais, reikalingais
žmogaus egzistavimui palaikyti. Žemė ne tik mus maitina ir rengia, bet ir žadina smalsumą, norą
kurti. Dauguma vaikų nežino arba mažai žino apie žemės gėrybių atsiradimą, teikiamą naudą ir
reikalingumą gyvybei palaikyti, jos tausojimą ir branginimą.
TIKSLAS. Atskleisti vaikams žemės grožį, įvairovę, gamtos išteklių teikiamą naudą ir skatinti susi
mąstyti kaip jis turi elgtis, kad ji taptų gražesnė.
UŽDAVINIAI:
• skatinti vaiko domėjimąsi augmenija;
• supažindinti su žemės teikiamomis gėrybėmis ir jų naudingumu sveikatai.;
• siekti, kad vaikas suprastų būtinumą tausoti žemės dovanas;
• siekti, kad pastebėtų gamtoje vykstančius pokyčius.
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LAPKRITIS
PROJEKTAS

„AŠ IR LAIKAS“
PROBLEMA. Rudenį apmiršta medžiai, vysta gėlės. Gamta pasiruošia žiemai, kad ją ištvėrusi vėl
atgimtų. Žmonės irgi panašūs į gamtą: gimsta, užauga, sensta ir miršta. Baigiasi rudeniniai darbai,
žmonės glaudžiasi prie namų šilumos. Ugdytiniuose turi pradėti formuotis harmonijos su gamta
jausmas, pagarba gyvybei.
TIKSLAS. Sužadinti vaikams laiko tėkmės , gamtos ir žmogaus ritmo bendrumo pojūtį.
UŽDAVINIAI:
• siekti, kad vaikas justų pagarbą žmonėms, jų gyvybei;
• pratinti suvokti žmogaus nuolatinį keitimąsi, gyvenimo liniją;
• žinoti saugaus elgesio gatvėje pagrindines taisykles.
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

GRUODIS
PROJEKTAS

„GERUMĄ ŠIRDYJE AUGINU“
PROBLEMA. Gruodis – advento mėnuo (iš lot. kalbos adventus – atėjimas). Tai pasiruošimo di
džiausioms metų iškilmėms – Kristaus atėjimo pasaulin šventei, Kalėdoms, metas. Siekiama supa
žindinti vaikus su saulės grąža, dienos ilgėjimo, šviesėjimo metu. Aiškinami ugdytiniams menkai
težinomi prieškalėdinio susikaupimo papročiai.
TIKSLAS. Ugdyti pagalbos ir globos jausmą, išsakant jį gerais darbais ir žodžiais.
UŽDAVINIAI:
• siekti, kad vaikas stengtųsi padėti kitam, atjaustų kitą;
• padėti suvokti Kalėdas, kaip šeimos šventę, saulės grįžimo dieną;
• sieti naujų metų pradžią su šiltu bendravimu, gerais darbais;
• supažindinti su Kalėdiniais papročiais.
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SAUSIS
PROJEKTAS

„MES MAŽI, BET SMALSŪS“
PROBLEMA. Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir žingeidūs, tačiau susidūrę su nežinomais reiški
niais ne visada žino, kaip reikia juos išsiaiškinti. Reikia padėti jiems atrasti, pažinti ir suvokti naują
pasaulį.
TIKSLAS. Sužadinti vaikų smalsumą, norą pažinti , padėti patirti atradimo džiaugsmą.
UŽDAVINIAI:
• patirti žiemos teikiamus džiaugsmus, nepatogumus, pramogas;
• išbandyti įvairius žaidimus: suaugusiųjų sumanytus vaikams pradžiuginti, ko nors pamokyti ar
pačių sugalvotus;
• tyrinėti žiemiškus gamtos reiškinius.
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„VAIKYSTĖS SODAS“

VASARIS
PROJEKTAS

„MANO NAMAI, NAMUČIAI“
PROBLEMA. Daugėja šeimų, kuriose ryšys tarp artimųjų silpnėja, o apie jausmus savo gimtai ša
liai išvis nėra kalbama. Vaikai turėtų suvokti, kad šeima ir artimieji yra svarbiausi žmonės, kad toks,
koks esi ir būsi priklauso nuo tėvų, senelių ir nuo to, kokioje šalyje pats gyveni. Vaikai turi gerbti
savo artimuosius ir šalį, kurioje gyvena.
TIKSLAS. Ugdyti pasididžiavimą savo šeima, namais ir Tėvyne.
UŽDAVINIAI:
• džiaugtis savo šeima, namais, darželiu;
• padėti suprasti, jog šeimoje vaikas yra saugus, mylimas;
• supažindinti su lietuviška simbolika, švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
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KOVAS
PROJEKTAS

„AŠ TAIP PAŽĮSTU PASAULĮ“
PROBLEMA. Kovas – pirmasis pavasario mėnuo, siejamas su žemės atgimimu, parskrendančiais
paukščiais, prasidedančiais darbais ir šviesa. Vaikams reikia padėti atrasti atgyjančios gamtos požy
mius, sudaryti sąlygas tenkinti saviraiškos ir kūrybinius poreikius, pažinti save ir juos supantį pasau
lį.
TIKSLAS. Pastebėti besikeičiančios žemės požymius, paskatinti kūrybai.
UŽDAVINIAI:
• išbandyti įvairius meninės raiškos būdus ir priemones;
• skatinti būti išradingais, savitais.
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„VAIKYSTĖS SODAS“

BALANDIS
PROJEKTAS

„GAMTA BUNDA“
PROBLEMA. Gyvenimas – nuolatinis kitimas. Niekas nedingsta be pėdsakų, tik įgauna naują pras
mę. Atėjo pavasaris. Stebime atbudusią gamtą, paukščių gyvenimą, laukiame didžiosios pavasario
šventės – Velykų. Vaikai mokosi pajusti naujo gyvybės rato pradžią.
TIKSLAS. Pastebėti atbundančios gamtos požymius, pajusti naujos gyvybės pradžią...
UŽDAVINIAI:
• įsiklausyti į atbudusios gamtos garsus: paukščių čiulbesį, besiskleidžiančius pumpurus, dūzgian
čius vabzdžius;
• susipažinti su pavasariniais darbais darželyje, sode, daržuose;
• pasiruošti ir švęsti Velykų šventę, Atvelykio mugę;
• menine veikla išreikšti patirtus įspūdžius.
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GEGUZE
PROJEKTAS

„VAIKYSTE, NUSIJUOK“
PROBLEMA. Vaikystė – tai šviesus, ryškus ir nepakartojamas gyvenimo tarpsnis. Vaiko siela, ištroš
kusi pažinti, suvirpa nuo sąlyčio su istorija ir kultūra, nujaučia doros, teisingumo, gėrio svarbą ir
vertę. Šviesiausi ir skambiausi vaikystės akordai mūsų darželyje suskamba per Motinos dieną, Šeimų
šventę, Vaikystės spindulėlio šventę.
TIKSLAS. Suburti vaikus maloniems užsiėmimams, džiaugsmingiems išgyvenimams, linksmy
bėms.
UŽDAVINIAI:
• pratinti parodyti meilę ir pagarbą mamai geru žodžiu, paslauga, švelnumu;
• pagal išgales kurti grožį savo aplinkoje;
• aktyviai kartu su tėveliais dalyvauti Šeimų šventėje;
• nusiteikti bendravimui, susitikimams, džiugiems išgyvenimams, pramogoms.
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„VAIKYSTĖS SODAS“

BIRZELIS
LIEPA
RUGPJUTIS
PROJEKTAS

„SVEIKA, VASARĖLE!“
PROBLEMA. Tėvai, kurie dirba vasarą, negali daug laiko skirti vaikų pramogoms, išvykoms į gam
tą. Darželio sodas – puiki vieta turiningai praleisti vasarą, pasidžiaugti jos teikiamais malonumais.
TIKSLAS. Ugdyti kūrybiškumą, fantaziją ir nusiteikimą nuoširdžiam bendravimui, prasimany
mams, įvairiems žaidimams.
UŽDAVINIAI:
• supažindinti su linksmiausios vasaros šventės – Joninių – papročiais, tradicijomis, burtais;
• ugdyti ekologinį mąstymą per praktinę veiklą;
• menine raiška išreikšti gamtoje patirtus įspūdžius, išgyvenimus.
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Mėnuo

1. RUGSĖ
JIS

Eil.
Nr.

36

„Diena be
ašarėlių“

I. Steišūnienė.
Visai mažiesiems
vaikams. „Mano
žaisliukas“.
Muzikinių įrašų
klausymas: Tajos
lopšinės ir kt.

• Klausymas;
• pasakojimas;
• „minčių lietus“.

•
•
•
•
•
•

I.Steišūnienė.
„Visai mažiesiems
vaikams“.

Knyga „Tomuko
kelias į darželį“.
K. K. Kubilinskas.
„Gintarėliai“.

Rekomenduojama literatūra

• Supažindinimas su grupe, darže
liu;
• stebėjimas;
• pokalbis;
• literatūros kūrinių klausymasis.

Ugdymo metodai, priemonės

• Pramogos;
Nebeverkia;
• išvyka pas darželio draugus;
išgyvena daug džiaugsmingų akimirkų;
• ratelis „Tai ratukas“.
noriai dalyvauja veikloje;
aktyviai juda;
emocionaliai išgyvena;
tampa organizuojamų švenčių ir pramogų dalyviais, žiūro
vais;
• bendrauja su savo grupės ir kitų grupių, vaikais, tėvais,
pedagogais ir kitais suaugusiais.

Projektas / Rekomen
projekto
duojamos
Vaiko veiksenos
tikslas
temos
„Labas,dar • Tyrinėja juos supančią naują aplinką;
PROJEK
želi“
TAS:
• bendrauja su vaikais, suaugusiais;
„DARŽE
• pažįsta darželio patalpas, žino kur miegamasis, tualetas,
LIS – MAN
salė.
YPATINGA
VIETA“
„Su tėčiu • Rodo, pasakoja apie savo žaislą;
TIKSLAS – ir mama į • įvairiai bando (čiupinėja, dėlioja, stumdo ir t.t.) pasirink
ugdyti gebė darželį o
tus žaislus;
jimą būti su pa pa“
• tyrinėja įvairias žaislų ir daiktų ypatybes;
bendraam
• pratinasi prie tvarkos;
žiais, suaugu „Mano my • apsikabina ir nešioja lėlę ar kitą minkštą žaislą;
siais naujoje limas žais • dalinasi, žaislais;
aplinkoje
liukas“
• klausant skambančių muzikinių įrašų supa, migdo savo
žaislą.
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4.7.1. Ankstyvojo amžiaus vaikų programa

TIKSLAS –
suteikti ži
nių apie ru
dens gėrybes
ir pokyčius
gamtoje.

2. SPALIS PROJEK
TAS:
„ŽEMĖGYVYBĖS
NEŠĖJA“
•
•
•
•
•

• Žiūrinėja paveikslus, kuriuose pavaizduotos daržovės: kopūs
tas, morka, vaisiai:obuolys, kriaušė;
• suranda ir padeda tokį pat paveikslą;
• tyrinėja tai, kas aplink – įsižiūri, įsiklauso, uodžia, ragauja,
liečia, skiria pagal skonį natūralius vaisius ir daržoves.

• Stebėjimas;
• išvyka po darželio kiemą;
• inscenizavimas („Lapelių šo
kis“);
• žaidimas „Vėjas ir lapai“.

• Naujos aplinkos(sporto salės)
tyrinėjimas, stebėjimas;
• diskusija „Kam mums reikalin
gos kojelės?“;
• aktyvi vaikų veikla: rytinė
mankšta, kūno kultūros veikla
salėje;        
• žaidimas „Kiškių šeimynėlė“.

„Mano koje • Mėgdžioja suaugusiojo parodytą veiksmą, žaidžia;
lės, kad bė • atlieka judesius mėgdžiodami suaugusįjį;
giočiau“
• žaidimų, sportinių pratimų metu gražiai, draugiškai ben
drauja vieni su kitais;
„Pasportuo- • aktyviai tyrinėja savo aplinką.
kim, paju
dėkim ir
kojelėm pa
trepsėkim“

Pasakojimas;
pokalbis;
eksperimentavimas;
tyrinėjimas;
atradimas.

• Supažindinimas su valgomu
grybu baravyku ir nevalgomu
grybu musmire;
• paveikslėlių, knygų žiūrėjimas.

• Smalsauja;
• klausinėja;
• deklamuoja išmoktus ir mokosi naujus eilėraščius.

„Krenta la • Vaikščiojimų metu stebi gamtoje vykstančius reiškinius
pai pamažu,
(metų laikų kaitą, augalus ir pan.), renka įvairią gamtinę
rudenėli,
medžiagą, kurią naudoja žaidimams, rankų darbams;
kaip gražu“ • stebi medžius, krūmus;
• tvarko grupės aikštelę;
• renka lapus ir žaidžia su jais;
• žaidžia su vėjo malūnėliais;
• žiūri metų laikų paveikslėlius;
• gaudo lietaus lašus.

„Kiškio Piš
kio daržas“

„Obuoliu
kus valgau
didelis ir
sveikas au
gu“

„Einame
grybauti
baravykų
rauti“

37

Maja Pitamic „Žaidimai
nuo 1 iki 3 metų vai
kams“.
P. Ivanovas. „Vaikų žaidi
mai“.
A. Džiuvė „Žaidimai gam
toje“.

A. Lanzbergienė. „Auga
me kartu“. Ruduo.
I. Steišūnienė.
„Visai mažiesiems vai
kams“.
E. Tolvaišienė.
„Aukime su saulute“.

Maja Pitamic. Žaidimai
nuo 1 iki 3 metų vai
kams.
Muzikinių įrašų klausy
mas.
Daina „Graužia kiškis
kopūstėlį“.

I. Steišūnienė. „Visai ma
žiesiems vaikams“.
Lietuvių liaudies pasaka
„Grybai, grybai baravy
kai“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

3. LAP
KRI
TIS

Muzikos įrašai.
Enciklopedijos.

• Diskusija ir pokalbis apie
paukščius;
• aiškinimas, kurie paukščiai
išskrenda, kurie žiemoja pas
mus;
• stebėjimas;
• išvyka į darželio kiemą.
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„Vienas ir
daug“

„Aš buvau
pipiras, o
dabar jau
vyras“

Stato;
konstruoja;
dėlioja;
nuotraukoje parodo save, savo mamą, tėtį, brolį, sesę, sene
lius;
• žaidžia žaidimą „Makaronų vėrimas“.

•
•
•
•

• Supažindinimas su kiekio sąvo
komis: vienas ir daug;
• stebėjimas;
• tyrinėjimas;
• pažinimas;
• pasivaikščiojimai: darželio
aplinkoje;
• įvairiais būdais tapatina, lygi
na, matuoja, skaičiuoja;
• pratinasi vartoti sąvokas: vie
nas ir daug.

Jums, mažieji.
Maja Pitamic. „Žaidimai
nuo 1 iki 3 metų vai
kams“.

Jums, mažieji.
Močiutės dovanos.

Naujosios mamytės pasa
kos.

• Stebėjimas: stebėti saulę, mė
nulį;
• pasakojimas, pokalbis;
• aiškinimas;
• formuojamas supratimas apie
saulę ir mėnulį;
• žaidimas,“Diena ir naktis“.

„Mano batai • Tyrinėja savo drabužius ir pavadina, pats atsirenka savo daik • Kūrinių klausymas;
• eilėraščių mokymas;
tus;
buvo du“
• palietęs atpažįsta žinomą daiktą;
• žaidimas „Šilta- šalta“.
„Kepurytė • kiša ranką į rankovę, koją į batą, ant galvos deda kepurę.
ant galvos,
šalikas ant
kaklo“

„Diena- nak • Domisi;
• klausosi;
tis“
• aptarinėja;
„Kur dingo • klausinėja apie jiems nesuprantamus dangaus kūnus ir gam
tos reiškinius.
saulutė?“
• vartydami knygas, žurnalus, ieško paveikslų su dangaus kū
TIKSLAS –
nais, juos atpažįsta;
ugdyti gebė
• parodo paprašytus paveikslėlius;
jimą stebėti
• dailės metu piešia, aplikuoja dangaus kūnus.
pokyčius
gamtoje.
„Kur dingo • Varto knygas ir parodo žinomus paukščius;
• stebi darželio teritorijoje atskrendančius paukščius;
paukšte
• imituoja jų judesius;
liai?“
• varto knygas;
• piešia, spalvina paukštčio trafaretus, lipdo;
• klauso paukščių skleidžiamų garsų, muzikos įrašų.

PROJEK
TAS:
„AŠ IR
LAIKAS“
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TIKSLAS –
supažindinti
su kalen
doriumi
metų lai
ku – žiema
ir didžiausia
metų šventeKalėdomis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stebi pasikeitusią gamtą;
lauke stebi sniegą, krintančias snaiges, ledo takelius;
daro sniego gniūžtes, lipdo sniego senį;
stebi kiemsargio darbą;
klausosi kūrinių apie žiemą;
pasimoko trumpų eilėraščių;
stebi ir komentuoja paveikslėlius apie žiemą;
atkreipia dėmesį į žieminius drabužius;
žaidžia judrius žaidimus.

Vaiko veiksenos
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„Pasakėlės
prie žibin
tų“

„Adventas.
Tyliosios
lopšinės“

Klausosi lopšinių;
supuoja lėlę, mėgstamą žaislą;
įsiklauso į lopšinės žodžius;
mėgdžioja auklėtojos judesius ir dainavimą;
klausosi sekamų pasakų;
varto pasakų knygeles;
komentuoja iliustracijas;
mėgžioja pasakų veikėjų judesius, balsus;
atkartoja įsimintinas frazes;
vartydami knygas atpažįsta ir įvardina gyvūnus: mešką, vil
ką, lapę, zuikį;
• skiria sąvokas „didelis–mažas“.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Jaučiu,
• Pasako gražius žodžius apie savo artimus žmones;
myliu, dėko • mokosi suprasti žodžių „galima – negalima“ reikšmes;
ju“
• pratinasi padėti vienas kitam;
• paguodžia nuliūdusį verkiantį draugą;
„Gerų žode • mokosi kalboje vartoti mandagumo žodžius: ačiū, prašau,
lių kraitelė“ atsiprašau;
• įvardina veiksmus pavaizduotus paveikslėlyje;
• pasako savo vardą;
• įsimena grupės draugų vardus.

Projektas / Rekomen
projekto
duojamos
tikslas
temos
„Atėjo žie
4. GRUO PROJEK
ma snaiges
DIS
TAS:
„GERUMĄ berdama“
ŠIRDYJE
AUGINU“

Eil.
Mėnuo
Nr.

• Pokalbis;
• klausymas;
• didaktinis žaidimas „Kas pa
žiūrėjo pro langelį“;
• judrieji žaidimai, rateliai;
• meninė veikla „Nuspalvink
angelą“.

• Pokalbis;
• klausymas;
• pasakojimas.

•

•
•
•

•

Lietuvių liau
dies pasakos:
„Katinėlis ir
gaidelis“, „Pa
grandukas“.

S. Abromavi
čius „Dešimt
ačiū“.
J. Degutytė
„Ačiū“.

Rekomen
duojama
literatūra
Pokalbis „Kodėl negalima
Jums, mažieji.
valgyti sniego“;
M. Vainilaitis
stebėjimas;
„Mes nulipdėm
kūrinėlių klausymas;
sniego senį“.
vaidybiniai žaidimai „Aprenk Žurnalas „Pen
lėlę“, „Pavaišink arbatą“;
ki“ 2010 m.
meninė veikla: sniego gniūž Nr. 10.
tės iš popieriaus.

Ugdymo metodai, priemonės

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

Projektinė diena su priešmokyklinės grupės ugdytiniais
„Susitiko daug draugų, pasportuot būry smagu“

5. SAU
SIS
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TIKSLAS –
supažindinti
vaikų smal
sumą, norą
pažinti

Žaidžia socialinius žaidimus;
čiauška, kalba, mėgdžioja;
stebi kitus vaikus žaidimo metu;
žaidžia kartu su kitais vaikais;
žaidžia imitacinius žaidimus;
paguodžia, paglosto draugą;
grupuoja daiktus, manipuliuoja daiktais;
varto knygas, klausinėja, mėgdžioja skaitymą;
piešia, lipdo įvairias linijas ir dėmes.

• Apžiūri ir įvardina asmens higienos priemones (muilas,
rankšluostis, servetėlė, tualetinis popierius);
• savarankiškai valgo, geria iš puoduko;
• atpažįsta savo drabužius;
• savarankiškai naudojasi tualetu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Aš palesin • Stebi į darželio teritoriją atskrendančius paukščius;
siu paukš • kartu su suaugusiais kabina lesyklas, paberia lesalo;
telį“
• stato, konstruoja paukščių namus;
• spalvina, aplikuoja;
• suranda ir parodo knygose pavaizduotus paukščius (var
na, zylė, žvirblis);
• mėgdžioja, imituoja paukščių judesius, jų balsus.

„Mielas vai
ke, ar žinai,
prausias
žvirbliai,
katinai“

„Pažaisk su
PROJEK
TAS: „MES manimi“
MAŽI, BET
SMALSŪS“

• Pokalbis „Ir paukšteliams šalta“;
• stebėjimas;
• didaktinis žaidimas „Pastačiau žvir
bliukui namą“;
• judrusis žaidimas „Žvirblio name
lis“;
• meninė veikla: aplikacija „Paukšte
lio plunksnos“.

• Pokalbis „Kad būčiau švarus“;
• klausymas;
• didaktiniai žaidimai: „Nuprausk
lėlę“, „Pamaitink katinėlį“.

• Pokalbis;
• stebėjimas;
• didaktiniai žaidimai: „Sudėk stati
naitę“, „Sumauk žiedus“.

• Pokalbis „Kad nesirgčiau žiemą“;
• klausymas;
• judrieji žaidimai: „Kur pažvelgsi
vien pėdutės“, „Žiemos trauki
nys“;
• žaidimas „Pastatysiu zuikiui na
mą“.

Jums, mažieji.
K. Kubilinskas „Visi prau
siasi“,
„Mano skaičiai“.

• Žiūrinėja kalėdinius paveikslėlius, nuotraukas, komen • Pokalbis „Kai ateina Kalėdų sene Z. Gaižauskaitė „Karna
valas“.
tuoja, kas juose pavaizduota;
lis…“;
• nuotraukose bando atpažinti save, draugus, artimuosius; • pramoga;
• padedami suaugusiojo pasako trumpus eilėraščius apie
• meninė veikla „Snaigių paveiks
žiemą, žvėrius paukščius;
las“.
• žaidžia tradicinius kalėdinius ratelius, žaidimus.

„Žiemos
• Važinėja rogutėmis;
pramogos“ • lipdo sniego senį;
• mėto sniego gniūžtes į taikinį;
• kuria pėdutėmis įvairius raštus ant sniego;
• klausosi skaitomų kūrinių;
• mėto, gaudo, pūčia popierines „sniego gniūžtes“;
• stato, konstruoja iš kaladėlių namus gyvūnams.

„Kalėdų
senelio be
laukiant“

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

6. VASA
RIS
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„Kas miške • Pokalbis „Kas miške gyvena?“;
• klausymas;
gyvena?“
• didaktinis žaidimas „Koks tai žvėrelis?“;
• kūrybinis žaidimas „Kas tai?“.

• Žiūrinėja paveikslus, knygas;
• pastebi, įsimena, pavadina, kas gyvena name, pievoje,
urve;
• suranda kitą pusę dviejų dalių paveikslėliui;
• klausosi skaitomų kūrinių apie gyvūnų namus;
• konstruoja, stato šuniui būdą.

„Graži mū • Žiūri atsineštas iš namų nuotraukas;
sų šeimynė • įvardina, kas jose nufotografuota;
lė“
• įvardina, kokius darbus namuose dirba mama, tėtis;
• suskaičiuoja šeimos narius;
• klausosi kūrinių apie mamą, tėtį, močiutę, senelį;
• pasako ir parodo, kad mama ir tėtis – dideli, o vaikas –
mažas.

TIKSLAS –
„Kiekvie
žinių apie
nam sava
namus, jų
gyventojus pastogė“
suteikimas.

PROJEK
TAS:
„MANO
NAMAI,
NAMU
ČIAI“

•
•
•
•
•

„Mano kny • Varto knygas;
gelės dar
• komentuoja knygelių iliustracijas;
plonos“
• aiškinasi knygų dydžius – stora, plona, didelė – maža);
• dėlioja, rūšiuoja knygas pagal dydį;
• sužino, kad knygos turi pradžią ir pabaigą;
• klausosi skaitomų, sekamų pasakų;
• bando vaidinti;
• mėgdžioja pasakų veikėjų kalbą, judesius;
• gamina knygas;
• tinkamai vartoja mandagumo žodelius „ačiū“, „prašau“.

Pokalbis;
klausymas;
demonstravimas;
stebėjimas;
didaktinis žaidimas „Kas aš“.

Lėlių teatras „Ropė“.
Lietuvių liaudies pasakos
„Katinėlis ir gaidelis“,
„Pagrandukas“.

• Pokalbis;
• klausymas;
• didaktiniai žaidimai: „Kas kur gy
vena“, „Kieno šeima?“;
• judrusis žaidimas „Paukšteliai į
namelius“.
Z. Gaižauskaitė „Zuikis
juokės“
Miško gyvūnai (iš serijos
„Mažyliams“)
Mano pirmoji knyga.
„Laukiniai gyvūnai“.

• Pokalbis „Kas yra šeima?“;
• klausymas;
• žaidimai „Verdame pietus“, „Tė
tis–mama–vaikas“.

Pokalbis;
aiškinimas;
demonstravimas;
klausymas;
didaktiniai žaidimai: „Einame į
knygyną“, „Esu mandagus“;
• meninė veikla „Mano pasaka“.

•
•
•
•
•

„Gražiausio • Klausosi auklėtojos skaitomų pasakų;
ji šalis – pa • varto pasakų knygas, aiškinasi veikėjus, ką jie veikia;
sakų šalis“ • žiūri auklėtojos rodomą lėlių teatrą;
• žaidžia muzikinius žaidimus;
• imituoja, mėgdžioja pasakų veikėjų judesius, balsus;
• konstruoja iš kaladėlių;
• spalvina.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“
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TIKSLAS –
ugdytinių ge
bėjimų pažin
ti ir pastebėti
juos supan
čią aplinką
lavinimas.

7. KOVAS PROJEK
TAS: „AŠ
TAIP
PAŽĮSTU
PASAULĮ“

• Stebi gamtoje vykstančius pokyčius (šlapdrina, tirpstan
tis sniegas);
• lauke ieško ir pastebi pirmųjų augalų daigelius;
• įsižiūri, liečia Užgavėnių kaukes;
• savarankiškai ar padedant suaugusiajam pasako žiemos
varymo ketureilį;
• spalvina kaukės trafaretą;
• dalyvauja Užgavėnių šventėje.
• Atpažįsta spalvas aplinkoje, įsimina jų pavadinimus;
• žaidžia spalvų žaidimus su įvairiais spalvotais daiktais;
• spalvas išmėgina įvairiomis dailės priemonėmis;
• supranta apie saugų elgesį su dailės priemonėmis;
• išmėgina muzikos ir spalvų pasirinkimo galimybes.

„Žiema,
žiema, bėk
iš kiemo“

„Mano spal
vos – raudo
na, geltona,
žalia, mėly
na“

• Atpažįsta vaizduose namą;
• pavadina ir parodo namo dalis (stogas, durys, langai,
kaminas);
• lygina namus pagal dydį, spalvą, kiekį (vienas – daug);
• atpažįsta ir įvardina daiktus, esančius kambaryje (stalas,
kėdė, lova, spinta);
• stato iš kaladėlių didelį ir mažą namą;
• sujungia detales ir padaro šalia namo tvorelę.

„Pastačiau
aš gražų
namą“

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Pokalbis;
demonstravimas;
grupinis ir individualus darbas;
paveikslai su įvairių spalvų daik
tais (vienas ir daug);
4 spalvų mašinos ir spalvotos kala
dėlės – garažams statyti;
spalvoti indai šeimos žaidimui:
puodelis, lėkštė šaukštelis;
stalo žaidimai „Suverk pagal spal
vas ir formas“;
priemonės: dažai (guašas, akvare
lė, 4 spalvų pieštukai), spalvoti
suveriami kamuoliukai „kirmėlai
tės“;
spalvoti kamuoliukai ir krepšeliai.

• Pokalbis „Jau žiema baigiasi“;
• demonstravimas;
• muzikinis žaidimas „Kepė boba
blynus“;
• meninė veikla: kaukės spalvinimas
„Žiema, bėk iš kiemo“.

Pitas mokosi pažinti spal
vas.
Paveikslai su pagrindinių
spalvų daiktais.

Muzikiniai įrašai.

Gera turėti namus („Trys
• Pokalbis „Kur aš gyvenu?“;
• didaktiniai žaidimai: „Rask name nykštukai“, 2010 m.)
lį pagal spalvą“, „Sujunk spalvotus Pasaka „Trys paršiukai“.
kamuoliukus“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“
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•
•
•
•
•
•

„Mažos ran • Mokysi švarinimo darbų;
kelės – gra • stebi suaugusiųjų darbus paveiksluose, knygose;
žūs darbe • išmėgina galimybę palaistyti, pasodinti kambarinius au
liai“
galus;
• mokosi tvarkyti žaislus ir kitus daiktus;
• susipažįsta su virėjos, slaugytojos, kiemsargio darbu;
• pasimoko trumpų dainelių apie darbštumą;
• stebi dirbančius gyvūnus: skruzdėles, boružes, bites ir
pan.

Pasakojimas;
aiškinimas;
pokalbis;
stebėjimas;
grupinis ir individualus darbas;
prijuostės vaidmeniniams žaidi
mams: vairuotojas, virėjas, gydyto
jas;
• kibirėliai, šluostės, kempinės, lais
tytuvas;
• prijuostės švarinimosi veiklai;
• įvairūs plastiko žaislai: indeliai,
kaladės, mašinos, lėlės.

• Erdvinių figūrų demonstravimas;
• stebėjimas;
• paveikslai, knygos su paukščiais
(varnėnas, gandras);
• erdvinės paukščių figūros;
• paukščių karūnos;
• inkilas, lizdas;
• maistas paukščiams.

„Ir sučiul • Susipažįsta su paukščiais: varnėnu, gandru, gegute;
bo paukšte • paveiksluose juos atpažįsta ir pavadina;
liai“
• stebi paukčių inkilėlius;
• supranta, kuo minta paukščiai.
• išmoksta pamėgdžioti paukščių judesius, balsus;
• meninėmis dailės ir muzikos priemonėmis išreikškia
žmogaus santykį su gamta.

„Vaidinu
pasaką“

Knygų skaitymas;
siužetinių paveikslų stebėjimas;
lėlių valdymo demonstravimas;
įvairios teatro lėlės: pirštininės, sta
lo, didelės lėlės, lėlės – pagalvėlės.

Muzikiniai
įrašai su pamėgdžio
jimais, dainomis.
Gero elgesio mokyklėlė.
Pasaka „Vištytės pyra
gas“.

Jums, maži ir dideli.
A. Matutis „Varnėnai“.
J. Nekrošius „Lapė snapė
ir kiti“.
Jums, mažieji.
R. Skučaitė „Zylės“,
A. Matučio „Varnėnai“.

Lietuvių liaudies pasaka
„Vištytė ir gaidelis“.
Ukrainiečių liaudies pasa
ka „Pirštinė“.
Pasaka „Pagrandukas“.
Rusų liaudies pasaka
„Ropė“

•
•
•
•

•
•
•
•

„Smalsučiai
pasakėlių
teatro šaly
je“

Išmoksta elementarios lėlės valdymo technikos;
atpažįsta personažus knygose ir daiktuose;
žaidžia žaidimus imituojančius įvairių gyvūnų elgseną;
stebi suaugusiųjų vaidinamą pasakėlę ir mėgina jiems
talkinti;
• susipažįsta su įvairiomis teatro lėlėmis.

Pitui patinka žodžiai.
• Pokalbis;
Paveikslai, plakatas su
• diskusija „Man patinka...“;
transporto priemonėmis.
• žaislai: automobilis, autobusas,
traktorius;
• paveikslai su mašinomis (vienas ir
daug, spalvotos mašinos).

• Išmoksta pavadinti transporto priemones: automobilį,
autobusą, traktorių;
• atpažįsta mašinas tarp kitų žaislų;
• suvokia, kam skirta transporto priemonė;
• pavadina automobilio dalis: vairą, ratus, dureles;
• žaidžia žaidimus su stumdomom ir tempiamom maši
nom.

„Mažos
mašinėlės
man labia
patinka“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
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8. BA
LAN
DIS

TIKSLAS –
gebėjimų
pastebėti
gamtos pabu
dimą lavini
mas.

PROJEK
TAS:
„GAMTA
BUNDA“

Lietuvių daina „Tindi
rindi riuška“.

• Stalo žaidimai;
• įvairios statybinės kaladėlės;
• lėlės, indai, patalai šeimos žaidi
mui;
• sportiniai žaislai: dideli ir maži
kamuoliai, traukiamos mašinos,
kėgliai, lankai;
• mašinos;
• teatro lėlės;
• įvairių formų knygos.

•
•
•
•
•

„Žaidžiu
aš, žaisk
ir tu, žais
kime visi
kartu“
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Jums, maži ir dideli.
Lietuvių liaudies daina
„Katrele bėk“.
I. Bumblauskienė, I. Zale
pugaitė „Boružė Liputė“,
„Pasaka apie draugystę“,
„Drovi boružė“, „Sraigė
Simona“, „Bitė“, „Vikš
relis“.

•
•
•
•
•

„Kas pievo • Suranda ir atpažįsta bitę, boružę, skruzdėlę knygose;
je gyvena“ • imituoja judesiais ir balsu jų elgseną;
• supranta, kur gyvena vabalai;
• lauke ieško vabalų ir jų namų;
• tyrinėja kūno dalis ir jas įvardins.

Pokalbis;
klausymas;
knyga apie vabzdžius;
paveikslai „vienas ir daug“;
žaislai: bitė, boružė, žiogas, skruz
dėlė.

• Paveikslai su pavasariniais augalais; Mano volungėlė.
M .Vainilaitis „Pavasario
• gyvos gėlės;
• pagrindinių spalvų: geltonos, ža saulė“, „Mano darželis“.
lios, mėlynos ir raudonos žiedai
ant demonstravimo paveikslų;
• paveikslėliai su vienu ir daug daik
tų: gėlės, medžiai.

„Išvykų
• Stebi darželio teritorijoje žydinčias gėles;
atradimai“ • pavadina 2–3 gėles: tulpę, pienę, snieguolę;
• tyrinėja kaip atrodo žiedas ir pavadina jo dalis;
„Žydi pie • stebi paveikslėlius ir suras pavasarines gėles;
nė, žydi
• nusako spalvą;
tulpė“
• dailės priemonėmis pavaizduoja gėlių grožį.

Žaidžia šeimos žaidimus;
ugdo bendravimo su bendraamžiais įgūdžius;
konstruoja statinius iš smulkių ir stambių detalių;
mokysi žaisti stalo žaidimus;
pažįsta savo kūno ir fizines galimybes žaisdamas sporti
nius, muzikinius žaidimus;
• įtvirtina įgytus piešimo technikos įgūdžius;
• lavina vaidybinius įgūdžius;
• domėsi knygelėmis.

Pasaka „Vištytės pyragas“
Daina „Du gaideliai“
Lietuvių pasaka „Vištytė
ir gaidžiukas“
Kiemas.

Stebėjimas;
aiškinimas;
praktiniai žaidimai, veikla;
žaislai: vištytė, gaidelis, viščiukas,
mediniai kiaušiniai, šaukštai, love
lis ridenimui;
• velykų veikėjas: Velykų bobutė
arba kiškis.
• paveikslai, knygos su paukščiais,
margučiais.

•
•
•
•

• Įgija žinių apie naminius paukščius: vištą, gaidį, viščiu
ką;
• išsiaiškina, iš kur atsiranda kiaušinis;
• susipažįsta su Velykų veikėjais;
• išmoksta eilėraščių, dainų, žaidimą apie Velykas;
• grožėsi margučių raštais ir su jais žais;
• išmėgina margučių marginimo galimybes;
• dalyvauja šventėje.

„Kai vištytė
sukarksės,
tuoj mar
gučiai išrie
dės“

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

„Vandenė
lis tyras,
vandenėlis
šaltas, bus
veidelis ma
no baltas“

• Pratinasi laikytis asmens higienos įgūdžių ir įpročių;
• prausiasi;
• naudojasi muilu,
rankšluosčiu;
• po valgio skalauja burną vandeniu;
• pratinasi naudotis nosine;
• savarankiškai naudojasi tualetu;
• taisyklingai sėdi veiklos metu;
• pratinasi valgyti tvarkingai,
• teisingai naudoja stalo įrankius;
• mandagiai bendrauja prie stalo.
9. GEGU PROJEK
„Mamyte
• Išmoksta švelnių žodelių apie mamą;
ŽĖ
TAS:
mieliausia“ • mokysi padėkoti, paglostyti, pamyluoti, atsiprašyti.
„VAIKYS
• stebi artimųjų nuotraukas;
TE, NUSI
• žaidžia vaidmeninius šeimos žaidimus;
JUOK“
• klauso ir dainuoja dainas, lopšines;
• išmoksta eilėraštį mamytei;
TIKSLAS –
• pasimoko savitvarkos darbų;
ugdytinių
• gamina dovaną mamai.
nuteikimas
džiugiems iš „Aš – ma • Eksperimentuoja popieriaus lape ;
• dėlioja įvairius ornamentus;
gyvenimams žasis
• mėgaujasi spalvų žaismu;
ir įdomiems meninin
kas“
• įsimena spalvų pavadinimus;
užsiėmi
• išmėgina įvairias technikas;
mams.
• domėsi muzikos instrumentais, jais groja;
• klausosi dainų ir laisvai judesiais improvizuoja šokį;
• pažįsta lėles – personažus;
• išmėgina primityvų jų valdymą.

Sveikatin
gumo pra
moga

Jums, mažieji.
J. Degutytė „Ačiū“.
Lopšinės: „A-a, a-a liūli“,
„Čiūčia liūlia pupą“.
Muzikiniai įrašai: lopšinė
„A-a, opapa, zuikis vaiką
lingavo“.
Psakų knygos.
Knygos su spalvotais
daiktais.
Muzikiniai įrašai: lėta,
greita, linksma ir liūdna
muzika, lopšinės.

Pokalbis;
„Minčių lietus“;
lėlės, žaislai (migdymui, supimui);
artimųjų nuotraukos;
knygos apie suaugusiųjų darbą,
veiklą;
• žaidimas „Viru viru košę“.
• Pokalbis;
• demonstravimas;
• dailės priemonės: plastilinas, gua
šas, akvarelė;
• muzikiniai mechaniniai instrumen
tai, įvairūs barškučiai.

•
•
•
•
•

Plakatai „Savitvarkos įgū
• Pokalbis;
džiai“.
• demonstravimas;
• higieniniai reikmenys: muilas,
rankšluostis, kempinė, dantų pas
ta, šepetėlis.
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Stebi saulę, debesis, lietų knygose, paveiksluose;
prisimena sąvokas „vienas ir daug“;
geba pavadinti reiškinius ir jų spalvas;
mokysi žaidimų dainų, judesių imitavimo;
lauke stebi orą, parodo debesis, saulę, juos pavaizduoja
dailės priemonėmis;
• supranta dienos ir nakties (šviesos) reikšmę žmogui ir jo
veiklai.

•
•
•
•
•

Vaikystės
• Supranta, kaip smagu žaisti, draugauti su vyresniais vai
spindulėlis
kais;
• žaidžia judrius ir ramius žaidimus lauke;
„O čia čia, • eina poromis, rateliu;
o pa pa su • mokysi įvairių judesių rankoms ir kojoms;
draugais
• įveikia kliūtis;
smagu lau • mokosi suprasti ir vykdyti vyresniųjų komandas;
ke“
• išmėgina kamuoliukų mėtymą į krepšį.

„Saulutė
šviečia, į
lauką kvie
čia“

„Graži mū • Išsiaiškina, kas sudaro šeimą;
sų šeimynė • supranta, kas rūpinasi vaiku, jo gerove;
lė“
• įvardina šeimos narius;
• žaidžia šeimos žaidimus, pamėgdžiodami suaugusiųjų
„Aš ir ma
veiklas, darbus;
no artimie • žaidžia muzikinius žaidimus, ratelius;
ji“
• stebi šeimos nuotraukų parodėlę;
• atpažįsta save ir kitus;
• dalyvauja šeimos šventėje.

•
•
•
•

K. Jokūbėnas „Lietutis“.
Jums, mažieji. R. Skučai
tė „Saulė“, „Lietutis“.
Jums, maži ir didesni.
V. Palčinskaitė „Lietučio
pasaka“.

Jums, mažieji. Žaidimas
„Kepu kepu kepalėlius“.
Mažos galvelės didi rū
pestėliai. „Tapu tapu pas
gydytoją“, „Tapu tapu
prie mažiuko“.
Namai namučiai.

A. Džiuvė „Žaidimai
Pokalbis;
gamtoje“.
demonstravimas;
stebėjimas;
priemonės sportiniams žaidimams:
lankai, kamuoliai, kilimėliai, tem
piamos mašinėlės, kėgliai – kliū
tys, plastikinės lazdos, dideli krep
šiai (kamuolių mėtymui į krepšį).

• Pokalbis;
• stebėjimas;
• paveikslai su gamtos reiškiniais
(saulė, debesėlis, lietus);
• lėlės – pagalvėlės:saulė, debesis;
• knygos su gamtos reiškiniais ir siu
žetiniais paveikslėliais;
• dailės priemonės:akvarelė, guašas,
flomasteriai;
• trafaretai spalvinimui;
• spalvotas popierius (diena – nak
tis): baltas, mėlynas, juodas, gelto
nas.

• Pokalbis;
• lėlės – šeimos nariai: mama, tėtis,
vaikas.
• knygos apie suaugusiųjų veiklą,
darbus;
• šeimos nuotraukų paroda;
• prijuostės šeimos žaidimui: gydyto
jas, virėjas, vairuotojas;
• buitiniai daiktai šeimos žaidimui:
indai, baldai, rūbai;
• žaidimas „Graži mūsų šeimynėlė“.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Džiaugiasi, domisi savo ir kitų žaislais;
atrenka, dėlioja paveikslė-lius;
įvardija, pasakoja, imituoja žaislus;
mokosi paprašyti žaislo.

Tyrinėja vienas kitą, kaip pasikeitė per vasarą;
prisistato, pasakoja apie atostogas;
aiškinasi grupės elgesio taisykles;
orientuojasi grupės patalpose, lauko aikštelėje;
apvedžioja rankos delną, skaičiuoja pirštus.

Vaiko veiksenos

„Saugau sa • Aptaria pasakų veikėjų elgesį, pavojus, nuotai
ve ir kitus“
kas;
• pasakoja, kokie pavojai slypi aplinkoje, į ką
kreiptis pagalbos, ištikus bėdai;
• piešia kamuoliukams linksmus ir liūdnus vei
dus;
• žaidžia kūrybinius–vaidmeninius žaidimus.

TIKSLAS –
gebėjimo būti
greta ir kartu
ugdymas
„Nė žings
niuko be
žaisliuko“

Projektas / Rekomen
projekto
duojamos
tikslas
temos
„Aš naujoje
RUG PROJEK
SĖJIS TAS: „Dar grupėje“
želis
– man
ypatinga
vieta“

Mė
nuo
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• Pokalbiai: „Kodėl man draudžiama“, „Pa
vojai aplinkoje“, „Ne mažų vaikų žaisliu
kai“;
• didaktiniai žaidimai: „Karšta–šalta“, „Kas
gerai ir kas blogai“;
• lėlių teatras „Vištytė ir gaidelis“;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Gelbė
tojai“, „Lėlytė susirgo“, „Į svečius pas meš
kutį“;
• judrieji žaidimai: „Kamuolį į vartelius“,
„Per tiltelį“ (ėjimas virvute);
• priemonės: lėlių teatras

• Pokalbis „Žaislų parduotuvė“;
• pasakojimas „Mano mėgstamiausias žais
las“;
• žaidimas-ratelis „Tu, lėlyte, pasėdėk“;
• didaktiniai žaidimai: „Rask žaislui name
lius“, „Sudėk paveikslėlį“
• vaidybinis žaidimas „Aš – žaisliukas“;
• priemonės: lėlių teatras.

• Pokalbis „Kaip aš praleidau vasarą“;
• diskusija „Kam reikalingos grupės elgesio
taisyklės?“;
• „Vardo“, „Pasisveikinimo“ žaidimai;
• didaktiniai žaidimai: „Augu ir keičiuosi“,
„Kas gerai ir kas blogai“, „Aš renkuosi“;
• judrieji žaidimai: „Saulė ir lietus“, „Ka
muolį į vartelius“.
• priemonės: plakatas, nuotraukos.

Ugdymo metodai, priemonės

Jums, mažieji. P.
Mašiotas „Ežys ir
voverėlė“.
M. Vainilaitis „Ežio
namas“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Vištytė ir
gaidelis“.

Jums, mažieji. K. Ku
bilinskas „Lėlė“.
Tautosakos ir grož.
lit. kūriniai.
K. Papečkis „Mūsų
žaisliukai“.

E. Selelionis „Košė“.
P. Mašiotas „Šuniu
kas ir kačiukas“.
Č. Jančarskis „Pirmo
ji diena darželyje“.
Mūsų mažiesiems.
R. Kašauskas „Drau
gai“.
Žaislinė knyga „Šau
nioji Viktorija“.

Rekomenduojama
literatūra
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„Krinta
lapai pama
žu... Rude
nėli, kaip
gražu!“

• Stebi, liečia lygina (tyrinėja) medžius, krūmus,
gėles, jų formas, dydį, spalvas;
• aiškinasi, iš kur atsiranda augmenija;
• piešia, aplikuoja, lipdo lapus, gėles, grybus;
• prisirenka lapų, gilių, kaštonų žaidimams;
• kuria vėjo, lapų, lietaus šokius;
• štampuoja teptuku gėles;
• sveria kaštonus, giliukus.

TIKSLAS –
Atskleisti
žemės grožį,
dosnumą,
augmenijos „Augti dide • Tyrinėja savo kūną;
įvairovę
lis žadu“
• lygina su draugais ūgį, svorį, rankas, pėdos dydį;
• atsineša savo nuotrauką „Gimtadienio me
džiui“;
• grupuoja daiktus;
• įvardina, pasakoja apie save, pomėgius, kuo bus
užaugęs;
• piešia žmogų;
• domisi paveikslais.

SPALIS PROJEK
TAS: „Že
mė – gy
vybės
nešėja“

„Rudenėlio • Tyrinėja, skaičiuoja, lygina, grupuoja, įvardija,
dovanos“
ragauja daržoves ir vaisius;
• kerpa skritulį, pripiešia lapus, aplikuoja;
• domisi paveikslais;
• dalyvauja Rudenėlio šventėje;
• pasakoja „Daržovių ginčą“;
• štampuoja mažų obuoliukų puselėmis.

• Pokalbiai: „Ar pažįsti save“, „Augti didelis ža
du“;
• pasakojimas pagal paveikslėlius;
• kūrybinis-vaidmeninis žaidimas „Šeima“;
• didaktiniai žaidimai: „Augu ir keičiuosi“, „Su
varstyk“, „Sportas“;
• judrieji žaidimai: „Milžinai-nykštukai“, „Kaladė
lių bokštas“;
• priemonės: ūgio matuoklė, svarstyklės, „Gimta
dienio medis“.

• Pokalbis „Kas gražiausia ir skaniausia?“;
• žaidybinė vaidyba su tikrais vaisiais ir daržovė
mis;
• mįslės: „Pilnas laukas akmenukų“, „Raudonas
kaip kraujas, saldus kaip medus“, „Apskritas
kamuoliukas raudonas šoneliukas“;
• priežodžiai: „Sveikas kaip ridikas“, „Raudonas
kaip pomidoras“;
• didaktiniai žaidimai: „Koks? Kokia?“, „Daržo
vių loto“, „Rask antrą puselę“;
• judrieji žaidimai;
• estafetės su lapais ir kamuoliais;
• priemonės – daržovių krepšys.
• Augmenijos darželio teritorijoje tyrinėjimas;
• pokalbis „Rudenėlio spalvos“;
• pokalbis pagal plakatą „Medžiai“;
• priežodis „Stiprus kaip ąžuolas“;
• mįslė „Ant kojytės kepurytė“;
• didaktinis žaidimas „Kokio medžio vaisius“;
• judrusis žaidimas„ Grybų slėpynės“;
• estafetė su lapais.
• priemonės: lapai, kaštonai, giliukai, grybai.
Jums, mažieji. J.
Degutytė „Dvi ranke
lės“, „Dvi kojelės“,
„Ausytės ir burnytė“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Vilkas ir
ožiukai“.

M. Vainilaitis „Ąžuo
las“.
J. Marcinkevičius
„Pilnas sodas obuo
lių“.
V. Nemunėlis „Dėdė
Rudenėlis“.

Pasakos „Ropė“,
„Vištytės pyragas“.
V. Palčinskaitė „Po
midoras“, „Bulvė
kalbina buroką“.
V. Nemunėlis „Dėdė
Rudenėlis“.
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TIKSLAI:
Pavadinti
žmogaus
kūno dalis,
nuotaikas,
gebėjimus.
Domėtis ap
linkos daik
tais juos

PROJEK
TAS: „Aš
ir lai
kas“

• Pokalbiai: „Mano rytas“, „Mano diena“, „Mano
vakaras“;
• pasakojimas pagal paveikslų seriją „Kiškio Ilga
ausio diena“;
• didaktiniai žaidimai: „Mano diena“, „Traukinu
kas“;
• dėlionė „Ką aš veikiu visą dieną?“;
• kūrybinis – vaidmeninis žaidimas „Šeima“;
• judrusis žaidimas su skarelėmis „Diena-naktis“;
• mįslė: „Kas dega visą dieną ir nesudega“ (saulė);
• priemonės: skarelės, kepuraitės vaidybai.

„Mano die • Pasakoja, ką veikė visą dieną;
na“
• iš paveikslų dėlioja „Dienos juostą“;
• lipdo, aplikuoja, piešia, saulę ir mėnulį, žmogų;
• stebi ir sutartiniais ženklais žymi dienos orus
kalendoriuje;
• mokosi atmintinai eilėraštį;
• seka pasaką „Raudonkepuraitė“;
• dainuoja lopšinę žaislui.

Pokalbis pagal plakatus „Vaisiai“, „Daržovės“;
pasakojimas „Kodėl pravirko dantukas“;
tyrinėjimas „Ką slepia nešvarios rankos“;
didaktiniai žaidimai: „Valgoma-nevalgoma“,
„Linksmi-liūdni dantukai“, ‚Išrink paveikslė
lius“;
judrieji žaidimai: „Meška ir bitės“, „Ištrauk uo
degą“;
žaidimai su kamuoliais;
estafetės „Kas greitesnis“;
priemonės: plakatai, bulvių štampukai.

• Pokalbis „Drabužėlių pilna spinta“;
• didaktiniai žaidimai: „Aprenk lėlę“, „Šilta-šal
ta“, „Rask porą“, „Kam ko trūksta“;
• rateliai: „Šiaudų batai“, „ Siūlai, siūlai“;
• judrusis žaidimas „Ištrauk uodegą“;
• priemonės: popierinės lėlės, drabužėliai, spalvo
ti kaspinai.

•
•
•

•

•
•
•
•

„Keičias lai • Pasakoja, kaip apsirengęs, kuo apsiavęs, kokių
kas – mai
drabužių reikia rudenį;
nos rūbas“ • mokosi rengimosi veiksmų pavadinimus;
• įvardija spalvas, jų paskirtį;
• iš daugelio atpažįsta savąją kepuraitę;
• varsto raištelius;
• sega sagas;
• traukia užtrauktuką;
• rengia lėles;
• spalvina popierinius drabužius.

„Augu svei • Aiškinasi, kas yra „sveikas gyvenimo būdas“;
kas“
• per grupės TV pasakoja apie dantų priežiūrą ir
higieną;
• mankštinasi ir sportuoja;
• domisi knygelių iliustracijomis;
• štampuoja bulvių štampukais.

Jums, mažieji.
R. Kašauskas „Ba
tukai pyksta“, lietu
vių liaudies pasaka
„Vilko popieriai“,
ukrainiečių liaudies
pasaka „Pirštinė“.
Pasakėčia „Žiogas ir
skruzdė“.
J. Marcinkevičius
„Rudens skundas“.
Saulės kelias.
B. Brazdžionis „Labą
rytą“, „Labanakt“.
Jums, mažieji. V. Pal
činskaitė „Darbai
darbeliai“.
Pasaka „Raudonke
puraitė“.
Lopšinė „A-a-a-liūli“
Saulės kelias.
Č. Jančarskis „Pa
saka apie savaitės
dienas“.

Dantukas ir draugai
K. Kubilinskas „Ne
praustasis, neskus
tasis, nekirptasis,
katinas“
Pasakos „ Trys paršiu
kai“, „Pagrandukas“.
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• Stebi, domisi, pavadina aplinkos daiktus;
• skiria mamos, tėčio, savo ir bendrus auklėtojos,
kitų vaikų daiktus;
• dėlioja, ridena, suka, konstruoja, atkreipdamas
dėmesį į daiktą, spalvą, formą, dydį, paviršiaus
savybes;
• piešia, lipdo, aplikuoja skėtį, debesis, lietų;
• pasakoja apie orus;
• konstruoja baldus.

Pažįsta ir geba pavadinti žmogaus kūno dalis;
teisingai įvardina „jis“ ar „ji“;
pasakoja apie savo pomėgius, laisvalaikį;
dainuoja, vaidina, konstruoja–demosntruoja
savo sugebėjimus;
• piešia žmogų.

•
•
•
•

„Mano
• Pasakoja, kokie pavojai tyko gatvėje;
draugas at • žaidžia su mašinomis, kelio ženklais;
švaitukas“ • iš folijos gamina atšvaitukus;
• išbando įv. mašinų technines galimybes;
• konstruoja, kopijuoja, spalvina mašinas;
• dalyvauja atšvaitukų šventėje.

„Pastebėk
ir pava
dink“

stebint,
„Esu nepa
lyginant,
prastas ir
teisingai pa įdomus“
vadinant.
Supratimo
apie paros
ritmą ugdy
mas.

Saulės kelias. S. Ge
da „Senos mašinos“.
D. Bisetas „Vingiuo
tas kelias“.
Z. Gaižauskaitė
„Šviesoforas“.

Pokalbis „Gatvėje stovi šviesoforas“;
diskusija „Kam reikalingas atšvaitukas?“;
skaičiuotė „Nori tėtis išvažiuoti…“;
palyginimas „Lekia kaip vėjas“;
plakatai: „Kelio ženklai“, „Automobiliai“;
didaktiniai žaidimas „Kelio ženklai“;
judrieji žaidimai „Lenktynės“ (su vairais), „Kro
vinio vežimas“, „Greičiausia mašina“;
• priemonės: didelės mašinos, atšvaitai, kelio žen
klai, plakatai.

•
•
•
•
•
•
•

Pasakos: „Trys bro
liai“, „Nykščiukas“.
J. Strmeniova „Pokal
bis su kūdikiu“.

Saulės kelias. V.
Nemunėlis „Dviratu
kas“, pasaka be galo
„Molio katinėlis“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Stovi miške
trobelytė“.
H. K. Andersenas
„Bjaurusis ančiu
kas“.

Pokalbis „Aš mėgstu“;
plakatas „Žmogus“;
pasakojimas „Aš globoju“;
didaktiniai žaidimai: „Sudėliok mergaitę ir ber
niuką“ (iš geometrinių figūrų), „Nuotaikų pa
veikslai“;
judrieji žaidimai „Parodyk teisingai“, „Kuris
greitesnis“;
lietuvių liaudies ratelis „Šitam dideliam būry“;
judrusis žaidimas „Padaryk figūrą“;
priemonės: geometrinės formos, vaškinės kreide
lės, nuotaikų paveikslėliai.

Pokalbis „Daiktai aplink mane“;
kūrybinis-vaidmeninis žaidimas „Gimtadienis“;
skaičiuotė „Šoko kiškis...“;
didaktiniai žaidimai: „Kokio daikto trūksta“,
„Daiktų ryšys“, „Spalvos“;
• Judrieji žaidimai: „Paukštelis be namelio“, „Ne
užkliūdyk“;
• priemonės: mediniai varžtai, veržlės ir kt. įran
kiai, lankai.

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
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„Adventas- • Klausosi „Žibinto pasakos“;
laukimo
• bando įsivaizduoti nykštuką – mažą žmogutį,
metas“
atkuria jo eiseną, kalbą, išreiškia norą surasti
saulę;
• imituoja pasakos veikėjų judesius, kalbą;
• išmoksta gražių, švelnių žodžių;
• kartu su tėvais renka gerų darbų kraitelę, daro
„Gerumo medį“, karpo angelus;
• daro Kalėdinį sveikinimą–atviruką.

„Mylimas • Pasakoja apie namuose auginamą gyvūną, jo
GRUO PROJEK
gyvūnėlis“
DIS
TAS:
priežiūrą, rodo nuotrauką, apibūdina elgseną,
mėgdžioja balsą, judesius;
„Gerumą
širdyje
• pasimoko gyvūno balso pamėgdžiojimo.;
auginu“
• iš gamtinės medžiagos gamina gyvūną;
• stato, konstruoja gyvūnams namus;
TIKSLAI:
• vaidina su gyvūnų figūromis;
Pastebėti,
• vedžioja trafaretus.
kam reikia
pagalbos, glo
bos, užjausti,
paguosti
švelniais
žodžiais. Su
pažindinti su „Balta bal • Stebi, aptarinėja orus;
Advento, šv. ta, kur dai • stebi gruodą, snaiges, šlapdribą, šerkšną, pūgą;
Kalėdų, Nau rais“
• matuoja pusnies gilumą;
jųjų metų
• grožisi žiemos gamta, pasakoja, ką matė;
papročiais ir
• išmoksta mįslę ir eilėraštį apie snaigę, žiemą;
• tyrinėja ledą;
tradicijomis.
• išbando sniego lipnumą;
• akvarele taškuoja snaiges;
• skaičiuoja;
• imituoja vėją, kuria snaigių šokį.
Pokalbis „Adventas – laukimo metas“;
lėlių teatras „Žibinto pasaka“;
ratelis „Žiema balta, žiemužėlė šalta“;
pokalbis „Geri darbeliai“;
didaktiniai žaidimai: „Kas gerai ir kas blogai?“,
„Gerumo varteliai“;
• judrieji žaidimai: „Ledinukai“, „Diena ir nak
tis“;
• vakaronė;
• priemonės: Advento kalendorius, vainikas, „Ge
rumo medis“, žibintai, žvakės, lėlių teatras.

Degutytė „Žiema“.
A. Puišytė „Zuikelis
gruodžio pūgoje“.
Jums, mažieji.
M. Vainilaitis „Kiš
kučiai“.

Z. Gaižauskaitė „Žie
mos vaikai“.
B. Miliauskienės „Į
ką panašus sniegas“.
Jums, mažieji. E. Se
lelionis „Snaigė“.
Saulės kelias. L. Žit
kevičius „Sniego
senis“.

• Pokalbis „Šalčio išdaigos“;
• mįslė „Baltas pūkelis po orą laksto“ (snaigė);
• didaktiniai žaidimai: „Kiek snaigių?“, „Vienas ir
daug“, „Uždėk „ant“;
• judrieji žaidimai: „Atkartok judesį“, „Vėjas ir
snaigės“;
• sniego ir ledo tyrinėjimas;
• priemonės: sniego matuoklis, indeliai tyrinėji
mams.
•
•
•
•
•

J. Thomas-Bilsteinas
„Mėlynas triušiu
kas“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Katinėlis ir
gaidelis“.
Jums, mažieji. P. Ma
šiotas „Šuniukas ir
kačiukas“, J. Čiaru
šinas „Triušis“, „Ka
tytė“.
Saulės kelias. A. Ur
bienė „Pelytė“.

• Pokalbis „Mano augintinis“;
• mįslės: „Šarangė varangė po suolu susirangė“
(šuo), „Kabo kabikas, tupi tupikas, jei kabikas
nekabėtų, tai tupikas netūpėtų“ (dešra ir kati
nas);
• didaktiniai žaidimai: „Ką gyvūnai kalba?“, „At
mintis“, „Kas ką mėgsta?“;
• judrieji žaidimai: „Katė ir pelė“, „Daryk, kaip
aš“;
• priemonės: nuotraukos, gyvūnų. figūros, kašto
nai, gilės, konstruktoriai, trafaretai.
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TIKSLAS –
žadinti vaikų
norą stebėti,
tyrinėti, pa
žinti aplinką.
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„Ar reikia •
paukšte
liams mūsų •
pagalbos?“
•
•

Pokalbis „Kaip aš lesinau paukštelius“;
Svarsto, pasakoja, kodėl reikia paukšte-liams
mįslė „Kas skrenda, turi plunksnas ir čiulba?“;
padėti;
žvirblio, varnos ir balandžio pamėgdžiojimas;
įvardina žinomus paukščius, pamėgdžioja jų
didaktiniai žaidimai: „Kas kam tinka“, „Sudė
balsus;
liok sukarpytą paveikslą“;
kartu su tėvais daro lesyklas;
• judrieji žaidimai: „Paukštelis be namelio“, „Var
lipdo paukščius iš plastilino ir plunksnų. Iš geo na ir žvirbliai“;
metrinių formų dėlioja ir aplikuoja paukščius. • priemonės: plunksnos, lesykla, paukščių figūrė
lės, medžio šaka.

•
•
•
•

•

•

•

•

• Pasakoja sniego senio lipdymo įspūdžius;
• važinėjasi rogutėmis, lipdo sniego senį;
• mėto sniego gniūžtes į taikinį, supila sniego kal
nelį;
• stebi pėdas sniege;
• bėgioja vingiais, slapstosi, gaudo vienas kitą;
• piešia, lipdo, aplikuoja senius besmege-nius;
• skambant muzikai imituoja Senio Besmegenio
laikyseną.

PROJEK
„Kaip pra
TAS:
mogauti
„Mes ma žiemą?“
ži, bet
smalsūs“

Pas motulę augau.
L. Čepienis „Paukšte
lio prašymas“.
Vaikučių pasakėlės.
P. Mašiotas.
Jums, mažieji. Lie
tuvių liaudies daina
„Žvirblelis vargdie
nėlis“.

Iš ko susideda metai.
V. Bendoraitis „Me
tų žingsneliai“.
P. Gaulė „Eglutė“
P. Širvys „Lokių šo
kis“.
Jums, mažieji.
A. Matutis „Kiškio
batukai“.
Saulės kelias. V. Ne
munėlis „Kiškio py
ragas“.
Pokalbiai: „Matėt Besmegenį?“, „Senio Besme Jums, mažieji. M.Vai
genio nuotykiai“;
nilaitis „Mes nulip
didaktiniai žaidimai: „Sudėliok paveikslus eilės dėm sniego senį“,
tvarka“, „Šilta–šalta“, „Dėlionė“;
K. Kubilinskas „Sau
judrieji žaidimai „Arkliukai“, „Taikinys“, „Gau sis“.
dynės“;
Kodėlčius. V. Petkevi
priemonės: paveikslai, Senis Besmegenis.
čius „Sniego sultys“.
I. Nekrošiūtė „Tirpu
ko ledų šalis“.

Pokalbis „Iš ko susideda metai“;
mįslė „Koks medis žiemą ir vasrą žaliuoja?“;
pokalbis „Kalėdų Senelio belaukiant“;
didaktiniai žaidimai: „Kas maiše?“, „Kiek eglu
čių?“, „Vienas ir daug“;
• judrusis žaidimas „Diena–naktis“;
• ratelis „Stovi miške nameliukas“;
• priemonės: folija, kankorėžiai, šiaudeliai, graikiš
ki riešutai, guašas.

•
•
•
•

„Žalia eg • Pasakoja įsimintinus metų įvykius;
lutė žaisliu • dalinasi švenčių laukimo įspūdžiais;
kais žiba“ • kartu su tėvais rašo Kalėdų Seneliui laišką;
• konstruoja, spalvina Kalėdų Senelio namus;
• aplikuoja eglę;
• piešia eglei papuošalus, skaičiuoja;
• iš popieriaus ir folijos daro sniego gniūžtes, gir
liandą;
• šoka, deklamuoja, dainuoja prie Kalėdinės eglu
tės.
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Pasakoja apie patikusią knygą;
atsineša iš namų žaislinių knygų;
„Skaito“ paveikslus;
daro knygelę „Tai aš“ (apie save);
aplikuoja iškarpytus paveikslus;
imituoja pasakos „Jaučio trobelė“ veikėjų jude
sius ir kalbą;
• komentuoja pasakos veikėją, aplinkybes;
• ieško pasislėpusių pasakos veikėjų.

•
•
•
•
•
•
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TIKSLAS –
suvokimo,
„Mano
kaip gera
mieli namu
turėti na
čiai“
mus, kur esi
laukiamas
ir mylimas,
ugdymas.

„Vienas ir
daug“

• Pasakoja pagal atsirinktus paveikslus „Name
liai“;
• įvardija baldų pavadinimus;
• kuria pasakojimą pagal paveikslą „Kaip kiškis
namų ieškojo“;
• piešia, aplikuoja, lipdo namus, baldus.

• Skaičiuoja, lygina, grupuoja daiktus;
• vartoja sąvokas vienas, nė vieno, daug, mažai,
tiek pat, po lygiai;
• apibendrinus tai pavadina daiktus;
• pasakoja sakiniais;
• derina būdvardžių ir daiktavardžių giminę, skai
čių;
• skaičiuoja daiktus iki trijų;
• skaičiuoja savo metus, žvakutes ant torto;
• vaidina, skaičiuoja veikėjus;
• aplikuoja skėtį, lietaus lašus.
„Aš ir ma • Vaikai pasakoja apie savo šeimą, šeimos narius;
VASA PROJEK
no artimie • žaidžia kūrybinius–vaidmeninius žaidimus, jud
RIS
TAS:
ji“
riuosius žaidimus;
„Mano
namai na
• aprengia lėlę pasivaikščiojimui žiemą;
mučiai“
• spalvina žmogaus trafaretus, sukuriant šeimą.

„Knygelių
šalyje“

V. Nemunėlis „Ma
no namas“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Jaučio tro
belė“.

D. Kulvietienė „Ežių
šeima“.
Pasaka „Trys paršiu
kai“.

• Pokalbis „Kas sudaro šeimą“;
• didaktiniai žaidimai: „Augu ir keičiuosi“, „Kas
gerai ir kas blogai“;
• kūrybinis–vaidmeninis žaidimas „Šeima“;
• judrieji žaidimai: „Paukštelis be namelio“, „Pa
vyk sviedinį“, „Atkartok judesį“.
• Pokalbiai: „Mano mieli namai“, „Mano kamba
rys“;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Šeima“, „Į
svečius“, „ Aš – statybininkas“;
• didaktiniai žaidimai: „Kas kur gyvena“, „Name
liai“, „Viskas turi savo vietą“;
• judrieji žaidimai: „Rask namelius“, „Atkartok
judesį“.

Lietuvių liaudies pa
sakos „Vilkas ir siu
vėjas“, „Stebuklingas
puodelis“, „Vaikų
pasaka“.
Jums, mažieji. K. Ku
bilinskas „Mano
skaičiai“.
Pasaka „Pirštinė“.

Žaislinės knygos:
„nykštukės“ ir „mil
žinės“, pasakų ir ei
lėraščių, spalvinimo
knygelės.
Lietuvių liaudies
pasakos „Jaučio
trobelė“, „Vilkas ir
ožiukai“.

Žaidimai su pirštais;
tyrinėjimas „Vienas–daug“;
pokalbis „Mano metai“;
skaičiuotė „Daugel mūsų šiam būry...“;
didaktiniai žaidimai: „Kokio daikto trūksta?“,
„Ko daugiau, ko mažiau?“;
• vaidinimas „Pirštinė“;
• priemonės: trafaretai, žaislai, akmenukai, spalvo
ti rutuliukai.

•
•
•
•
•

• Knygų parodėlė „Jos nuostabios!“;
• pokalbis „Mano mėgstamiausia knyga“;
• didaktiniai žaidimai: „Iš kokios aš pasakos“,
„Nuo mažiausios iki didžiausios knygelės“;
• judrieji žaidimai: „Burtų lazdele palietus“, „Vil
kas ir ožiukai“, „Padaryk figūrą“, „Slėpynės“;
• lėlių teatras „Jaučio trobelė“;
• priemonės: lėlių teatras, stebuklinga skrynelė,
įvairios figūros, knygelės, paveikslai, pasakų įra
šai.
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„Aš kūrė
jas“
•
•
•

•

• Pokalbiai: „Mano rytas“, „Mano diena“, „Mano
vakaras“;
• Didaktinis žaidimas „Laikas“;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Šeima“,
„Kirpykla“, „Statybos“;
• judrieji žaidimai: „Diena–naktis“, „Medžiotojai
ir kiškiai“, „Vėjas ir plunksnelės“.
Apžiūri tautodailininkų darbus, Kaziuko mugės • Pokalbis „Kas yra puodžius, siuvėjas. Ką šie
dirbinius, pasvarsto iš ko jie padaryti;
žmonės veikia?“;
kuria pagal paveikslus pasakojimą „Šventė“;
• patarlės „Kas nieko nedirba, tas nieko nemo
ka“, „Kas nedirba mielas vaike, tam ir duonos
lipdo iš plastilino ir šiaudelių saulę;
konstruoja pagal sumanymą mašiną, laivą, lėktu duot nereikia“;
vą ar robotą;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Kirpykla“,
„Statybininkai“;
aplikuoja puodynę.
• didaktinis žaidimas „Profesijos“;
• judrieji žaidimai: „Atkartok judesį“, „Saulė ir
lietus“;
• žaidimas „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“.

• Pokalbis–diskusija „Kas ta Lietuva?“;
• pasakojimas pagal paveikslėlius apie Lietuvą,
Šiaulius;
• didaktinis žaidimas „Pažink Lietuvą“;
• pokalbiai: „Lietuvos pilys, dvarai“, „Valdovai“;
• judrusis žaidimas „Nameliai“.

TIKSLAS –
•
žadinti vaiko
poreikį pa
žinti supantį
pasaulį ir
padėti jam
pajusti savo „Pavasario • Stebi pamerktų į vandenį beržų šakelių pumpu • Pokalbiai „Kas tas pavasaris?“, „Kodėl tirpsta
ženklai“
galimybes
rų sprogimą, svogūnų dygimą;
sniegas?„;
• nusako pasikeitimus;
• didaktiniai žaidimai: „Metų laikai„, „Metų ra
tas“, „Spalvos“, „Skaičiai“;
• pasakoja apie pirmuosius pavasario požymius,
taisyklingai taria žodžius: pavasaris, pumpuras, • judrieji žaidimai: „Upeliukas“ (rink. „Mankštos
tirpsta sniegas, upeliukas;
pertraukėlės vaikų darželyje“), „Saulė ir lietus“.
• kuria trumpus pasakojimus;
• piešia, aplikuoja saulę, debesį.

PROJEK
TAS:
„Aš taip
pažįstu
pasaulį“

• Iš stambių ir smulkių konstrukto-rių stato na
mus, pilis;
• varto enciklopedijas;
• pasakoja pagal paveikslus;
• mokosi mintinai eilėraštį „Kaladėlių namas“;
• žaidžia kūrybinius–vaidmeninius, judriuosius,
didaktinius žaidimus;
• piešia, spalvina trispalves Lietuvos vėliavas.

„Mano die • Kuria pasakojimą pagal paveikslą „Mano die
na“
na“;
• teisingai įvardija sąvokas: „rytas“, „diena“, „nak
tis“;
• dėlioja dėlionę „Ką aš veiksiu visą dieną“;
• piešia, aplikuoja tema „Diena–naktis“ (saulė,
mėnulis, žvaigždės).

„Lietuvėle
tu graži“

E. Selelionis „Upeliu
kai putoja“.
Jums, mažieji. K. Ja
kubėnas „Šimtas
vyturėlių“.
J. Degutytė „Aš ieš
kau žibuoklės“.
Saulės kelias. Z. Gai
žauskaitė „Po saulu
tės delnu“, L. Žitke
vičius „Pavasariui
sugrįžus.

Saulės kelias. A. Ur
bonienė „Kalvėje“,
„Duoną kepant“.
Eilėraštis „Mes – vai
kučiai pabiručiai“.
Saulės kelias. S. Sas
nauskaitė „Kaziuko
mugė“.

B. Brazdžionis „Labą
rytą“, „Labanakt“.
Tavo valandos.

Jums, mažieji. A. Ma
tutis „Apie gimtinę“,
„Kaladėlių namas“.
Enciklopedijos apie
Lietuvą: „Kas ta Lie
tuva“, „Aš lietuvis“,
„Šiauliai“.
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BA
LAN
DIS

K. Jakubėnas „Šim
tas vyturėlių“.
J. Sokas „Gandras“.
J. Degutytė „Pem
pė“.
Saulės kelias. K. Bo
ruta „Genys“, „Lakš
tingala“, „Vieversys“.
Pasaka „Vištytės py
ragas“.
V. Palčinskaitė „Dar
bai darbeliai“.

O. Mažeikienė „Spal
vos“.
A. Dovydėnaitė
„Spalvos ir spalviu
kai“.
K. Kubilinskas „Ma
no spalvos“.

• Pokalbis „Pasitinkame pavasario giesmininkus“;
• pasakos „Vištytė ir gaidelis“ inscenizacija;
• didaktiniai žaidimai: „Paukščiai“, „Koks paukš
telis taip kalba?“, „Suskaičiuok paukštelius“;
• judrieji žaidimai: „Paukštelis be namelio„, „Au
tomobilis ir žvirbliukai“.
• Pokalbis–diskusija „Ką žmonės dirba visą die
ną?“;
• patarlės: „Kas nieko nedirba tas nieko nemo
ka“, „Darbštus kaip bitutė“;
• pasakojimas pagal paveikslus „Mūsų darbeliai“;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Parduotu
vė“, „Poliklinika“, „Šeima“;
• didaktinis žaidimas „Profesijos“;
• judrieji žaidimai žaidimai: „Medžiotojas ir kiš
kiai“, „Automobiliai ir žvirbliai“.
• Pokalbis „Spalvingi mano drabužėliai“;
• skaičiuotė „Klausia žvirblis gėlės, kokią spalvą
tu renkies?“;
• žaidimai: „Dailininkas ir spalvos“, „Vėjas ir
malūnai“, „Spalvų ratukas“, „Diena ir naktis“,
„Rask savo namelius“.

„Ir sučiul • Lauke stebi atskridusius paukštelius, saulutę,
bo paukšte dangų, žolę, gėlynus;
liai“
• žaidžia žaidimus;
• apibrėžia paukštelio trafaretą, nuspalvina, lipdo
paukštelius;
• išmoksta mintinai K. Jakubėno „Šimtas vyturė
lių“.

PROJEK
„Kaip bitu • Pasakoja apie savo ir artimiausių žmonių dar
TAS: „Gam tės dirbam
bus;
plušam“
ta bun
• grupėje tvarko žaislus, lauke padeda kiemsargiui
da“
surinkti šiukšles;
• piešia, spalvina dailininko, gydytojo, kirpėjo,
siuvėjo įrankius.
TIKSLAS –
ugdyti mei
lę gamtai,
atsakomybę
už savo poel
gius gamto
je, suprasti „Spalvų
• Vaikai varto knygutes, įvardija spalvas, suranda
jos teikiamą ratukas“
tos pačios spalvos daiktus paveiksluose ir grupė
naudą žmo
je;
nėms
• konstruoja įvairių formų ir dydžių spalvotus na
melius, kuriuose apgyvendins tokios pat spalvos
žaislus, daiktus (žalia – žaliame ir t. t.);
• iš spalvotos mozaikos dėlioja ornamentus, lieja
akvarele ant popieriaus;
• veria spalvotus karoliukus, aplikuoja gėlę.

K. Kubilinskas „Inki
lėlis“.
J. Šukys „Kodėl juo
kiasi katytė“.
Saulės kelias.
G. Isokas „Žemės
aprėdas“, „Nenori
nubusti“.

• Pokalbiai: „Ką vadiname žmogaus ir gyvūnų
namais?“, „Kaip palaikyti gražią, saugią, sveiką,
švarią aplinką?“;
• pokalbis–diskusija pagal plakatą „Nedegink žo
lės“;
• posakis „Be pavasario nėra vasaros“;
• pasakojimas pagal paveikslą „Saulės ieškotojai“;
• didaktiniai žaidimai: „Kas gerai, o kas blogai?“,
„Kas kur gyvena?“.

„Mes – že • Orų kalendoriuje žymi ir aptaria orus;
mės vaikai“ • pasakoja apie savo augintinių namelius, kaip
palaikyti švarią aplinką;
• stebi kiemsargio darbą, ieško pavasario ženklų;
• konstruoja inkilą varnėnui;
• piešia, aplikuoja karklų kačiukus, varnėnus;
• apibūdina išorinius genio, pempės, vieversio
požymius, juos pamėgdžioja.
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9.

TIKSLAS –
plėsti suprati
mą apie šei
mą, supantį
pasaulį

GEGU PROJEK
ŽĖ
TAS:
„Vaikys
te, nusi
juok“

• Pokalbis „Ką mamytė veikia namuose, darbe,
kaip rūpinasi kitais“;
• diskusija „Kuo galiu pradžiuginti savo mamą
kasdien ir Motinos dieną“;
• kūrybinis–vaidmeninis žaidimas „Statau na
mus“;
• didaktiniai žaidimai: „Profesijos“, „Pavadink“,
„Suskaičiuok gėlytes“;
• judrieji žaidimai: „Diena – naktis“, „Atkartok
judesį“, „Saulutė ir lietus“.

• Pokalbis pagal plakatą „Nedegink žolės“;
P. Mašiotas „Senelio
• elgesio gamtoje taisyklių kūrimas: netrukdyti gy pasakojimai“ (apie
vūnams, apginti skriaudžiamus gyvūnus, padėti pievos gyventojus).
gyvūnams;
• didaktiniai žaidimai: „Kokio gyvūnėlio trūks
ta?“, „Boružėlių domino“, „Rask porą“;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Išvyka į
gamtą“, „Šeima“;
• judrusis žaidimas su kamuoliais.

„Mamytė • Kuria pasakojimą „Ką mamytė mėgsta?“;
mieliausia“ • pasakoja pagal plakatą;
• daro mamytei dovanėlę „Sveikinu mamytę“.

„Pievos gy • Pasakojimo „Aš ir pievos gyvūnėliai“ kūrimas;
ventojai“
• iš atsineštų pievos gyvūnėlių figūrų kuria „Pie
vos kilimėlį“;
• kuria elgesio taisykles gamtoje;
• lauke stebi skruzdėlę, boružę, slieką, aptaria jų
išorines savybes, elgesį;
• žaidžia žaidimus;
• piešia, lipdo, aplikuoja pievos gyventojus.

J. Minelga „Velykų
kiškutis“.
Saulės kelias. A. Ste
ponaitė „Velykų bo
butė“.
Po tėviškės dangum.
„Kepurę laikau, mar
gučių prašau“, „Kas
ant margučio išrašy
ta“.
Jums, mažieji. A. Ma
tutis „Kaladėlių na
mas“, K. Kubilinskas
„Mamytei“, J. Degu
tytė „Lopšinė lėlei“
Lietuvių liaudies pa
saka „Miško laumė“.

• Pokalbis „Ką galėtų reikšti margučių spalvos?“;
• didaktiniai žaidimai: „Kokios spalvos margučio
trūksta?“, „Spalvos“;
• tradicinis žaidimas „Žiedą dalinti“;
• judrieji žaidimai: „Kas turi plunksnas – skrai
do?“, „Paukštelis be namelio“, „Slėpynės“, „Ka
tės ir kačiukai“.

„Velykų
• Klausosi mito apie pasaulio atsiradimą iš stebuk
kiškutis
lingo paukščio kiaušinio;
ridena mar • mokosi mintinai eil. „Velykų kiškutis“;
gutį“
• kuria ir seka pasaką apie auksinį kiaušinį;
• skaičiuoja kiaušinius, ridena;
• įvairiomis priemonė-mis margina popierinį kiau
šinį.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“
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• Pokalbis „Kaip mes pramogaujame?“;
• mįslės: „Kas dega visą dieną, bet nesudega?“
(saulė), „Pilna pieva saulučių“ (pienė)„;
• didaktiniai žaidimai: „Rask boružėlių name
lius„, „Augu ir keičiuosi“, „Kas gerai ir kas blo
gai“;
• judrusis žaidimas „Rask savo namelius“;
• lauke mankštos, estafetės su šokdynėmis, ka
muoliais.
• Pokalbis „Mano tėtis pats geriausias“;
• diskusija „Kuo galiu pradžiuginti savo tėtį kas
dien ir Tėvo dienos proga“;
• didaktiniai žaidimai: „Profesijos“, „Pavadink“,
„Rask porą“;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai: „Statybinin
kai“, „Vairuotojai“, „Gydytojai“;
judrieji žaidimai: „Automobilis ir žvirblis“, „Saulė
ir lietus“.

„Mano tė • Kuria pasakojimą pagal paveikslą „Ką tėvelis
tis pats ge
dirba?“;
riausias“
• rišlaus pasakojimo kūrimas „Ką tėvelis mėgs
ta?“;
• mokosi eilėraščių;
• piešia dovaną tėveliui „Sveikinu tėvelį“ (vaškinės
kreidelės, akvarelė).
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Saulės kelias. Vydū
nas „Tėvelių name
liai“. K. Papečkys
„Mūsų žaisliukai“.
Jums, mažieji.
A. Matutis „Plyta“,
M. Vainilaitis „Žir
niukas“.

J. Marcinkevičius
„Voro vestuvės“.
J. T. Bilsteinas
„Mėlynasis triušiu
kas“.
Knyga „Žaislinė Vik
torija“.

K. Kubilinskas „Sau
lės dukrytės“.
R. Skučaitė „Saulė“.
Jums, mažieji.
M. Vainilaitis „Du
dučių dainelė“, „Auk
sinė pieva“.

• Sugalvoja išplėstinių sakinių apie stebėtas gėles; • Pokalbiai pagal plakatus „Pievose“, „Darželiuo
se“;
• per padidinamąjį stiklą apžiūri pievos gėlių žie
dus, jų formą, vidurėlių įvairovę;
• didaktiniai žaidimai: „Gėlių loto“, „Kokios gėly
tės trūksta?“, „Spalvos“;
• pina pienių vainikus;
• guašu piešia pienių lauką.
• judrieji žaidimai: „Atkartok judesį“, „Saulė ir
lietus“, „Mes linksmi vaikai“.

„Mus dar • Kuria pasakojimą pagal paveikslus;
žely gera ir • dėlioja dėlionę „Sportas“ ir pasakoja, žaidžia
smagu“
estafetes, judrius žaidimus;
• piešia ant asfalto su kreidelė-mis.

„Žydinti
pieva“

Senelio pasakos.
P. Mašiotas „Sodas
žydi“, „Jonukas ir
bitelė“.
Kur nakvoja vėjai.
L. Gutauskas „Žydin
čios obelys“.
Jums, mažieji.
M. Vainilaitis „Sau
lės bučiniai“.

• Pokalbiai pagal plakatus „Soduose“, „Kaip auga
augalai“;
• „Minčių lietus“ „Kaip gražiai elgtis su augalais“;
• žaidimas–ratelis „Įvairiausi žiedai“.
• didaktiniai žaidimai: „Žydi- nežydi“, „Auga
lai“;
• kūrybinis–vaidmeninis žaidimas „Į kelionę“;
• judrieji žaidimai: „Saulė ir lietus“, „Surask savo
namelius“.

„Sodų žydė • Pasakojimo pagal paveikslėlį „Žiūrėk, atėjo pava
jimas“
saris“ kūrimas;
• išmoksta eilėraštį „Saulės bučiniai“ mintinai;
• lauke stebi žydinčias obelis, vyšnias;
• žaidžia žaidimus, sportuoja;
• piešia žydintį medį, štampuoja teptuku žydintį
krūmą.
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•
•
•
•

•
•
•
•
Aiškinimas;
individualus darbas;
patarlės;
ekskursija į žymesnes gimtojo miesto
vietas.

Supažindi-nimas;
pokalbis;
grožinės literatūros klausymas;
skaičiuotė.

Ugdymo metodai, priemonės

•
•
•
•
•

Pokalbis;
diskusija;
grupinis darbas;
mįslės;
skaičiuotė.

• Žodyną praturtina naujais žodžiais;
• Pokalbis;
• rūpinasi asmens higiena;
• savarankiškas darbas;
• moka saugiai naudotis fiziniam judėjimui skirta • patarlės.
įranga, priemonėmis, žaislais;
• kontroliuoja savo veiksmus.

„Dėdė
• Vaikai kausosi pasakų, pasakojimų apie rudens
Rudenėlis
gėrybes;
žemėn atke • dalijasi įspūdžiais;
liavo“
• diskutuoja;
• apžiūri rudens gėrybes;
• aptaria rudeninius žmonių darbus;
• renka kaštonus, giles, lapus.

„Saugau
save ir ki
tus“

• Mena mįsles;
• aiškinasi patarles, įvairius priežodžius apie gim
tąjį kraštą, Šiaulius;
• ieško Lietuvos, Šiaulių žemėlapyje;
• gamina širdeles, jas puošia ir dovanoja myli
miems žmonėms.

Rekomen
duojamos
Vaiko veiksenos
temos
„Sveikas,
• Susipažįsta su grupės draugais, darbuotojais;
darželi“
• vaikai pasijaučia grupės nariais;
• sukuria ir išmoksta elgesio grupėje taisykles;
• rūpinasi savo ir draugų saugumu ir sveikata.

„Mano
TIKSLAS – gimtasis
ugdyti gebėji miestas
mą gyventi,
Šiauliai“
būti greta ir
kartu

Projektas /
projekto
tikslas
RUG PROJEKTAS:
SĖJIS „DARŽELIS,
MAN
YPATINGA
VIETA“

Mė
nuo

Mokausi gražiai
elgtis.
M. Vainilaitis „Ežio
namas“.

Eilėraštis „Aš apglėb
siu...“

A. Matutis „Bruk
nės karoliai“.
Pasaka „Kaip šuo
sau draugo ieškojo“.

Rekomenduojama
literatūra

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

4.7.3. keturių metų amžiaus vaikų programa

TIKSLAS:
Atskleisti vai
kams žemės
grožį, jos dos
numą

2. SPALIS PROJEKTAS:
„ŽEMĖ –
GYVYBĖS
NEŠĖJA“

• Rūpinasi asmens higiena;
• matuoja, stebi ir apibūdina mergaičių ir berniukų
kūnų išvaizdos skirtumus ir panašumus;
• kontroliuoja savo veiksmus;
• žino vitaminų naudą.

„Augu
stiprus ir
sveikas“

Stebi rudenėjančią gamtą;
žiūri iliustracijas;
nusako rudens požymius;
aiškinasi, kokie pavojai tyko rudenėjančiame miške;
susipažįsta su nuodingais ir valgomaisiais grybais;
piešia, lipdo, konstruoja iš gamtinės medžiagos.

•
•
•
•
•
•

„Į miškus
ruduo
atėjo, gry
bų gausiai
užderėjo“

„Sodo ir • Klausosi pasakų, pasakojimų apie rudens gėrybes,
daržo gė
dalijasi įspūdžiais;
• mena mįsles;
rybės“
• mokosi patarlių, priežodžių;
• apžiūri atsineštas į grupę gėrybes;
• žiūrinėdami iliustracijas išskiria sodo, daržo gėrybes;
• žaidžia įvairius stalo žaidimus;
• piešia, aplikuoja, lipdo rudens gėrybes.

„Mano au • Susipažįsta su naminių gyvūnų įvairove, jų priežiūra,
gintinis“
pomėgiais;
• jaučia atsakomybė už laikomą gyvūną;
• vaikas skaitinamas laisvai reikšti mintis bei pasakoti
apie savo gyvūną.
Aiškinimas;
pokalbis;
mįslės;
skaičiuotė.

Pokalbis;
įvertinimas;
refleksija;
priemonės:
mįslės;
greitakalbė;
priemonė – loto „Grybai“.
Aiškinimas;
kūrybinė užduotis;
skaičiuotė;
priemonė – „Augu ir keičiuosi“.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pokalbis;
• diskusija, darbas mažose grupėse;
• savaitės pasakos „Ropė“ inscenizavimas;
• mįslės;
• priežodžiai;
• skaičiuotė.

•
•
•
•
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K. Kubilinskas „Du
godūs meškinai“.
Lietuvių liaudies pa
saka „Stalelis, lazda
ir avinėlis“.

K. Kubilinskas „Pagy
rūnas baravykas“.
J. Marcinkevičius
„Grybų karas“.

J. Stankienė „Kas
gražiausia ir skaniau
sia“.

Lietuvių liaudies
pasakos „Oželis padė
jėjas“,
„Gaidžiukas ir višty
tė“.
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Klausosi literatūros kūrinių;
žiūri iliustracijas;
komentuoja;
diskutuoja;
dalijasi įspūdžiais;
žaidžia vaidmeninius ir stalo žaidimus;
mokosi eilėraštį apie šviesoforą;
bendraudami ieško sprendimų iš įvairių pavojingų
situacijų;
• mokosi saugiai elgtis gatvėje;
• susipažįsta su pagalbos telefonų numeriais.

•
•
•
•
•
•
•
•

Diskusija;
pokalbis;
lygina;
skaičiuoja;
savaitės pasaka: E. Petiška „Kaip kurmis
kelnaites įsitaisė“.

Rūšiuoja;
matuoja;
skaičiuoja;
lygina;
mįslės;
ratelis „Graži mūsų šeimynėlė“.

•
•
•
•

Savarankiškas darbas;
vaidinimas;
individualus darbas;
savaitės pasaka: D. Bisetas „Autobusiu
kas, kuris bijojo tamsos“.

• Darbas mažose grupėse;
• kūrybinė užduotis;
• savaitės pasaka „Pasaka apie septynias
dienas“;
• mįslės.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Klausosi kūrinių ir juos aptaria;
mena mįsles;
mokosi liaudies išminties apie darbą;
išsiaiškina, kokiais darbo įrankiais atliekamas tam
tikras darbas;
• dalijasi įspūdžiais apie savo tėvų profesijas.

•
•
•
•
•
•

• Aiškinasi berniukų ir mergaičių rūbų skirtumus ir
panašumus;
• mena mįsles;
• pritaiko priežodžius, patarles;
• rengia lėles įvardindami rengimosi veiksmus;
• įsimena metų laikus, paros dalis;
• aiškinasi, kodėl žmonės rengiasi pagal oro sąlygas.

„Mašinos
• Varto enciklopedijas, įvairias knygas;
ir visa,
• mokosi smulkiosios tautosakos;
kas va
• išsiaiškina ir suvokia dangaus„šeimą“;
žiuoja“
• susipažįsta su saule, mėnulio fazėmis;
• prisimena vaivorykštę.

„Augu ir
keičiuosi“
„Kuo už
augęs bū
TIKSLAS – ug siu?“
dyti gamtos ir
žmogaus ritmo
bendrumo nuo
jautą
„Saulė –
motulė,
mėnuo –
tėvelis“

3. LAP
PROJEKTAS:
KRITIS „AŠ IR
LAIKAS“

R. Skarry „Mašinos
ir visa, kas važiuoja“.
S. Geda „Senos ma
šinos“.

Sakmė „Saulė, mėnu
lis ir žemė“.
B. Brazdžionis „Laba
rytą“, „Labanakt“.

S. Skėrys „Ką žmo
nės dirba visą dieną“.
V. Palčinskaitė „Dar
bai darbeliai“.

V. Petkevičius „Be
laisvis“, „Senatvė“.
J. Degutytė „Dvi
rankutės“, „Dvi ko
jelės“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“
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Diskusija;
vaidinimas;
skaičiuotė;
palyginimai;
mįslės.

• Pokalbis;
• pirštų žaidimas;
• savaitės pasaka „Jaučio trobe
lė“;
• ratelis „Tamsu“;
• skaičiuotė.

•
•
•
•
•

Kausosi kūrinių Kalėdine tema;
dalijasi įspūdžiais,
aiškinasi žodžių reikšmes;
mokosi eilėraščių, juos deklamuoja;
kuria ir sako linkėjimus vieni kitiems;
dalijasi praėjusių metų patirties rūpesčiais ir džiaugsmais;
išsako savo gerus ir blogus poelgius;
atsiprašo;
atleidžia;
sužino tradicinius Kūčių ir Kalėdų valgius.

•
•
•
•

Diskusija;
individualus darbas;
vaidinimas;
savaitės pasakos „Pirštinė“ ins
cenizavi-mas.

Mena mįsles;
išsiaiškina patarlių ir priežodžių prasmę;
dainuoja lietuvių liaudies dainas;
• Kūrybinė užduotis;
šmaikštauja;
• individualus darbas.
gliaudo riešutus, saulėgrąžas, skanauja patys ir vaišina kitus;
susipažįsta su senoviniais daiktais, audiniais, juos pavadina, api
būdina;
• geria vaistažolių arbatą;
• ragauja uogienę, medų.

•
•
•
•
•
•

„Kalėdos“ •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Prie
Advento
slenksčio
sustojus“

„Kas tvar • Visi drauge ieško iliustracijų su naminiais gyvūnais ir paukš
telyje gy
čiais;
vena?“
• imituoja naminių gyvūnų judesius;
• tyrinėja ir įvardina naminių gyvūnų ir paukščių gyvenimo bū
dą;
TIKSLAS –
• ieško savo artimiausioje aplinkoje pavaizduotų naminių gyvū
ugdyti pagarbos
nų: ant žaislų, rūbų, indų, patalynės ir kt.
ir globos jaus
mą
„Žvėreliai • Klausosi pažintinės literatūros kūrinių;
ir paukš • pamėgdžioja ir skiria paukščių balsus;
teliai
• lesina paukščius;
ruošiasi
• pagal galimybes su tėvais eina į mišką, nuneša žvėrims maisto;
žiemai“
• stebi spontaniškai ir tikslingai, klausinėja apie nežinomus
paukščius ir žvėris;
• pamėgdžioja gyvūnų elgseną žaisdami.

4. GRUO PROJEKTAS:
DIS
„GERUMĄ
ŠIRDYJE
AUGINU“

L. Čepienė „Pasako
jimas apie Kristaus
gimimą“.
V. Griciūtė „Sveika,
žiemuže“.

A. Grybauskienė
„Gerumo mokyklė
lė“.
S. Nėris „Senelės
pasaka“.

Smalsių vaikų kalen
dorius.

J. Čiarušinas „Kar
vė“, „Kiaulė“, „Triu
šis“.
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•
•
•
•
Nusiteikia kurti;
formuoja sniego figūras, statinius;
tyrinėja vandenį, sniegą, ledą;
aiškinasi sniego naudą ir žalą.

• Apžiūrinėja ir įvardija simbolines nuotaikų korteles;
• mokosi pakalbinti kitą, pakviesti ir pristatyti;
• suvokia draugų jausmus, juos įvardija( liūdnas, piktas, draugiš
kas);
• mokosi rasti būdų sumažinti sunkių jausmų keliamą įtampą.

„Mano
• Pasakoja apie savo kambarį namuose;
kambarė • palaiko švarą ir tvarką;
lis“
• įsimena baldų pavadinimus;
• orientuojasi erdvėje.

Diskusija;
darbas mažose grupėse;
skaičiuotė;
patarlės.

Diskusija;
kūrybinė užduotis;
pirštų žaidimas;
ratelis „Graži...“

•
•
•
•

Diskusija;
orientacinė užduotis;
skaičiuotė;
mįslė.

• Demonstravimas;
• savarankiškas darbas;
• priežodžiai.

•
•
•
•

• Eksperimentas;
• kūrybinė užduotis;
• greitakalbė.

• Eksperimentas;
• mįslės.

•
•
•
•

• Nusiteikia bendravimui, džiugiems išgyvenimas, smagiems žai • Grupinis darbas;
dimams grupėje;
• kūrybinė užduotis.
• susipažįsta ir išmėgina kai kuriuos keliavimo būdus.

„Mus su • Savo asmeninės ir bendros erdvės pajautimas ir tyrinėjimas;
panti erd • mokosi orientuotis artimiausioje aplinkoje, daiktų pasaulyje;
• siekia saugaus, patogaus daiktų išdėstymo;
vė“
• tyrinėja vienodus ir skirtingus daiktus.
„Aš ir
• Mokosi teisingai įvardinti artimus žmones;
mano arti • suvokia savo pareigą įsiklausyti į tėvų prašymus, pamokymus;
mieji“
• pateikia kuo daugiau informacijos apie savo artimuosius;
• suvokia, jog šeimoje yra saugus ir mylimas.

„Aš
tyrinėto
jas“

„Šilti
jausmai
baltais
žodeliais
sninga“

„Žiemos
pramo
gos“

TIKSLAS – ug „Lietuvė • Mena mįsles;
dyti pasididžia le, tu gra • aiškinasi patarles, priežodžius apie gimtąjį kraštą;
ži“
vimą savais
• sužino apie Lietuvos simbolius;
namais, gimtine
• ieško Lietuvos gaublyje, žemėlapyje.

PROJEKTAS:
„MANO
NAMAI,
NAMUČIAI“

TIKSLAS – su
žadinti smal
sumą, norą
pažinti save,
atradimus

5. SAUSIS PROJEKTAS:
„MES
MAŽI, BET
SMALSŪS“

Pasaka „Trys paršiu
kai“.

Šatrijos Ragana „Lie
tuvos pilys“.
A. Matutis „Apie
gimtinę“.

Lietuvių liaudies pa
saka „Pupa“.
Pasaka be galo
V. Nemunėlis „Ma
no namas“.
Lietuvių liaudies pa
saka „Vilkas ir septy
ni ožiukai“, „Jonukas
ir Gritutė“.

L. Čepienė „Snai
gės“.
B. Masiliauskienė „Į
ką panašus sniegas?“.

J. Marcinkevičius
„Kas aš veiksiu žie
mą“.
V. Nemunėlis „Meš
kiukas Rudnosiu
kas“.

Kelionė į pasakų šalį.
H. K. Anderse-nas
„Sniego karalienė“
Lietuvių liaudies pa
saka „Lapės rogutės“.
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TIKSLAS – pa
stebėti gamtos
atbudimo žen
klus

8. BALAN PROJEKTAS:
DIS
„GAMTA
BUNDA“

•
•
•
•
•
•

Išsiaiškina knygos gimimo kelią;
kuria bibliotekas;
žiūrinėja iliustracijas;
atranda įvairius simbolius – raides;
susipažįsta su informacinėmis knygomis: enciklopedijomis;
lygina knygas pagal dydį, ilgį, storį.

•
•
•
•
•
•

Pokalbis;
individualus darbas;
kūrybinė užduotis;
vaidinimas;
greitakalbės;
pažintinė išvyka į knygyną,
biblioteką.

M. Vainilaitis „Spal
voti nykštukai“.
Mano pirmoji knyga
„Spalvos“.

• Individualus darbas;
• pokalbis;
• skaičiuotė.

„Spalvų
pasauly
je“

„Baltos
lankos,
juodos
avys“

Č. Jančerskis „Kur,
kas perkama?“.

• Kūrybinė užduotis;
• individualus darbas;
• išvyka į „Rūtos“ saldainių fir
minę parduotuvę.

S. Sasnauskaitė „Už
gavėnės“.

Aiškinimas;
K. Marukas „Kur tas
diskusija;
kibiras?“.
skaičiuotė;
savaitės pasaka „Dangus griū
va“.

• Aiškinimas;
• pokalbis;
• vaidinimas.

•
•
•
•

„Kuo
• Varto knygas;
vilioja
• įvardija spalvas;
parduotu • suranda tos pačios spalvos daiktus paveiksluose ir grupėje.
vės?“

„Ką žada • Pasakoja vienas kitam išgyvenimus, emocijas, kurias patira
oras?“
esant įvairiomis oro sąlygomis( tvanku, audringa, šalta ir kt.);
• žaidžia stalo žaidimus;
• varto enciklopedijas;
• stebi orą lauke ir pro langą;
TIKSLAS – at
• piešia;
skleisti ugdyti
• lipdo;
nių ryškiausius
• dekoruoja.
meninius gebė
jimus
„Žiema, • Mokosi Užgavėnių personažų skanduočių, būrimų;
žiema bėk • pokštauja;
iš kiemo“ • išsiaiškina žiemos išlydėjimo papročius;
• gamina kaukes, jas matuojasi, apžiūrinėja, vaidina, pokštauja,
persirenginėja.
• Žaidžia siužetinius žaidimus;
• mokosi kaip reikia elgtis parduotuvėje;
• piešia kreidelėmis.

7. KOVAS PROJEKTAS:
„AŠ TAIP
PAŽĮSTU
PASAULĮ“
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Klausosi kūrinių ir juos aptarinėja;
mena mįsles;
mokosi liaudies išminties apie darbą;
dalyvauja darželio talkose;
išsiaiškina, kokiais darbo įrankiais atliekamas tam tikras dar
bas;
• žiūrinėja,tyrinėja, renka, lygina įvairius paveikslus, vaizduojan
čius darbo veiksmus, juos apibūdina, pasakoja;
• vaizduoja įvairių profesijų žmones;
• derina, komponuoja įvairias meninės raiškos formas.
•
•
•
•
•
•

„Rid rid
rid margi
margu
čiai“

Susipažįsta su šv. Velykų papročiais;
sužino, kaip ruošiamasi šventei, kaip švenčiame;
mena mįsles;
klausosi įvairių mitų apie pavasario atbūdimą;
lygina margučius pagal dydį, formą, spalvą;
pavadina, matuoja, apibūdina, aiškinasi, skaičiuoja, gretina,
ieško marginimo panašumų ir skirtumų;
• karpo, aplikuoja įvairias puošmenas grupei.

•
•
•
•
•

„Kiek
darbelių,
kiek dar
bų“

Įsimena pagrindinius pavasario požymius;
mena mįsles;
pamėgdžioja paukščių balsus: čirena, kleketuoja, švilpauja;
stebi ir lygina besibaigiančios žiemos požymius;
stebi parskridusius paukščius;
klausosi garsų, pamėgdžioja;
mokosi vartoti prieveiksmius: ant, po, šalia, prieš.

•
•
•
•
•
•
•

„Pavasa
ris – gam
tos pra
budimo
metas“

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pokalbis;
individualus darbas;
kūrybinė užduotis;
demonstravimas;
mįslės; skaičiuotės‘
paroda;
konkursas.

Aiškinimas;
pokalbis;
diskusija;
grupinis darbas;
individualus darbas;
patarlės.

Eksperimentas;
pokalbis;
darbas mažose grupėse;
pajuokavimai.

B. Masiliauskienė
„Kiškių Velykos“.

V. Palčinskaitė „Dar
bai, darbeliai“.

J. Degutytė „Aš ieš
kau žibuoklės“.
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„Vaikystės • Varto fotografijų albumus bei paveikslus, nustato, kuriuose yra
spindulė
vasaros požymių, juos išskiria;
lis“
• susipažįsta su gamtos reiškiniais vasarą: audra, žaibai, perkūni
ja.

Diskusija;
Sakmė „Nukalta
saulė“.
savarankiškas darbas;
vaidinimas;
pasakos „Jaučio trobelė“ insce
nizavimas;
• mįslės.

•
•
•
•

• Aiškinimas;
Dantukai ir draugai.
• diskusija „Ko reikia, kad dan
tys augtų sveiki?“;
• mįslės.

• Pasakoja vienas kitam apie savo dantis: kiek jų jau iškrito, kur
padėjo iškritusius dantis, kokius žodžius sakė;
• stengiasi įsiminti dantų pavadinimus: pieniniai, nuolatiniai,
krūminiai, iltiniai.

„Baltų
dantukų
šypsenė
lės“

Diskusija;
aiškinimas;
savaitės pasaka „Coliukė“;
skaičiuotė.

•
•
•
•

• Pasakoja, kodėl reikia prižiūrėti augalus, kuo gali padėti auga
lui, žolei;
• aiškinasi, kur galima pasisodinti gėlių, kam jos reikalingos.

„Žemė
puošiasi
žiedais“

E. Vaitkus „Šimtako
jis“.

J. Degutytė „Ačiū“.
Š. Pero „Raudonke
puraitė“.

•
•
•
•
•
•

Diskusija;
pokalbis;
individualus darbas;
kūrybinė užduotis;
mįslės;
išvyka į gamtininkų stotį.

• Pokalbis apie giminystės ry
šius: dukra–mama–močiutė;
• individualus darbas;
• aiškinimas;
• skaičiuotė;
• paroda.

Varto enciklopedijas;
atpažįsta žinomus vabzdžius;
susipažįsta su mūsų krašte negyvenančiais vabzdžiais;
diskutuoja, kas yra „gerieji“ vabzdžiai: bitės, boružės, skruzdė
lės ir kt., o kokie „blogieji“: erkės, uodai, kaip jų apsisaugoti;
• aplikuoja;
• lipdo.

•
•
•
•

„Mamytė • Pasakoja apie savo mamytes;
mieliau • varto atsineštas nuotraukas;
sia“
• bando atpažinti tėvelius, kai jie buvo maži;
• gamina gėles mamai iš spalvoto popieriaus;
• velia iš vilnos.

TIKSLAS –
suburti vaikus
džiaugsmingiems išgyveni „Jau
mams, linksmy pabudo
vabalai“
bėms

9. GEGU PROJEKTAS:
ŽĖ
„VAIKYSTE,
NUSIJUOK“
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• Individualūs pokalbiai;
• priemonė: loto „Jausmų loto“.

Aptaria, nusiteikia laikytis numatytų elgesio taisyklių;
mokosi elgesio taisyklių ketureilius ;
išklauso, atjaučia kitą;
atpažįsta rizikos situacijas;
kuria naujas taisykles.

•
•
•
•
•

• Individualūs pokalbiai;
• didaktiniai žaidimai: „Kaimynai“,
„Kas dešinėje?“, „Kas kairėje?“;
• priemonės: plakatai, širmelė „Gru
pės elgesio taisyklės“.
• Individualūs pokalbiai;
• didaktiniai žaidimai: „Kas kur
gyvena?“, „Kas dešinėje?“, „Kas
kairėje?“, „Taip ar ne“, „Lygiai,
daugiau, mažiau“;
• judrieji žaidimai pagal vaikų indi
vidualumą;
• priemonės: plakatai, knygos.

Pasakoja, prisimena grupės taisykles;
susitaria dėl tolimesnio jų laikymosi;
papildo grupės taisykles, siūlydami naujas idėjas;
diskutuoja, bendrauja dalindamiesi vasaros įspūdžiais;
sprendžia iškilusius nesutarimus.

Ugdymo metodai, priemonės

• Varto knygas apie Šiaulius;
• aptaria, pasakoja apie žinomas miesto gatves, parkus,
paminklus;
• sužino šalia darželio esančių gatvių pavadinimus;
• domisi įvairiomis miesto vietovėmis.

•
•
•
•
•

Vaiko veiksenos

„Rudens • Pasakoja pagal paveikslus;
• Individualūs pokalbiai – „Gamtos
įdomybės“ • smalsauja, domisi rudens gėrybėmis;
gėrybės“;
• išvardija, atpažįsta rudens gėrybes;
• didaktiniai žaidimai: „Kiek giliu
• skaičiuoja, klasifikuoja klevo, ąžuolo lapus, kaštonus,
kų aš turiu?“, „Vaisiai ir daržo
giles;
vės“, „Kas kur auga“;
• lipdo, gamina įvairius darbelius iš gamtinės medžiagos. • judrusis žaidimas „Lapų šokis“.

„Mano
grupės
elgesio tai
syklės“

TIKSLAS – ug
dyti gebėjimą „Mano
gyventi, būti
gimtasis
greta ir kartu
miestasŠiauliai“

Rekomen
Projektas / pro
Mėnuo
duojamos
jekto tikslas
temos
RUGSĖ PROJEKTAS: „Aš – gru
JIS
„DARŽE
pėje“
LIS – MAN
YPATINGA
VIETA“

K. Kubilinskas
„Pagyrūnas bara
vykas“, „Katinėlis
ir gaidelis“.
J. Marcinkevičius
„Grybų karas“.
Senovinis kalendo
rius mažiesiems
„Rudenėlis“ (mįs
lės).

Eilėraštis, atitin
kantis grupės pa
vadinimą.
Žurnalas „Penki“.

H. Smilgys „Šiau
liai. Šiaurės Lie
tuva“.
H. Smilgys „Šiau
liai. Šiaurės že
mė“.
Z. Gaižauskaitė
„Linksmasis trau
kinukas“.

Z.Gaižauskaitė
„Išlydėjom vasa
rėlę“.
Žurnalas „Penki“.
P. Panavas „Žaidi
mas“.

Rekomenduoja
ma literūra

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

4.7.4. Penkerių metų amžiaus vaikų programa

2.

SPALIS

TIKSLAS –
žemės grožio,
dosnumo at
skleidimas

PROJEKTAS:
„ŽEMĖ –
GYVYBĖS
NEŠĖJA“
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasakoja;
diskutuoja;
gamina;
ragauja šviežias salotas;
geria šviežiai spaustas sultis,
gamina vaisių, daržovių emblemas;
karpo;
klijuoja;
lipdo vaisius ir daržoves;
skaičiuoja;
klasifikuoja;
domisi;
sportuoja;
grūdinasi.

• Pokalbiai;
• diskusijos: „Kaip dažnai vaikai valgo
vaisius ir daržoves“, „Švara – ligų prie
šas“;
• didaktiniai žaidimai: „Daržovių par
duotuvė“, „Šeima“, „Valgoma – neval
goma“;
• sveiko maisto ruošimas.
• priemonės: plakatai, paveikslai.

• Individualiūs pokalbiai;
• diskusija „Mano mylimas gyvūnėlis“;
• didaktiniai žaidimai: „Mįslių tėvas“,
„Namai mano gyvūnėliui“;
• priemonė: loto „Gyvūnai“.

„Mano
• Pasakoja apie savo gyvūnus;
mylimas
• piešia;
gyvūnėlis“ • spalvina;
• karpo;
• lipdo;
• atpažįsta;
• diskutuoja;
• vaidina;
• aplikuoja gyvūną.

„Mažieji
sveikuo
liai“

• Išvyka į miesto parką;
• didaktiniai žaidimai: „Padėk tiek
pat“, „Atspėk, kieno lapas“, „Nukritu
sių lapų šneka“;
• priemonė: loto „Medžiai“.

„Krinta
• Mokosi eilėraštį apie lapus;
lapaipama • įvardija lapų spalvas;
žu“
• skaičiuoja lapus;
• spalvina;
• pasakoja;
• pastebi skirtumus;
• stebi, renka lapus, giles;
• lipdo.

K. Boruta „Lapės ir
gervės vaišės“.
Žurnalas „Penki“.
V. Glebuvienė,
A. Mazauskienė
„Jums, maži ir di
desni“.

L. Žitkevičius „Juo
das katinėlis“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Katinėlis ir
gaidelis“
Žurnalas „Penki“.

V. Palčinskaitė „La
pų žaidimas“.
K. Skučaitė „Rude
nėlio spalvos“.
Žurnalas „Penki“.
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„Galimi
pavojai
mano ap
linkoje“

•
•
•
•
•
•

Pasakoja apie savo aplinkoje kylančius pavojus;
laikosi elementariausių saugumo taisyklių;
teisingai maitinasi;
mokosi saugoti vienas kitą grupėje, lauke;
kerpa;
klijuoja.

„Rudenėlis • Pasakoja;
užaugino“ • įvardina, kur auga vaisiai, daržovės;
• įvardina, pastebi skirtumus;
• atpažįsta;
• diskutuoja;
• vaidina;
• kerpa;
• klijuoja;
• lipdo;
• konstruoja;
• dainuoja;
• šoka;
• sportuoja.
LAPKRI PROJEKTAS: „Augu ir • Pasakoja apie šeimą;
TIS
keičiuosi“ • rodo šeimos nuotraukas;
„AŠ IR
LAIKAS“
• klausosi;
• mokosi patarlių;
TIKSLAS –
• įvardija, paaiškina, lygina, įžiūri skirtumus;
supažindinti su
• piešia;
gamtos ir žmo
• vaidina mažuosius.
gaus ritmu

D. Bisetas „Autobusiukas, kuris bijojo
tamsos“
Enciklopedijos.
Jums, mažieji.
Žurnalas „Penki“.
Eilėraštis „Nelieskit
degtukų“.

V. Petkevičius „Be
laisvis“.
Kodėlčius „Senat
vė.“
J. Degutytė „Mūsų
mažoji sesutė“.
Pasaka „Katinėlis ir
gaidelis“.
Žurnalas „Penki“.

• Individualūs pokalbiai;
• diskusijos;
• didaktiniai žaidimai: „Palygink“, „Se
nas–jaunas“, „Mažas–didelis“, „Laik
rodis“.
• priemonės: šeimos nuotraukos, plaka
tai.

• Pokalbiai;
• plakatai;
• didaktiniai žaidimai: „Surask tykan
čius pavojus“, „Kelionė“, „Valgoma –
nevalgoma“;
• žaidimai: „Namai“, „Šeima“;
• priemonė: loto „Kelio ženklai“.

A.Karosaitė „Tai
bent derlius“.
V. Glebuvienė,
A. Mazauskienė
„Jums, maži ir di
desni“.

Pokalbiai;
diskusijos;
mįslės apie vaisius, daržoves;
didaktiniai žaidimai: „Mozaika – su
dėk obuolį, kriaušes“, „Daržovių par
duotuvė“.

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
Prisimena;
kartoja rudens mėnesių pavadinimus;
pasakoja apie rudens orus;
stebi laiko pokyčius;
prisimena rudenį nuveiktus darbus;
nusiteikia žiemos darbams ir pramogoms.

• Pasakoja ir pavadina mamos ir tėčio profesijas;
• susipažįsta su darželio darbuotojų profesijomis;
• apsilanko direktorės, sekretorės, slaugytojos kabinetuo
se, virtuvėje;
• mokosi patarlių apie darbą;
• kalbasi su kiemsargiu;
• pabando pašluoti kiemą.

„Geri dar • Pristato, pasakoja apie savo gerus poelgius ir darbus;
beliai –gra • mokosi patarlių apie šiltus jausmus;
žūs žode • jausmus perteikia meninėmis priemonėmis (lipdo, pie
šia);
liai“
• žaidžia kūrybinius vaidmeninius žaidimus, imituodami
gerus poelgius ir darbus.

TIKSLAS –
pagalbos ir
globos jausmo
ugdymas, iš
sakant jį švel „Profesi
niais, maloniais jos“
ir paguodžiančiais žodžiais ir
darbais

GRUO PROJEKTAS:
DIS
„GERUMĄ
ŠIRDYJE
AUGINU“

„Keičias
laikas – ru
denėlis
baigias“

„Mano
• Prisimena elgesio gatvėje eismo taisykles;
draugas at • komentuoja;
švaitukas“ • paaiškina;
• gamina atšvaitukus;
• gamina „Laiko mašiną“;
• piešia tema: „Aš gatvėje“;
• išsiruošia į ekskursiją į artimiausią sankryžą;
• mokosi pereiti gatvę, degant žaliam šviesoforo signalui.

Pokalbiai;
diskusijos;
pasakojimas;
didaktiniai žaidimai: „Kas gerai ir
kas blogai“, „Parduotuvė“, „Kirpyk
la“, „Kavinė“;
• priemonės: žurnalai, knygos, lėlių
teatras.

•
•
•
•

Pokalbiai;
diskusijos;
pasakojimas;
didaktiniai žaidimai: „Kas gerai ir
kas blogai“, „Parduotuvė“, „Kirpyk
la“, „Kavinė“;
• priemonės: žurnalai, knygos, lėlių
teatras.

•
•
•
•

• Individualūs pokalbiai;
• didaktiniai žaidimai: „Teisingai pasa
kyk“, „Reikia – nereikia“, „Rudens
mėnesiai“;
• priemonės: plakatai, paveikslai.

Individualūs pokalbiai;
paveikslai;
plakatai;
didaktiniai žaidimai: „Šviesoforas“,
„Lenktynės“;
• judrusis žaidimas „Krovinio perveži
mas“;
• priemonė – loto „Kelio ženklai“.

•
•
•
•

R. Skėrys „Ką žmo
nės dirba visą die
ną“.
Didžioji knyga vai
kams.
Pasaka „Trys paršiu
kai“.

V. V. Lansbergis
„Ruduo“.
A. V. Milteninis
„Rudenėlis žiemą
veda“.
Žurnalas „Penki“
V. Glebuvienė, A.
Mazauskienė „Jums,
maži ir didesni“.
Vyšniauskienė „Ad
ventas“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Kaip vilkas
užsimanė duonos
išsikepti“.

Eilėraštis S. Geda
„Senos mašinos“
Skaičiuotės.
Mįslės.
Saugaus eismo tai
syklės.
Žurnalas „Penki“.
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„Žiemos
• Važinėjasi rogutėmis;
pramogos“ • lipdo sniego senį;
• mėto sniego gniūžtes į taikinį;
• stebi pėdas sniege;
• bėgioja vingiais;
TIKSLAS –
• slapstosi;
sužadinti vai
• piešia;
kuose smalsu
• lipdo;
mą, norą pažin
• aplikuoja senius besmegenius;
ti, atrasti
• žurnaluose, knygose ieško žiemos vaizdų, pramogų.

PROJEKTAS:
„MES
MAŽI, BET
SMALSŪS“

• Klausosi eilėraščių;
• pasakoja, kaip švenčia Kalėdas namuose;
• kartu su auklėtojomis, tėveliais rašo Kalėdų Seneliui
laiškus;
• piešia tema: „Mano Kalėdos“;
• aplikuoja eglę;
• šoka;
• deklamuoja prie Kalėdų eglės.

„Kalėdos.
Saulėgrą
ža“

Klausosi „Žibinto pasakos“;
imituoja pasakos veikėjų judesius;
išmoksta gražių žodžių;
kartu su tėveliais renka gerų darbų kraitelę;
gamina „Gerumo medį“;
gamina Kalėdinį atviruką- sveikinimą;
ruošiasi advento vakaronei;
vaidina pasaką;
mokosi dainų, eilėraščių.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Advento
savaitė“

Pokalbiai;
diskusija „Žiemos pramogos“;
pasakojimas;
didaktiniai žaidimai: „Atspėk, kas
pasikeitė“, „Karnavalas“;
• judrusis žaidimas „Mes žvirbliai“;
• priemonės: žurnalai, knygos.

•
•
•
•

• Pokalbis „Kalėdos. Kas tai?“;
• diskusija;
• didaktiniai žaidimai: „Dovana“, „Kar
navalas“;
• kūrybiniai vaidinimai: „Šeima“, „Ke
lionė į mišką“, „Koncertas“;
• judrusis žaidimas „Šaltis ir nykštu
kai“;
• priemonės: žurnalas „Penki“, paveiks
lai.

• Pokalbis „Adventas – laukimo me
tas“;
• lėlių teatras „Žibinto pasaka“;
• Advento vakaronė „Duonos kelias“;
• didaktiniai žaidimai: „Stebuklingas
maišelis“, „Savaitės dienos“;
• judrusis žaidimas: „Diena – naktis“;
• sniego ir ledo dažymas.

N. Kepenienės „Ka
lėdos atšliuožia slidė
mis“.
A. Čedaraitė „Eže
lio Kalėdos“.
Z. Gaižauskaitė
„Gruodis“.
J. Marcinkevičius
„Žiema“.
Didžioji knyga vai
kams.
Jums, mažieji.
Lietuvių liaudies
pasaka „Saulė, šaltis
ir vėjas“.
V. Palčinskaitė „Pū
ga“.
J. Marcinkevičius
„Ledinės gėlės“.

Senovinis kalendo
rius mažiesiems
„Žiemužė“.
Lietuvių liaudies
pasaka „Kaip vilkas
užsimanė duonos
išsikepti“.
Didžioji knyga vai
kams.
Jums, mažieji.
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“
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„Kuo bū
siu užau
gęs“

•
•
•
•
•
•
Išsirenka savo svajonių profesiją;
kopijuoja svajonių profesijai pavadinimus;
pasigamina nuolaidų kortelę;
kopijuoja parduotuvių pavadinimus;
piešia savo svajonių profesiją;
lipdo maisto produktus.

• Pokalbis „Kuo norėtum būti užau
gęs?“;
• diskusija;
• pasakojimas;
• kūrybiniai–vaidmeniniai žaidimai:
„Aš – mokytoja“, „Statybininkas“,
„Kirpykla“, „Parduotuvė“, „Koncertų
organizatorius“;
• priemonės: pačių pasigamintos nuolai
dų kortelės, pinigai.

Pokalbis apie žiemos orus;
diskusija;
pasakojimas „Žiemos vaizdeliai„;
didaktiniai žaidimai: „Šilta–šalta“,
„Reikia–nereikia“, „Padėk tiek pat“;
• judrusis žaidimas „Šaltis ir snaigės“;
• priemonės: kastuvėlis, kibirėlis bandy
mams, paveikslai.

•
•
•
•

„Šaltis per • Stebi;
žemę eina“ • tyrinėja orą, gamtos reiškinius žiemą;
• mokosi savitų, gražių žodžių, žiemos orams apibūdinti;
• matuoja sniego storį;
• parsineša sniego į grupę bandymams;
• piešia, lipdo, aplikuoja tema: „Žiemos vaizdeliai“;
• mokosi mįslių, posakių apie žiemos orus.

Pokalbis „Paukštelių bėdos žiemą“;
diskusijos;
pasakojimas;
didaktiniai žaidimai: „Žvirblis“, „Kas
kam tinka?“;
• judrusis žaidimas „Paukštelis be name
lio“;
• priemonės: plunksnos, lesyklos, lesa
las paukščiams.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
Pasakoja apie paukštelių bėdas žiemą;
įvardija paukščius, pamėgdžioja jų balsus;
kartu su tėveliais daro lesyklas;
lipdo paukščius iš plastilino ir plunksnų;
aplikuoja paukščius;
stato lesyklas darželio kieme.

„Paukšte
lių bėdos
žiemą“

R. Skėrys „Ką žmo
nės dirba visą die
ną“.
Didžioji knyga vai
kams.

Pasakos: „Šalčio
karoliai“, „Našlaitė
ir šaltis“.
Senovinis kalendo
rius mažiesiems
„Žiemužė“.
Enciklopedijos
Žurnalas „Penki“.

P. Mašiotas „Paukš
telių laiškas“.
Senovinis kalendo
rius mažiesiems
„Žiemužė“.
Lietuvių liaudies pa
saka „Lapė, strazdas
ir varna“.
Enciklopedijos
Žurnalas „Penki“.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
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6.

VASA
RIS

TIKSLAS –
pasididžiavimo savo Tėvy
ne ugdymas

PROJEKTAS:
„MANO
NAMAI ,
NAMUČIAI“
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Didžioji knyga vaikams.
Senovinis kalendorius mažiesiems
„Žiemužė“.
Pasaka „Meduolių trobelė“.
L. Degesys „Čia mūsų namai“.
V. Palčinskaitė „Visi ką nors turi“.
V. Glebuvienė, A. Mazauskienė
„Jums, maži ir didesni“.
N. Morkūnaitė „Gimtinės keliu“,
„Man ir Tau“.
Saulės kelias.
Aš Lietuvis.
Lietuvių padavimas „Kaip kuni
gaikštis Gediminas įkūrė Vilnių“.

• Pokalbiai: „Kokiame name aš
gyvenu?“, „Kas jame gyvena?“;
• didaktiniai žaidimai: „Atrask
namą, pagal nurodytą kryptį“,
„Kas kur parduodama?“.

„Mano na • Pasakoja apie savo namus: kambarį, žaislus;
mučiai“
• apžiūri įvairių namų maketus;
• išdėsto juos didėjančia, mažėjančia tvarka;
• aptaria pagrindines namo detales, formas.

„Mano
• Susipažįsta su tautiniais simboliais;
• Pokalbis „Kas yra tauta?“;
šalelė – Lie • apžiūri žemėlapius, suranda kur Lietuva;
• didaktinis žaidimas „Kelionė
tuva“
• suranda savo gimtąjį miestą Šiaulius, sostinę Vil po Lietuvą“;
nių;
• priemonės: įvairūs žemėlapiai.
• varto foto albumus apie Lietuvą;
• varto kalendorių „Lietuva“;
• konstruoja „Gedimino pilį“;
• pasigamina trispalvę vėliavėlę;
• piešia, aplikuoja „Gedimino pilį“.
• Diskusija „Kokios knygelės
„Svečiuose • Tyrinėja, knygų turinį;
man patinka?“;
knygelė“ • klausosi skaitomų knygų;
• pasakos pagal vaikų pasirinki
mą sekimas;
• žiūri iliustracijas, vaizdus, skaitmenis;
• sužino apie knygos autorių, pavadinimą, pra
• mįslės: „Susiūtas, bet ne drabu
džią, pabaigą;
žis. Su lapais, bet ne medis, ne
žmogus, bet viską pasakoja“
• rūšiuoja knygas pagal dydį, spalvą, formą;
(knyga), „Be burnos, be liežu
• inscenizuoja lietuvių liaudies pasaką „Pagrandu
vio, bet daug ką pasako“ (kny
kas“;
ga);
• skiria eiliuotą kūrinį nuo neeiliuoto.
• priemonės: įvairaus dydžio,
spalvų, formų, turinio knygos.

L. Degesys „Čia mūsų namai“.
Žinių enciklopedija.
Senovinis kalendorius „Lietuva“.
A. Karosaitė „Knygelės ašaros“.

Enciklopedija „Žmogaus kūnas“.
Didžioji knyga vaikams.
J. Petraitienė „Žaidimai per peda
gogi-nes pertraukėles“.
Pedagoginės pertraukėlės pradžios
mokykloje.
J. Degutytė „Dvi akelės“, „Dvi
kojelės“, „Ausytės ir burnelė“.

„Kiek ma • Tyrinėja kuo ir kaip ką mato, girdi, skanauja,
• Pokalbiai „Pagrindinės kūno
nyje pa
dalys“;
uodžia;
slapčių“
• diskusija „Galva ir kūnas“ (re
• patiria lytėdami;
gėjimas, uoslė, skonis, klausa),
• pastebi skirtumus tarp savęs, draugų, mergaitės,
„Tavo draugas“.
berniuko;
• piešia savo autoportretą;
• lipdo, konstruoja „žmogeliukus“;
• mokosi skaičiuotę: „Ėjo boba keliu, rado 10
obuolių. Kiek jų buvo, Suskaičiuoki tu“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

7.

KOVAS

TIKSLAS –
atskleisti ugdy
tinių meninius
gebėjimus, pa
skatinti kūrybai

• Įsidėmi medžiagų, įrankių, darbo veiksmų pava • Pokalbis apie amatus ir meist
dinimus;
rystės būdus;
• kantriai, kruopščiai, išradingai triūsia, stengiasi • tautodailės paroda.
pagaminti parodai gerą, gražų, praktišką dirbinį;
• lipdo puodynę, ąsotį, lėkštę, papuošia dekoraty
viniais elementais;
• mokosi įverti siūlą į adatą;
• bando siūti,
• vynioja siūlus į kamuolį;
• susipažįsta su pynutės nėrimu.
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„Žemė –
žmonių
planeta“

V. Palčinskaitė „Besmegenis išvyks
ta“.
N. Kepenienė „Blynų pavasaris“.
S. Paltanavičius „Kaip sugrįžta
saulė“.

Z. Gaižauskaitė „Kovas“.
Senovinis kalendorius mažiesiems
„Pavasaris“.
Vaikų enciklopedija.
Saugokime savo planetą „Kurka
dukas“.
Didžioji vaikų enciklopedija.

• Ieško pavasario ženklų gamtoje, juos įvardija;
• Diskusijos: „Kodėl švenčiame
• sužino, kokias dovanas mums teikia Žemė ir
Žemės dieną?“, „Kaip mes ga
kaip jas branginti;
lime prisidėti, kad ji būtų gra
• įgytas žinias įtvirtina meninės raiškos priemonė
ži?“.
mis:
• aplikuoja;
• lipdo;
• piešia žemę.

V. Glebuvienė, A. Mazauskienė
„Jums, maži ir didesni“.
S.Sasnauskaitė „Kaziuko mugė“
M. Vainilaitis „Į Kaziuko turgų“.

• Pasakojimas „Užgavėnės“;
• skaitymas „Užgavėnės ir jos
papročiai“;
• ketureiliai: „Mes čigonai“, „Šei
mininkės nesupyks“;
• šventė „Žiemos išlydėjimas –
Užgavėnės“.

„Žiema,
• Sužino apie žiemos palydą ir pavasario sutikimo
žiema ,
papročius;
bėk iš kie • nusiteikia atliepti Užgavėnių nuotaiką;
mo“.
• įsijungia į pokštavimus;
• gamina kaukes;
• išmoksta žaidimų, burtų;
• pasipuošia persirengėliais;
• pasimoko šokių „Čigonėlis“, „Kepu, kepu bly
nus“.

PROJEKTAS: „Aš kūrė
jas“
„AŠ TAIP
PAŽĮSTU
PASAULĮ“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
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8.

„Ir sučiul • Gamina paukščių lankstinius;
• Pokalbiai: „Pasitinkame pava
bo paukš • domisi pavasario pranašais: vyturiu, pempe, gan sario pranašus: vyturį, gandrą,
čiai“
pempę“, „Pavasario pranašai“;
dru, jų gyvenimo būdu, išvaizda;
• kausosi paukščių čiulbėjimo gamtoje,
• pamėgdžiojimai: „Lietus, lietus
• klausosi paukščių čiulbėjimo įrašų, juos skiria,
lyja, lyja. Gandras varles ryja,
pamėgdžioja;
ryja. Kur didesnės – į terbikę.
• mokosi lietuvių liaudies dainos „Pempelė“.
Kur mažesnės – į gerklikę“,
„Vir vir vir pavasaris! Niekas
manęs nelesina – Aš pats, aš
pats, aš pats! (vieversys)“;
• mįslės: „Viename gale šaka,
Kitame – vąšas, O vidurys kaip
kamuolys“ (kregždė);
• judrieji žaidimai: „Skrenda- ne
skrenda“, „Paukštelis be lizde
lio“,„Gandrai, gandrai...“.
• priemonė: loto „Paukščiai“.
BALAN PROJEKTAS: „Kaip
• Susipažista su pavasario darbais sode, darže;
• Pokalbis „Pavasario darbai“;
bitutės
DIS
„GAMTA
• nusiteikia savo darbu palaikyti tvarką;
• diskusija;
dirbam,
BUNDA“
• lavina darbinius įgūdžius;
• palyginimai: „Darbšti kaip
plušam• mokosi patarlių, mįslių, priežodžių, apie saulę;
bitutė“, „Zyzia kaip uodas“,
TIKSLAS –
pavasario • pasakoja pagal paveikslus „Pavasario darbai“;
„Linksma kaip kregždutė“,
pastebėti gam darbeliai“ • stebi pievoje dirbančius vabaliukus, skruzdėles;
„Vikri kaip kregždė“.
tos atbudimo
• menine veikla išreikš gamtoje matytus vaizdus.
ženklus
„Seku,
• Kuria knygelę, tampa jos personažais;
• Pokalbis;
seku pasa • varto įdomios formos ir dydžio knygas;
• diskusija „Mėgstamiausia pasa
ką“
ka“;
• turtina savo kalbą;
• vaidina pasakas „Katinėlis ir gaidelis“, „Trys par • kūrybinis pasakojimas „Bėgo
šiukai“;
lapė per mišką ir sutiko...“.
• piešia, lipdo, aplikuoja mėgstamiausius pasakų • mįslė: „Su uodega, bet ne pem
veikėjus.
pė, gyvena jūros gelmėje. Iš
pasakos, bet ne iš tos, kur vil
kas ėda senelę?“(undinė).
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Pačių vaikų pasirinktos mėgstamiausios pasakų knygos.

P. Mašiotas „Pavasaris“.
Lietuvių liaudies sakmė „Vieversėlis – artojo draugas“.

V. Glebuvienė, A. Mazauskienė
„Jums, maži ir didesni“.
Didžioji knyga vaikams „Paukš
čiai“.
M. Vainilaitis „Vyturio giesmelė“,
„Pempės giesmelė“.
A. Basifokas „Gandro aulinukai“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“
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TIKSLAS –
džiugių emo
cijų, akimirkų
suteikimas žai
džiant, kuriant,
svajojant.

GEGU PROJEKTAS: „Mamytė
ŽĖ
„VAIKYSTE, mieliau
NUSIJUOK“ sia“

„Protingi
ir išdykę
skaičiai“

Skaičiuoja, pasako daiktų kiekį;
susipažįsta su sąvoka „Skaičiaus kaimynas“;
lygina;
grupuoja;
žaidžia su kėgliais;
suskaičiuoja kiek numuša kėglių;
lipdo, piešia, aplikuoja tema „Išdykę skaičiai“.
Sužino kada švenčiama Motinos diena;
pradžiugina Mamytę savo kūrybos darbeliu;
klausosi pasakų, lopšinių;
kuria mamos portretą;
gamina dovaną mamai.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Velykos. • Sužino apie šv.Velykų tradicijas, papročius;
Gyvybės at • pasimoko Velykinių giesmių;
budimas“ • suvokia kas yra lygiadienis;
• stebi gamtos atbudimo ženklus;
• džiaugiasi margučių raštais;
• gamina parodai Velykines dekoracijas.

Sakmė „Kodėl dažo kiaušinius?“.
Z. Gaižauskaitė „Ei Velyke“.
A. Karosaitė „Pavasaris su šaukš
tukais“.
Sakmė „Iš ko atsirado pasaulis“.
Oracija „Aš mažas vaikelis“.
B. Lenskytė „Margučių marginimas“.
Senovinis kalendorius mažiesiems
„Pavasaris“.
Z. Gaižauskaitė, A. Karosaitė
„Stipriausias margutis“.

„Atradimas“ Skaičiai.
Didžioji knyga vaikams.
Skaičiavimas.
V. Glebuvienė, A. Mazauskienė
„Jums, maži ir didesni“.
N. Liaukaišienė „Penketukas“.
K. Kubilinskas „Mano kaičiai“.
S. Geda „Aritmetika“.
• Pokalbis „Mamytė mylima“,
V. Nemunėlis „Mamytė mieliau
„Minčių lietus“, „Kuo galime sia“.
pradžiuginti mamytę kasdien A. Baltakis „Mamos rankos“.
ir kuo švenčių proga“;
Senovinis kalendorius mažiesiems
• Gražių žodelių skrynelė: motu „Pavasaris“.
lė, mamyčiukas...;
V. Glebuvienė, A. Mazauskienė
• pasaka apie vištą, kuri apgynė „Jums, maži ir didesni“.
savo vaikus nuo vanago.
L. Čepienė „Pas motulę augau“.

• Pasakojimas „Kaip suskaičiuoti
skaičius“;
• Pasakų skaitymas L. Tolstojus
„Trys lokiai“, „Vilkas ir septy
ni ožiukai“, „100 zuikių pie
muo“.

• Pokalbis „Velykų tradicijos ir
papročiai“;
• vaidmeniniai žaidimai „Paslėpk
margutį“, „Ridink margutį“,
„Išbandyk margučio stipru
mą“.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

76
• Žaidžia mėgstamiausius pačių improvizuotus
žaidimus;
• turistinės dienos metu stato palapines, puošia
teritoriją;
• rungtyniauja su priešmokyklinės grupės vaikais
sportinėse varžybose;
• žaidžia su smėliu ir vandeniu.

• Suvokia savo jausmus šeimos nariams ir tinka
mai juos reiškia;
• rūpinasi savo šeimos nariais;
• suvokia kas yra pareiga;
• stengiasi elgtis savarankiškai;
• saugo savo ir artimųjų sveikatą;
• inscenizuoja pasaką „Raudonkepuraitė“.

Didžioji knyga vaikams „Mūsų
šeima“.
Vaikų enciklopedija
„Gimimo diena“, „Giminės“,
„Gimtieji namai“.
L. Čepienė „Pas motulę augau“.

• Pokalbis „Mano mėgstamiau Didžioji knyga.
sias žaidimas“;
L. Čepienė „Pas motulę augau“.
• diskusija: „Kaip elgtis gamtoje,
kad išvengtume nelaimių?“;
• mįslės, skaičiuotės, greitakal
bės;
• varžytuvės su priešmokyklinės
grupės vaikais.

• Pokalbis apie savo šeimą: „Ma
no šeima“;
• interviu: „Kokios tavo teisės ir
pareigos“;
• „Pasaka apie dvi mergytes ir jų
lėles“;
• mįslės, patarlės apie šeimą.

V. Glebuvienė, A. Mazauskienė
„Jums, maži ir didesni“.
Senovinis kalendorius mažiesiems
„Pavasaris“.
Didžioji knyga vaikams.

„Vaikystės • Inscenizuoja pasaką „Kaip ežiukas saulutės ieško • Pokalbis: „Gegužė – paskutinis Didžioji knyga.
spindulė
jo“;
pavasario mėnuo“;
Senovinis kalendorius mažiesiems
lis“
• piešia ant asfalto tema „Saulė šviečia visiems“;
• pasaka: „Meduolių trobelė“;
„Pavasaris“.
• dalyvauja miesto renginiuose.
• fotografijų paroda „Aš labai
myliu savo tėtį“.

„Žaidimų
dienelės“

„Šeima“

„Pavasario • Pažįsta ir įvardina pavasario gėles;
• Klausosi sakmės apie laukines
gėlės“
• stebi darželio teritorijoje augančias gėles;
gėles: „Žibuoklės neapykanta“,
• meninės raiškos priemonėmis perteikia gamtos
„Neužmirštuolė“, J. Degutytė
grožį, spalvingumą;
„Pienė“;
• aplikuoja, piešia, lipdo pavasario gėles;
• skaičiuotės: „Ak vija pinavi
• kuria gėlių kompozicijas;
ja Jau pražydo kaip lelija“,
• mokosi lietuvių liaudies dainos „O aš eisiu darže „Ak varvarum tykum takum,
lin“.
Ei,džium zakt!“, „Rūta, mėta,
diemedys, Susirinko visi trys!“.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“
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4.8. UGDYMO MODELIO „VAIKO ESMINIU GEBĖJIMŲ UGDYMAS
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4.8.1. SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS CENTRO PROGRAMA
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Tema
Mano
seni ir
nauji
draugai

Tikslas

Amžius

Mokytis sėk 3–4 m. Ž. „Pasakyk, kuo tu vardu“
mingai ben
drauti
Ž. „Meškute, pabusk“
Ž. „Pakviesk draugą pažaisti stalo
žaidimą“
4–5 m. Pasakojimas „Ar norėtum drauge
pažaisti“ („Draugystė“ p. 20)
Ž. „Meškute, pabusk“
Ž. „Viens,du,trys, stok“
5–6 m.

6–7 m.

Pavojin
gi ir
nepavo
jingi gy
vūnai

Ugdymo metodai,priemonės

Mokytis
3–4 m.
atskirti pavo
jingus gyvū
nus ir atsar
giai elgtis
4–5 m.

5–6 m.

6–7 m.

Vaiko veiksenos, gebėjimai

Geba pasakyti savo vardą, susi
pažinti su draugais ir kitais suau
gusiais.
Geba atpažinti draugą iš balso.
Spalvina pagal paruoštus trafare
tus.
Geba pasikalbėti su draugais be
žodžių. Pratinasi veikti drauge.
Geba atpažinti draugą iš balso.
Geba sustoti ir pastovėti vietoje
nekrustelint.
Pokalbis „Ar sunku pakviesti žaisti“ Mokosi žaisti su bendraamžiais,
pasitiki savimi.
Ž. „Meškute, pabusk“
Geba atpažinti draugą iš balso.
Apsakymas „Mergaitė ir šoferis“;
Atidžiai klausosi kūrinio, atsaki
K.  Marukas „Kada saldainiais snin nėja į pateiktus klausimus.
ga“.
Kn. „Draugystė“ (6 p., 20 p., 24 p., Geba geriau pažinti šalia esantį
26 p.)
draugą.
Pokalbis „Kokius draugus renkiesi Išsako savo poreikius, vaidina ben
ir kodėl“
dravimo situacijas.
Ž. „Aklas ūkininkas“ („Draugystė“ Geba atpažinti draugą užrištomis
p. 32)
akimis ir iš balso.
Pasakojimas „Pavojingi ir nepavojin Susipažįsta su gyvūnais,sužino,
gi gyvūnai“ („Baimė“ 20 p.)
kokią naudą bei žalą suteikia gy
vūnai žmogui.
Ž. „Raina katytė““
Mokosi atlikti įvairius judesius
stovint.
Piešimas „Nuspalvink katytę“
Mokosi spalvinti neišlendant iš
kontūrų.
Pokalbis „Pavojingi ir nepavojingi Susipažįsta su sausumos, oro, van
gyvūnai“
dens pavojingais gyvūnais.
Plakatas „Pavojingi gyvūnai“
Sužino, kaip elgtis su pavojingais
gyvūnais.
Loto „Miško gyvūnai“
Susipažįsta su miško gyvūnais.
Pokalbis pagal plakatą „Pavojingi
Sužino, kaip su jais elgtis, kuo jie
gyvūnai“
minta.
Dėlionė „Afrikos gyvūnai“
Susipažįsta su Afrikos gyvūnais ir
skaičiais.
Piešimas „Nupiešk gyvūną“
Vaizduoja nebauginantį gyvūną.
Plakatas „Pavojingi gyvūnai“
Stebi gyvūnus, dalijasi įspūdžiais,
rodo vienas kitam gyvūnų emoci
jas,elgseną, balsą.
Enciklopedija „Gyvūnijos pasauly Susipažįsta su sausumos, oro ir
je“
vandens pavojingais ir nepavojin
gais gyvūnais.
Piešimas „Nupiešk gyvūną, kuris
Lavinama vaizduotė, kūrybišku
tave baugina“
mas.
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Kaip iš
Mokyti
vengti
spręsti kon
konflik fliktus
tų

3–4 m. Pokalbis „Kodėl pykstamės“
Ap. „Pasiutimas“, „Ginčas“ (V. Pet
kevičius „Kodėlčius“ 74 p., 87 p.)
Draugavimo žaidimas „Nuspalvink
debesėlius“
4–5 m. Pokalbis „Kodėl pykstamės“

Moka išsakyti netinkamą draugo
poelgį. Kuria elgesio taisykles.
Mokosi išgirsti ir suvokti auklėto
jo kalbą.
Mokosi piešti linksmą ir supyku
sį debesėlį.
Mokosi valdyti pyktį, taikia
spręsti iškilusius nesutarimus.
Atsako į auklėtojo pateiktus klau
simus.
Mokosi būti draugiškas, padėti
draugui.

Ap. V. Petkevičius „Kodėlčius“
(74 p., 87 p.)
Draugavimo žaidimas „Nuspalvink
kaktusą ir nupiešk jo lapelius-spyg
liukus“
5–6 m. Pokalbis „Kodėl pykstamės“ (Prie Įvardija savo jausmus ir paaiškina
žasčių aiškinimasis)
jų priežastį (aš linksmas, nes... ir
t. t.).
Skaičiuotė „Viens, du trys,
Skatinamas įsiminimas.
višta ir gaidys...“
Ž. „Paukšteliai bunda“ (Kviečiu
Laikosi susitarimo, žaidžia drau
pažaisti III d., 23 p.)
giškai.
6–7 m. Pokalbis „Kodėl pykstamės“
Geba bendrauti, spręsti iškilusias
problemas.
K. Marukas „Kada saldainiais snin Mokosi rasti būdų sumažinti
ga“ (15 p.)
„sunkių“ jausmų keliamą įtampą.
Ž. „Saulėlydis ir saulėtekis“ („Kvie Būna draugiškas, padeda drau
čiu pažaisti“ IV d. 32 p.)
gams.
Kas gi tu, Intuityviai
3–4 m. Pokalbis „Kalėdų belaukiant“
Geba išsakyti savo svajones, lū
šviesa?
sieti šviesą su
kesčius.
šiltu bendra
Ž. „Jei smagu vaikų būrely…“
Dalyvauja bendrame žaidime.
vimu
Mokosi atkartoti judesius.
Rodo iniciatyvą deklamuoti kar
S.Nėris „Senelės pasaka“
tu.
4–5 m. Diskusija „Ko laukiu iš šių Kalėdų“ Geba išsakyti savo svajones, lū
kesčius. Diskutuoja ,ar tikrai yra
Kalėdų senelis.
Mokosi ritmiškai atlikti judesius.
Ž. „Jei smagu vaikų būrely…“
A. Kandroškaitė „Kalėdų naktis“
Supranta kūrinio turinį, seka
veiksmo raidą.
5–6 m. Pokalbis „Spalva ir šviesa“ („Žinių Supranta spalvos ir šviesos
enciklopedija“ 250 p.)
reikšmę žmogui.
H. K. Andersenas „Senasis gatvės
Pastebi teigiamus ir neigiamus
žibintas“
veikėjų bruožus.
Piešimas „Mano kreidelės, guašas“ Lavinama vaikų vaizduotė.
6–7 m. Pokalbis „Spalva ir šviesa“ („Žinių
enciklopedija“ 250 p.)
Diskusija „Nuostabiausios Kalėdos
yra, kai…“
Pasakos inscenizavimas „Pirštinė“
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Supranta spalvos ir šviesos
reikšmę žmogui.
Džiaugiasi gerais tarpusavio san
tykiais.
Ugdomas kūrybiškumas, pasitikė
jimas, atliekant vaidmenį.
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Draugys Kaip susi
tė
draugauti
ir išsaugoti
draugystę

Jausmai

3–4 m. Pokalbis „Ginčas ir taika“ („Drau
gystė“ 10 p.)
Siužetinis-vaidmeninis ž. „Einam
pasivaikščioti“
Ž. „Perduok kitam“ (pagaliukai,
žiedai)
4–5 m. Pokalbis „Mano draugas“

Atpažįsta teigiamus jausmus(geru
mą, švelnumą)
Pratinasi žaisti ir veikti drauge.
Šypsosi, ieško ryšio su draugu.

Pasakoja apie savo draugą,kodėl
su juo draugauja.
Ž. „Perduok kitam“ („Kviečiu
Išvardija darbus, kurių neįma
pažaisti“ III d., 5 p.)
noma atlikti be kito žmogaus
pagalbos.
Vaidybinė situacija „Ar moku atsi Ugdoma atsakomybė už savo elge
prašyti?“
sį žaidimo metu.
5–6 m. Pokalbis „Ginčas ir taika“ („Drau Sprendžia problemas ,gerbia drau
gystė“ 10 p.)
go nuomonę.
Situacija „Kviečiu pažaisti“
Geba prisistatyti, pakalbinti
draugą, pakviesti žaidimui.
Kūrybinis darbas „Mes esame drau Pasidžiaugia bendrai atliktu dar
gai“
bo rezultatu (piešiniu).
6–7 m. Diskusija „Kaip galima susidraugau Kalbasi,pasakoja, ieško ryšio su
ti ir kaip neprarasti draugo“
draugu, įsiklauso į draugo siūly
mus.
Ž. „Graži mūsų šeimynėlė“
Ritmiškai, darniai atlieka jude
sius.
3–4 m. Minčių lietus „Ką daryčiau, jei su Ugdoma dialoginė kalba, mokosi
pykčiau“
išsakyti savo nuomonę.
Piešimas „Nupiešk linksmus veidu Mokosi nupiešti nuotaiką.
kus“

Padėti
vaikams
atpažinti
ir įvardyti
jausmus, tin
kamai į juos
reaguoti.
4–5 m. Diskusija „Kokie poelgiai džiugina, Supranta, kad nuo asmeninio
o kokie liūdina“
elgesio priklauso savo ir kitų sau
gumas. Kuria grupės taisykles,
kurios tinka visiems.
Užduotis „Ką sako žmonių veidai“ Aiškinasi nuotaikų įvairovę: pik
(„Kviečiu pažaisti“ III d., 43 p.)
tas, liūdnas, linksmas, išsigandęs.
Loto „Jausmai“
Nuotraukuose atpažįsta jausmus,
nuotaikas.
5–6 m. Pokalbis „Kada kyla šie jausmai“
Įvardija jausmus ir paaiškina jų
(pyktis, džiaugsmas, liūdesys, pavy priežastį.
das, jaudulys)
Pasakojimas „Labai pykstu“ („Jaus Atpažįsta jausmus ir juos įvardija.
mai“ 16 p.)
Loto „Jausmai“
Piešia savo nuotaiką.
Piešimas „Nupiešk save“
6–7 m. Pratybos su veidrodukais
Geba mimika išreikšti įvairius
jausmus (džiaugsmą, pyktį, liūde
sį ir pan.).
Kūrybinė užduotis „Žmonių jaus Ieško, iškerpa ir klijuoja įvairius
mai“
veidus, įvardindami nuotaikas.
Užduotis „Nukopijuok
Kopijuoja žodžius.
žodžius“
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Kaip aš
Ieškoti bū
3–4 m.
galiu pa dų, kaip ga
dėti
lima padėti
suaugusiems,
vaikams.

Pokalbis „Kaip galime padėti ma
mai, tėčiui, broliui, sesei“
K. Kubilinskas „Kas man valo batu
kus“
Ž. „Pelytės“ (E. Adaškevičienė
„Mankštos pertraukėlės“
4–5 m. Pokalbis pagal plakatą „Aš galiu pa
dėti“
Vaidybinė situacija „Atspėk ką da
rau“
Ž. „Pelytės“

Dešimt
„ne“

Ojojoj…
kaip bai
su

Įvardija konkrečius šeimos narių
darbus.
Skatinamas eilėraščio įsiminimas.
Mokosi laikytis žaidimo taisyk
lių, geba reaguoti į signalus.
Mokosi įvertinti ir paaiškinti si
tuaciją.
Atskiria auklėtojo rodomo jude
sio darbus (šluoja, valo, plauna ir
pan.).
Laikosi žaidimo taisyklių, reaguo
ja į signalus.
Įvertina ir paaiškina situaciją.

5–6 m. Pokalbis „Aš galiu padėti“ (pagal
plakatą)
Vaidybinė situacija „Atspėk iš jude Iš judesio skiria atliekamą darbą.
sio“
Ž. „Tamsu,tamsu“
Geba atpažinti draugą užrištomis
akimis.
6–7 m. Diskusija „Kaip galima padėti suau Įvardija pagalbos būdus.Skiria
gusiam, vaikui“ (pagal plakatą)
suaugusiųjų ir vaikų darbus.
K. Marukas „Danutės sriuba“
Į pateiktus klausimus atsako pil
(„Kada saldainiais sninga“ 45 p.)
nais sakiniais.
Atpažinti ri 3–4 m. Pasakojimas „Meškiukas ir vaistai“ Mokosi atpažinti rizikingą situa
zikos situaci
(„Gyvenimo įgūdžių ugdymas iki ciją ir atsispirti pagundai.
jas, pasakyti
mok. am.“ 86 p.)
„ne“, jei kas
K. Kubilinskas „Zuikis rūkorius“
Sužino, kas gali įvykti pažeidus
provokuoja
(„Gintarėliai“ 104 p.)
draudimą.
rizikingą el
Piešimas „Meškiukas Lepeškiukas“ Skiria rudą spalvą, spalvina neiš
gesį.
lendant iš kontūrų.
4–5 m. Pasakojimas „Meškiukas ir vaistai“ Atpažįsta rizikos situaciją, padeda
kitam ją atpažinti.
Diskusija „Kur ir ko negalima da Mokosi atsispirti pagundai, laiky
ryti“
tis susitarimo, pagundų.
Siužetinis vaidmeninis ž. „Meškiu Rodo iniciatyvą veikti (atnešti,pa
kas susirgo“, „Poliklinikoje“
duoti, pasiimti).
5–6 m. Diskusija „Kur ir ko negalima da Samprotavimai užrašomi lento
ryti“, „Kur ir kaip nedera elgtis,
je,po to išrenkami 10 svarbiausių
6–7 m. kodėl?“
teiginių ir sukuriamos taisyklės.
Pasakojimas „Skruzdėlytės Dytės
Sužino vaistų vartojimo taisykles.
pamokymai apie vaistus“
Ž. „Vykdau–nevykdau“ („Gyveni Greitai atpažįsta netinkamą elge
mo įgūdžių. ugd.“ 87 p.)
sį, kritiškai vertina suaugusiojo
žodžius.
Išsiaiškinti
3–4 m. Pokalbis „Ko aš bijau“
Geba atpažinti ir įvardinti savo
baimes.
vaikų bai
mes.
Ž. „Pažaisk gydytoją“ („Baimė“ 32 Žaidžia, manipuliuoja įvairiais
p.)
žaislais, priemonėmis.
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4–5 m. Pokalbis „Ko aš bijau“
Pasakojimai „Nakties košmarai“,
„Pabaisos“, „Nieko nematau“ („Bai
mė“ 6, 14, 20 p.)
Ž. „Vėžliuko šarvai“ („Gyvenimo
įgūdžių ugd. 68 p.)
Kūrybinė užduotis „Metas piešti“
5–6 m. Diskusija „Kokios mano baimės“
Posakis „Baimės akys didelės“
Piešimas „Baisi pasaka“
(„Jausmai“ 32 p.)
6–7 m. Paveikslėliai (vaiduoklio, raganos,
baubo, slibino, voro, pelės diržo ir
pan.)
Kūrybinis darbas „Baisi pasaka“
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Geba atpažinti ir įvardinti savo
baimes. Suvokia, kad baimių turi
visi, kad galima susirasti to paties
bijančių draugų.
Geba susivaldyti ir nepakenkti
kitiems. Susipažįsta su vėžliuko
taisyklėmis.
Mėgina nupiešti daiktą ar gyvū
ną, kuris kelia baimę tokį, kokio
jis nebebijotų.
Įvardija savo baimes.
Išmoksta mintinai.
Geba suprasti, kad ne viskas, kas
baisu, mus vienodai gąsdina.
Pasirašo savo vardą po paveikslė
liu ir suskaičiuoja, kiek vaikų bijo
paveikslėlyje pavaizduoto daikto
ar gyvūno.
Supranta, kad po truputį visos
baimės mažėja, o vėliau ir visai
išnyksta.
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4.8.2. Sveikatos saugojimo KOMPETENCIJOS CENTRO PROGRAMA
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Tema

Tikslas

Amžius

Ugdymo metodai, priemonės

PAŽINK
SAVE

Suteikti
žinių apie
žmogaus
kūno
sandarą

3–4 m.

Pasisveikinimas „Mes susėdame
ratu“.
Mankšta „Labas rytas“
Pokalbis „Pagrindinės mano kūno
dalys“
Knyga „Mekas Pekas. Metas praus
ti veidelius“.
Eilėraštis K. Kubilinskas „Mano
skaičiai“
Pasisveikinimas „Mes susėdame
ratu“
Mankšta „Labas rytas“
Pokalbis apie pagrindinių kūno
dalių paskirtį.
Knyga „Mano kūnas“
Eilėraštis K. Kubilinskas „Mano
skaičiai“

4–5 m.

5–6 m.

MAISTAS Susipažinti
IR MITYBA su maisto
ir mitybos
poveikiu
sveikatai,
ugdyti
tinkamus
mitybos
įgūdžius.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Vaikų veiksenos, gebėjimai
Pasako savo vardą.
Mankštinasi.
Klausosi auklėtojos.
Atsako į klausimus. Pavadina pa
grindines savo kūno dalis.
Varto knygelę. Deklamuoja.

Pasako savo vardą.
Susipažįsta su draugais.
Mankštinasi.
Klausosi auklėtojos.
Pavadina pagrindines savo kūno
dalis.
Tyrinėja kūno judėjimo galimy
bes.
Deklamuoja.
Pasisveikinimas „Mes susėdame
Pasako savo vardą. Susipažįsta su
ratu“.
draugais ir suaugusiais.
Mankšta „Labas rytas“
Mankštinasi. Klausosi auklėtojos.
Pokalbis „Kuo vaikai panašūs ir
Pastebi skirtumus tarp berniuko
kuo skiriasi“
ir mergaitės.
Lipdymas „Žmogus“
Lipdo.
Žaidimas „Rodyk teisingai“
Žaidžia.
Mankšta „Mano batai“
Mankštinasi.
Pokalbis „Kodėl reikia valgyti įvai Mokosi atlikti įvairius judesius
rų maistą“.
stovint ratelyje.
Eilėraštis K. Kubilinsko „Godūs
Klausosi auklėtojos.
meškučiai“.
Atsako į klausimus.
Deklamuoja.
Mankšta „Mano batai“.
Mankštinasi.
Pokalbis apie augalinį ir gyvulinį Mokosi atkartoti judesius.
maistą.
Išvardija „sveikus“ ir „nesveikus“
Žaidimas „Valgoma–nevalgoma“. produktus.
Stalo žaidimas „Sveikas ir nesvei Domisi sveiko maisto nauda.
kas maistas“.
Teisingai išskirsto maistą.
Atsako į klausimus.
Žaidžia.
Mankšta „Mano batai“.
Mankštinasi.
Susipažinimas su sveikos mitybos Domisi sveiko maisto nauda.
piramide.
Spalvina sveikatai nenaudingus
Aplikacija „Sveikos mitybos pira maisto produktus.
midė“.
Klijuoja maisto produktų paveiks
Didaktinis žaidimas „Atspėk para lus.
gavęs“.
Žaidžia.
Mįslės: „Peiliais pjausto, o kraujo Mena mįsles.
nė lašo“ (Duona).
„Baltas bet ne sniegas, skystas , bet
ne vanduo“ (Pienas).
„Ne žmogaus padaryta, gardu
mas – neišpasakytas“ (Medus).
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ASMENS
HIGIENA

Ugdyti
sveikos
gyvensenos
poreikius,
mokyti
prižiūrėti
savo kūną.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

LIGOS
IR JŲ
PREVEN
CIJA

Suteikti
elementarių
žinių apie
ligas ir kaip
jų išvengti

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Mankšta „Katinėlis prausiasi“.
Pokalbis apie asmens higienos
reikmenis (muilas, šukos, dantų
šepetukas).
Praktinis asmens higienos moky
mas (rankų plovimas).
Pirštukų žaidimas „Piršteli, piršte
li, koks tavo vardelis“.
Mankšta „Katinėlis prausiasi“.
Pokalbis „Kodėl reikia praustis“.
Piešimas „Mano ranka“.
Mįslės „Nematome, negirdime,
neliečiame ir vis dėlto sužinome“
(Kvapas).
„Esu geras ir naudingas,
Jūsų švarai reikalingas,
Mano gražūs burbulai,
Juose maudotės mielai“ (Muilas).
Mankšta „Katinėlis prausiasi“.
Diskusija „Kodėl reikia rūpintis
kūno švara“.
Priežodžiai: „Sveikas kaip ridikas“,
„Balta kaip gulbė“.
Mįslės: „Nematome, neliečiame ir
vis dėl to sužinome“ (Kvapas).
„Esu geras ir naudingas,
Jūsų švarai reikalingas,
Mano gražūs burbulai,
Juose maudotės mielai“ (Muilas).
Mankšta „Čipolinas“
Skruzdėlytės Dytės pamokymai,
kodėl reikia šiltai rengtis.
Eilėraštis V. Nemunėlis „Būk svei
kas“.
Vaistažolių (čiobrelių, mėtų) arba
tos ragavimas.
Mankšta „Čipolinas“.
Diskusija „Dėl ko dažniausiai su
sergama“.
Vaistažolių arbatos ragavimas.
Eilėraštis J. Marcinkevičius „Grei
toji pagalba“.
Mįslės: „Loja loja šunelis –
šmurkšt už durelių“ (Liežuvis).
„Dvi sesės kartu gula, kartu kelias,
viena kitos nemato“ (Akys).
Mankšta „Čipolinas“.
Pokalbis „Kas turi rūpintis mūsų
sveikata.Kas padeda susirgus. Ko
dėl vaikai norėtų būti sveiki“.
Pasaka apie sveikatą (indų pasakos
motyvais).
Piešimas „Mano šeima“.
Mįslės: „Loja loja šunelis–šmurkšt
už durelių“ (Liežuvis).
Dvi sesės kartu gula, kartu kelias,
viena kitos nemato“ (Akys).
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Mankštinasi.
Geba atkartoti judesius.
Klausosi auklėtojos pasakojimo.
Aptarinėja paveikslėlius.
Plaunasi rankas.
Žaidžia pirštukų žaidimą.
Mankštinasi.
Geba atkartoti judesius.
Klausosi auklėtojos pasakojimo.
Aptarinėja paveikslėlius.
Plaunasi rankas.
Mena mįsles.

Mankštinasi.
Klausosi auklėtojos.
Sužino, kodėl reikia rūpintis savo
kūno švara.
Plaunasi rankas.
Mokosi priežodžių.
Mena mįsles.

Mankštinasi.
Diskutuoja.
Ragauja vaistažolių arbatos.
Deklamuoja.
Mena mįsles.
Mankštinasi.
Diskutuoja.
Ragauja vaistažolių arbatos.
Deklamuoja.
Mena mįsles.

Mankštinasi.
Diskutuoja.
Klausosi auklėtojos sekamos pa
sakos.
Mena mįsles.
Piešia.
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SAUGUS
ELGESYS
DARŽE
LYJE
IR JO
APLIN
KOJE

Suteikti
elementarių
žinių apie
saugų elgesį
grupėje,
salėje,
aikštelėje

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

VEIKLA,
POILSIS,
FIZINIS
AKTY
VUMAS

Supažindinti
su dienos
režimo
svarba,
ugdyti
sveikos
gyvensenos
poreikius

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

ŽAIDIMAI,
KŪNO
KULTŪRA,
SPORTAS

Ugdyti
sveikos
gyvensenos
įgūdžius.
Formuoti
draugiškus
santykius

3–4 m.

Mankšta „Raganėlė neužmiega“.
Pokalbis apie sniegą, ledą.
Mokyti išvengti traumų.
B.Masiliauskienė „Į ką panašus
sniegas“.
Žaidimas „Visi kartu“.
Išvyka į lauką.
Mankšta „Raganėlė neužmiega“.
Poklabis apie sniegą, ledą, galimas
traumas.
„Angelo“ darymas ant sniego.
Išvyka į lauką.
Mankšta „Raganėlė neužmiega“.
Apžiūrėti žaidimams tinkančias
vietas.
Tobulinti savisaugos įgūdžius.
Estafetės su rogutėmis.
Mankšta K.Kubilinskas „Labas
rytas – tau“.
Pokalbis „Kodėl vaikams reikia
daug miegoti“.
Knyga „Mano diena“.
Judrus žaidimas „Diena–naktis“.

Mankštinasi.
Diskutuoja
Klausosi auklėtojos pasakojimo.
Atsako į klausimus.Mokosi sau
giai žaisti drauge.

Mankštinasi lauke.
Klausosi auklėtojos.
Diskutuoja.
Žaidžia lauke ant sniego.
Dalijasi įspūdžiais.
Mankštinasi lauke.
Diskutuoja.
Pasirenka žaidimams su rogutė
mis tinkamą vietą.
Žaidžia lauke ant sniego.
Dalijasi įspūdžiais.
Mankštinasi.
Klausosi auklėtojos.
Diskutuoja.
Varto knygelę.
Nustato paros metą.
Aptaria.
Žaidžia
Mankšta K. Kubilinskas „Labas
Mankštinasi.
rytas – tau“.
Klausosi auklėtojos.
Pokalbis „Mano diena darželyje ir Diskutuoja.
namuose“.
Varto knygelę.
Knyga „Mano diena“.
Nustato paros vietą.
Knygelės „Ką aš veikiu visą dieną“ Aptaria.
gamyba.
Planuoja dienos veiklą.
Eilėraštis B.Brazdžionio „Labą ry Deklamuoja.
tą“, „Labanakt“.
Mankšta „Labas rytas“.
Mankštinasi.
Pokalbis „Mano šeimos narių die Klausosi.
na“.
Pasakoja.
Knygelės „Ką aš veikiu visą dieną“ Aptaria.
gamyba.
Diskutuoja.
B. Brazdžionio „Labą rytą“, „Laba Nustato paros metą.
nakt“.
Planuoja dienos veiklą.
Gamina knygelę.
Deklamuoja
Mankšta „Kiškių mankšta“.
Mankštinasi.
Kūno kultūra salėje Judrus žaidi Sportuoja.
mas „Žvirbliai ir katinas“, „Kati Išbando įvairius judėjimo būdus.
nas ir pelės“.
Žaidžia judrius žaidimus.
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APLINKA
IR
SVEIKATA

Supažindinti
vaikus su
aplinkos
poveikiu
sveikatai

4–5 m.

Mankšta „Kiškių mankšta“.
Kūno kultūra salėje. Bendrojo lavi
nimo pratimai su lazdomis.
Judrus žaidimas „Estafetės“.

5–6 m.

Mankšta „Kiškių mankšta“.
Kūno kultūros salėje bendrojo lavi
nimo pratimai su lazdomis.
Judrus žaidimas „Lenktynės su
kliūtimis“.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

ŽALINGI
ĮPROČIAI

Saugoti ir
stiprinti
sveikatą,
laikytis
saugos
buityje,
vengti
kenksmingų
medžiagų
ir rizikingo
elgesio

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Mankštinasi.
Sportuoja. Išbando įvairius judėji
mo būdus su lazdomis.
Žaidžia judrius žaidimus.
Dalijasi įspūdžiais.

Mankštinasi.
Sportuoja.
Išbando įvairius judėjimo būdus
su lazdomis.
Žaidžia judrius žaidimus.
Dalijasi įspūdžiais.
Rytmečio mankšta.
Mankštinasi.
Poklabis: Kodėl reikia susitvarkyti Klausosi auklėtojos.
žaislus, knygas, rūbus, mokytis
Diskutuoja.
juos saugoti.
Aplikuoja.
Skruzdėlytės Dytės pamokymai
apie tai, kaip saugoti gamtą. Apli
kacija „Saulutė“.
Išvyka į Gubernijos parkelį.
Išvyksta už darželio ribų.
Rušiuoti atliekas į maišus ir sumes Renka, rūšiuoja atliekas.
ti į spalvotus konteinerius.
Žaidžia judrius žaidimus.
Judrus žaidimas „Pamotėlė raga
nėlė“.
Išvyka į Gubernijos parkelį.
Išvyksta už darželio ribų.
Rušiuoti atliekas į maišus ir sumes Renka, rūšiuoja atliekas.
ti į spalvotus konteinerius.
Žaidžia judrius žaidimus.
Judrus žaidimas „Pamotėlė raga
nėlė“.
„Rytmečio mankšta“.
Mankštinasi.
Pokalbis „Kuo skiriasi vaistai nuo Klausosi auklėtojos.
saldainių. Kodėl vartojami vais
Atsakinėja į klausimus.
tai“.
Kalbasi.
Skruzdėlytės Dytės pamokymai
Žaidžia.
apie vaistus.
Pirštukų žaidimas „Mūsų šeimi
ninkė“.
„Rytmečio mankšta“.
Mankštinasi.
Pokalbis „Kas yra nepageidaujami Klausosi auklėtojos.
įpročiai (pyktis, užsispyrimas, tin Diskutuoja.
gėjimas).
Atsakinėja į klausimus.
Judrus žaidimas „Lėlė serga“.
Žaidžia.
Lipdymas „Mano pirmoji vardo
Lipdo.
raidė“.
Veikla lauke.
Vyksta į lauką.
Mankšta „Kiškių mankšta“
Mankštinasi.
Pokalbis „Blogų įpročių“ (rūky
Klausosi auklėtojos.
mo, alkoholio ir kt.) žala sveikatai. Diskutuoja.
Ramus žaidimas „Pasisveikini
Atsakinėja į klausimus.
mas7.
Žaidžia.
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Tema

Tikslas

Amžius

Ugdymo metodai, priemonės

Vaikų veiksenos, gebėjimai

MANO
ŽAIS
LIUKAS

Mokytis
sėkmingai
bendrauti,
džiaugtis
žaislais.

3–4 m.

Eilėraštis: K. Kubilinskas „Lėlė“
Pokalbis: „Mano mylimas žaisliu
kas“.
Muzikinis žaidimas: „Pasakyk,
Joneli“.
Žaidimas: „Pastatyk žaisliukui
namus“.

Supranta kūrinio turinį, seka veiksmo
raidą.

Džiaugtis
savo ir ki
tų žaislais,
juos skai
čiuoti.

5–6 m.

Interviu: „Mano mėgiamas žais
liukas. Trumpa jo atsiradimo
istorija“.
D. ž. „Atspėk“
Kolektyvinis darbas
D. ž. „Išdėliok“
D. ž. „Suskaičiuok“

RUDENS Ugdyti
GĖRYBĖS gebėjimą
atpažinti
ir pavadin
ti vaisius
ir daržo
ves.
Atpažinti
ir pava
dinti
daržoves,
vaisius.

Atpažinti
ir pava
dinti
vaisius ir
daržoves.

3–4 m.

Pasaka „Ropė“
D. ž. „Paslaptingas maišelis“
Užduotėlė „Nuspalvink vaisių,
daržovę“

5 m.

6 m.

Geba išsakyti savo požiūrį, reikšti min
tis.
Dalyvauja bendrame žaidime. Mokosi
atkartoti judesius.
Geba jungti konstruktoriaus detales.
Ugdoma vaikų vaizduotė.
Geba sklandžiai reikšti savo mintis, kal
bėti sudėtiniais pridėtiniais sakiniais.
Geba užrištomis akimis atspėti savo
žaislą pagal kokį nors požymį.
Geba išdėlioti daiktus erdvėje ( ratu,
poromis, didėjimo tvarka, mažėjimo
tvarka).
Geba skaičiuoti daiktus, nepriklauso
mai nuo daiktų dydžio, išdėstymo,
spalvos, skaičiavimo krypties.
Supranta kūrinio turinį. Geba susikaup
ti.
Geba pavadinti daržovę, vaisių.
Skiria spalvas. Spalvina neišlendant už
kontūrų.

Diskusija: „Ką užaugino ruduo?“ Geba pavadinti daržoves, vaisius, disku
tuojant reikšti savo mintis.
Mįslės: „Geltona mergelė, šimtas Išmoksta mintinai.
žalių skarelių“.
„Apskritas kamuoliukas, raudo
nas šoneliukas“.
D.ž. „Viršūnėlės ir šaknelės“. „Po Sužinos, kaip daržovės ir vaisiai auga,
kaip renkami.
žeme, ant žemės“.
J. ž. „Vaisiai ir daržovės“.
Po signalo bėga prie ženklų, reaguoja į
signalą.
Pokalbis: „Ką užaugino ruduo?“ Geba pavadinti vaisius ir daržoves. Į
pateiktus klausimus atsako pilnais sa
kiniais.
D. ž. „Paragauk ir pavadink“.
Geba pagal skonio savybes atpažinti ir
pavadinti vaisių ar daržovę.
Eiliuota pasaka: J. Marcinkevi Supranta kūrinio turinį. Geba susi
čiaus „Grybų karas“.
kaupti.
J. ž. „Vaisiai ir daržovės“.
Po signalo bėga prie ženklų, reaguoja į
signalą, lavinamas vikrumas.
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PARA
IR JOS
DALYS

Žinių apie
paros dalis
įtvirtini
mas.

6 m.

Žinių apie
KUO
UŽAUGĘS profesijas
BŪSIU įtvirtini
mas.

4–5 m.

PADĖ
KIME
PAUKŠTE
LIAMS

Susipa
žinti su
paukštelių
prisitai
kymu žie
mos laiko
tarpiu.

3–5 m.

KAS
SKLEI
DŽIA
ŠVIESĄ

Dirbtinės
šviesos at
spindžių,
blyksnių,
pleveni
mų, šešė
lių tyrinėji
mas.

6 m.

MANO
KŪNAS

Savo kūno
gebėjimų
tyrinėji
mas.

5-6 m.

Eilėraštis: M. Vainilaitis „Mano Geba įsiklausyti, sekti veiksmo raidą.
rytas“.
Pokalbis: „Mano diena“.
Teisingai įvardina sąvokas „rytas“, „die
na“, „vakaras“, „naktis“.
D. ž. „Mano diena“.
Kuria paveikslėlį – pasakojimą „Mano
diena“.
J. ž. „Diena – naktis“.
Reaguoja į signalą, laikosi žaidimo tai
syklių.
Dėlionė „Saulė“, „Mėnulis“.
Geba žaisti stalo žaidimus. Ugdo kan
trybę.
Interviu: „Svajonių profesija“.
Geba sklandžiai reikšti savo mintis,
kalbėti pilnais sakiniais.
Pasakojimai: pagal knygą „Ką
Susipažįsta su įvairių profesijų atsto
žmonės dirba visa parą?“ paveiks vais. Geba susikaupti, klausantis pasa
lėlius.
kojimų.
D. ž . „Atspėk iš judesio“.
Mokosi atlikti įvairius judesius, susiju
suis su žmonių darbu, profesija.
Kūrybinės užduotys: „Įsirenk
Lavinama vaizduotė, kūrybiškumas.
automobilių dirbtuves“, „Kirpyk Mokosi atlikti užduotį pagal duotus
lą“, „Ligoninę“, „Kavinę“.
nurodymus. Būna draugiškas, padeda
draugams.
Pokalbis: „Kaip paukšteliai ruošia Geba susikaupti, skiria keletą žiemojan
si žiemai?“
čių paukščių.
Plakatas „Žiemojantys paukščiai. Geba išsakyti savo mintis, nepertraukti
draugo, kalbėti pilnais sakiniais.
Eilėraštis: M. Kudarauskaitė „Tru Įtvirtina žinias apie žiemojančius
pinėliai“.
paukščius.
Loto: „Paukšteliai ir jų namai“. Supranta kūrinio turinį, seka veiksmo
eigą.
Logico2: „Gyvūnų šėrimas“.
Geba žaisti stalo žaidimus. Atlikti
užduotis, pagal duotus nurodymus.
J. ž. „Varna ir žvirbliai“.
Reaguoja į signalą, laikosi žaidimo tai
syklių. Ugdo vikrumą.
Mįslė: „Sekioja iš paskos, bet ne Išmoksta mintinai.
šuo. Kas?“ (Šešėlis).
Šešėlių teatro spektaklis „Tikras Tyrinėja šešėlius, stebisi tamsos ir švie
draugas“.
sos gaunamais efektais.
Pasakojimas „Kaip gaminama
Sužino iš ko gaminamos žvakės.
žvakė“ (iliustruotas).
Dėlionė: „Lempa“, „žvakė“, „sau Iš atskirų detalių geba surinkti vientisą
paveikslą.
lė“, žvaigždė“.
Kolektyvinė užduotis: „Žmogaus Geba atskirti, kas skleidžia natūralią, o
sukurta“, „Gamtos sukurta“.
kas dirbtiną šviesą.
Eilėraštis: J. Degutytė „Dvi ake Geba įsiklausyti, sekti veiksmo raidą.
lės“.
Geba tyrinėti: kuo, ką ir kaip mato,
Diskusija „Galva ir kūnas“.
girdi, skanauja, liečia, uodžia.
Išmokti mintinai.
Mįslė „Pilnos laktos baltų vištų. Geba atpažinti savo draugą užrištomis
Kas?“
akimis pagal išskirtinius išorinius po
Žaidimas „Aklas ūkininkas“.
žymius.
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MANO
KŪNAS

Savo kūno
gebėjimų
tyrinėji
mas.

3–4 m.

KUO
VILIOJA
PARDUO
TUVĖS“

Žinių apie
prekybą
plėtoji
mas.

5–6 m.

MIŠKO Artimiau
GYVEN susipažinti
TOJAI su miško
gyvento
jais.

3–4 m.

Turtinti
vaikų su
pratimą
apie kny
gų turinį,
skatinti
jomis do
mėtis.
Domėtis
knygomis,
pažadinti
norą jas
vartyti,
skaityti.

3–4 m.

KNY
GELĖ –
MANO
DRAUGĖ
IR PATA
RĖJA

PIEVOS Žinių apie
GYVEN vabzdžius
TOJAI plėtoji
mas.

5–6 m.

3–4 m.

Pokalbis „Kūno dalys. Kam jos
reikalingos?“

Geba atpažinti ir pavadinti kūno dalis.
Mokosi atsakyti į auklėtojos pateiktus
klausimus.
D.ž. „Ko trūksta šiam žmogeliu Geba pastebėti ir pasakyti, kokios
kui?“
kūno dalies trūksta. Ugdomas pastabu
mas.
Ž. „Jurgeli, meistreli“
Mokosi atlikti įvairius judesius stovint.
( kūno dalių mankšta).
Dalyvauja bendrame žaidime.
Demonstravimas „Prekyba“
Sužino kur ir ką galima pirkti.
(„Pažinimo paveikslynas“).
Pokalbis „Kuo vilioja parduotu Sužino apie prekes, reklamą, parduotu
vės?“
vių skyrius.
Vaidmeniniai ž. „Parduotuvė“,
Domisi prekybininko profesija, moko
„Turgavietė“, „Prekybos centras“ si bendrauti, įtvirtina žinias apie pre
(įsirenk pagal pavyzdį „Mano
kes, geba išsakyti savo siūlymus. Geba
pirmoji knyga“).
susitarti.
Demonstravimas plakato „Miško Sužino kokie gyvūnai gyvena miške.
gyvūnai“.
D.ž. „Pavaizduok ir atspėk“.
Mokosi iš judesio atspėti, koks tai gy
vūnas.
Ž. „Meškute, pabusk“.
Geba atpažinti draugą iš balso.
D. ž. Kam ko trūksta?“
Ugdomas pastabumas. Pastebėti ir pa
(žvėreliui kūno dalies).
sakyti, kokios kūno dalies trūksta.
Eilėraštis: A. Karosaitė „Knygu Supranta kūrinio turinį, emociškai at
tės ašaros“.
siliepia.
Demonstravimas „Įvairios kny Susipažįsta su įvairaus dydžio, spalvų,
gelės“.
turinio, formų knygelėmis. Tyrinėja,
žiūrinėja iliustracijas.
Savarankiškas darbas „Sužinok“ Geba rūšiuoti knygas pagal dydį, spal
(išsitraukia individualias užduo vą, paskirtį.
tis).
Mįslė „Baltos lankos, juodos
Išmokti mintinai.
avys, kas išmano, tas jas gano“.
Eilėraštis: A. Karosaitė „Knygu Supranta kūrinio turinį, seka veiksmo
tės ašaros“.
raidą.
Ž. „Paštas“ (individualios užduo Geba pagal užduotis rasti knygos pra
tys vokeliuose).
džią, perskaityti autorių, pavadinimą.
Savarankiškas darbas „Surask
Ugdomas vaikų supratimas (pagal kor
knygelėse tai, kas pavaizduota
teles su natomis, skaičiais, raidėmis).
kortelėje“.
Apie knygų turinį.
Eilėraštis „Vabalo dainelė“.
Supranta kūrinio turinį, seka veiksmo
raidą.
Pokalbis „Kokius vabaliukus pa Geba pavadinti įvairius vabaliukus. Į
žįsti?“
pateiktus klausimus atsako po vieną,
Plakato demonstravimas.
nepertraukiant draugo.
Žaidimas „Skruzdėliukų daine Dalyvauja bendrame žaidime. Mokosi
lė“.
atkartoti judesius.
J.ž. „Pavaizduok vabaliuką“
Prisimena natūralioje aplinkoje maty
tus vabalus ir imituoja jų skraidymą,
ropojimą, zyzimą.
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Žinių apie
vabzdžius
plėtoji
mas.

5–6 m.

ŽYDINTI Žinių apie
PIEVA pavasario
augalus
plėtoji
mas.

3–4 m.

NETRUK
DYK
VABALIU
KAMS
ROPOT
TAKUČIU

FORMOS

Įtvirtinti
žinias apie
geometri
nes figū
ras.

6 m.

Pasakojimas „Vabaliukų baimė“(J.
m.ir d. 245p).
Pokalbis „Kokius vabaliukus pažįs
ti?“(plakatas)

Supranta kūrinio turinį, seka veiksmo
raidą.
Geba pavadinti įvairius vabzdžius, pasa
kyti, kurie iš jų naudingi, o kurie- ken
kėjai.
Žaidimas „Skruzdėlių dainelė“. Mokosi atkartoti judesius.
Apžiūri vabalus pro padidinimo stiklą,
Savarankiškas darbas:
1. Tyrinėjimų stalas;
mikroskopą.
2. 3 M efekto knyga „Būtybės“; Apžiūri per specialius akinius kaip atro
3. Lipdymas „Skruzdėlytė“.
do vabalai.
Lavinamas kūrybiškumas. Prisimena,
kiek kojų turi skruzdėlė.
Demonstravimas „Pavasario gė Susipažįsta su piene, tulpe, našlaite.
lės“.
Prisimena, kur yra matę šias gėles.
Tyrinėjimų stalas „Pievų žiede
Per padidinamąjį stiklą apžiūri gėlių
liai“.
žiedus.
Pokalbis „Ko reikia augalui, kad Sužino, kad augalui reikalinga žemė,
jis augtų?“.
vanduo, šiluma, šviesa.
Eilėraštis: M. Vainilaičio „Auk Supranta kūrinio turinį, emociškai at
sinė pieva“ (rink. „Jums maži ir liepia, seka veiksmo eigą.
dideli“).
Supranta kūrinio turinį, seka veiksmo
Pasakojimas „Tomukas ir for
mos“.
raidą.
D.ž. „Rask antrą figūros pusę“. Supranta, kad skritulys, stačiakampis
gali būti padalyti į 2 lygias dalis.
D.ž. „Kokios figūros trūksta?“
Įtvirtina žinias apie geometrines figū
ras. Lavinama atmintis.
D.ž. „Sudėk iš dalių geometrinę Įtvirtina žinias apie daikto dalijimą į
figūrą.
lygias dalis ir tų dalių jungimą į vieną
daiktą.
D.ž. „Sukurk paveikslėlį“ (iš plas Sukuria paveikslėlį ar kompoziciją. La
vinamas kūrybiškumas.
tikinių geometrinių figūrų).
J.ž. „Prie ženklų“.
Reaguoja į signalą. Geba atpažinti geo
metrines figūras.
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Tema
NĖ ŽINGS
NIUKO BE
ŽAISLIU
KO

Tikslas
Gebėjimas
pasakoti, api
būdinti, daik
tav. ir būdv.
derinimas.
Mandagus
bendravimas.
Prielinksnių
vartojimas.
Gebėjimas
nepertraukti
kalbančiojo.

Amžius
Ugdymo metodai, priemonės
3–4 m. Pokalbis „Mano žaislas“.

Vaikų veiksenos, gebėjimai
Pasakoja, klausosi, atsako į klau
simus.
Muzikinis žaidimas „Tai ratukas“. Pristato mėgstamiausią žaislą.
Vartoja prielinksnius.
Lėlių teatras „Dangus griūva“.
Mokosi valdyti teatro lėlę.
Lopšinė.
Supa, migdo žaislą.

4–5 m.

5–6m.

RUDENĖ Taisyklingos
LIO DOVA tarties, kūry
biškumo ugdy
NOS
mas.
Spalvų pavadi
nimas.
Būdvardžių
vartojimas.
Sudominimas
raidėmis.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Ką slepia Įspūdžių pasa
kojimas.
miškas
Gebėjimas
kalbėti išplėsti
niais sakiniais.
Saviraiškos
ugdymas.

3–4 m.

4–5 m.

5-6m.

Pasakoja, klausosi, atsako į klau
simus.
Derina daiktav. ir būdv.,vartoja
Žaidimas „Koks? Kokia?“
Muzikinis žaidimas „Tai ratukas.“ prielinksnius. Pristato mėgstamą
žaislą.
Lėlių teatras „Dangus griūva“.
Mokosi valdyti teatro lėlę.
Lopšinė.
Supa, migdo žaislą.
Pasakodami kalba išplėst. saki
Pokalbis „Mano žaislai“.
Diskusija „Vienam vaikui trūksta niais.
Svarsto, diskutuoja, pasisako.
žaislo. Kaip pasielgti?“
Pasaka be galo „Molio katinėlis“. Seka pasaką be galo.
Mokosi valdyti teatro lėlę.
Lėlių teatras „Dangus griūva“.
Supa, migdo žaislą.
Lopšinė.
Įvardina vaisius ir daržoves.
Pokalbis „Kas darže užaugo“.
Mena mįsles. Pavadina spalvą.
Mįslės apie vaisius ir daržoves.
Išmoksta priežodį.
Priežodis „Sveikas kaip ridikas“.
Vartoja būdvardžius.
Vaidmeninis žaidimas „Ropė“.
Imituoja veikėjų kalbą ir elgesį.
Pokalbis „Kas skaniausia ir gražiau Kuria pasakojimą, kaip daržovės
ir vaisiai giriasi. Įvardina spalvą.
sia“.
Mena mįsles.
Mįslės apie vaisius ir daržoves.
Randa raidę.
Žaidimas „Pirmoji raidė“.
Išmoksta priežodį.
Priežodis „Sveikas kaip ridikas“.
Vartoja būdvardžius.
Vaidmeninis žaidimas „Ropė“.
Imituoja veikėjų kalbą ir elgesį.
Pokalbis „Kas skaniausia ir gražiau Kuria pasakojimą, kaip daržovės
ir vaisiai giriasi.
sia“.
Mena mįsles.
Mįslės apie vaisius ir daržoves.
Randa raidę.
Žaidimas „Pirmoji raidė“.
Išmoksta priežodį.
Priežodis „Sveikas kaip ridikas“.
Vartoja būdvardžius.
Vaidmeninis žaidimas „Ropė“.
Imituoja veikėjų kalbą ir elgesį.
Kūrybinis žaidimas „Lapo kelio Kuria „Lapo kelionę“.
Vartoja prielinksnius.
nė“.
Pasakoja įspūdžius.
Pokalbis „Miške mačiau“.
Mena mįsles.
Mįslės apie grybus.
Imituoja veikėjų kalbą ir elgesį.
Vaidmeninis ž. „Pagrandukas“.
Kūrybinis žaidimas „Lapo kelio Kuria „Lapo kelionę“.
Kalba išplėstiniais sakiniais.
nė“.
Pasakoja įspūdžius.
Pokalbis „Miške mačiau“.
Mena mįsles.
Mįslės apie grybus.
Imituoja veikėjų kalbą ir elgesį.
Vaidmeninis ž. „Pagrandukas“.
Kūrybinis žaidimas „Lapo kelio Kuria „Lapo kelionę“.
Kalba išplėstiniais sakiniais.
nė“.
Pasakoja įspūdžius.
Pokalbis „Miške mačiau“.
Mena mįsles.
Mįslės apie grybus.
Imituoja veikėjų kalbą ir elgesį.
Vaidmeninis ž. „Pagrandukas“.
Pokalbis „Mano žaislas“.
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Drabužė Rengimosi
lių pilna veiksmų pava
spinta
dinimas. Tai
syklingos tar
ties, raiškaus
deklamavimo
ugdymas.
Lėlės valdy
mas.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Šalčio
Įspūdžių pasa
išdaigos kojimas.
Gebėjimas
klausytis skai
tymo.
Iliustracijų ko
mentavimas.

3–4 m.

Kūrybinis ž. „Nukritusių lapų
šneka“.
Just. Marcinkevičius „Rudens
skundas“.
Pokalbis „Kuo rengtis“.
Žaidimas „Aprenk lėlę“.
Lėlių teatras „Pirštinė“.
Kūrybinis ž. „Nukritusių lapų
šneka“.
Just.Marcinkevičius „Rudens skun
das“.
Pokalbis „Kuo rengtis“.
Žaidimai: „Aprenk lėlę“, „Rask
porą“.
Lėlių teatras „Pirštinė“.
Kūrybinis ž. „Nukritusių lapų
šneka“.
Just.Marcinkevičius „Rudens skun
das“.
Pokalbis „Kuo rengtis“.
Žaidimai: „Aprenk lėlę“, „Rask
porą“.
Lėlių teatras „Pirštinė“.
Žaidimas „Šilta–šalta“.
Mįslė apie snaigę.
E. Selelionio eil. „Snaigė“.
Pokalbis „Šalčio išdaigos“.
Žaidimas „Rask vienodas snaiges.“

4–5m.

Žaidimas „Šilta–šalta“.
Mįslė apie snaigę.
E. Selelionio eil. „Snaigė“.
Pokalbis „Šalčio išdaigos“.
B. Masiliauskienės kn. „Į ką pana
šus sniegas“.
Žaidimas „Rask vienodas snaiges“.

5–6 m.

Žaidimas „Šilta-šalta“.
Mįslė apie snaigę.
E. Selelionio eil. „Snaigė“.
Pokalbis „Šalčio išdaigos“.
B. Masiliauskienės kn. „Į ką pana
šus sniegas“.
Žaidimas „Rask vienodas snaiges“.
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Mokosi taisykl. tarti garsus s, š,
i, y, u, ū.
Imituoja veikėjų judesius.
Deklamuoja eilėraštį.
Pasakoja, kuo, kada rengiasi.
Rengia lėlę, pavadina veiksmus.
Stebi, dalyvauja vaidinime.
Mokosi taisykl. tarti garsus s, š,
i, y, u, ū.
Imituoja veikėjų judesius.
Deklamuoja eilėraštį.
Pasakoja, kuo, kada rengiasi.
Rengia lėlę, pavadina veiksmus,
randa porą.
Vaidina.
Mokosi taisykl. tarti garsus s, š,
i, y, u, ū.
Imituoja veikėjų judesius .
Deklamuoja eilėraštį.
Pasakoja, kuo, kada rengiasi.
Rengia lėlę, pavadina veiksmus,
randa porą.
Vaidina.
Ieško ir suranda paslėptą snaigę.
Išmoksta mįslę.
Raiškiai deklamuoja.
Klausosi, pasakoja.
Taisyklingai taria garsus s-š.
Išrenka vienodas.
Ieško ir suranda paslėptą snaigę.
Išmoksta mįslę.
Raiškiai deklamuoja.
Klausosi, pasakoja. Taisyklingai
taria garsus s-š.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Komentuoja iliustracijas.
Išrenka vienodas.
Ieško ir suranda paslėptą snaigę.
Išmoksta mįslę.
Raiškiai deklamuoja.
Klausosi, pasakoja.
Taisyklingai taria garsus s-š.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Komentuoja iliustracijas.
Išrenka vienodas.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

Kas tvar Gebėjimas pa
vadinti nami
telyje
gyvena nius gyvūnus.
Skaitymo klau
symas.
Žodyno gausi
nimas.
Raidžių, žo
džių kopijavi
mas.
Bandymas skai
tyti.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Kalėdų
Senelio
belau
kiant

Pasakojimo,
kalbėjimo saki
niais, raiškaus
deklamavimo
ugdymas.
Sudominimas
rašymu.
Daikto apibū
dinimas.

Pokalbis pagal pav. „Ką gyvulėliai
kalba“.
K. Jakubėno „O tai šitaip, o tai
taip“.
Žaidimas „Rask ir pavadink“.
Lėlių teatras „Jaučio trobelė“.
Pokalbis pagal pav. „Ką gyvulėliai
kalba“.
K. Jakubėno „O tai šitaip, o tai
taip“.
Žaidimai: „Rask ir pavadink“,
„Kieno jauniklis“.
Lėlių teatras „Jaučio trobelė“.
Pokalbis „Ką gyvulėliai kalba“.
K. Jakubėno „O tai šitaip, o tai
taip“.
Žaidimai: „Rask ir pavadink“,
„Kieno jauniklis“, „Kopijuok“,
„Sudėk žodį“.
Lėlių teatras „Jaučio trobelė“.

3–4 m.

Pokalbis „Žalia eglutė žaisliukais
žiba“.
Mįslė apie eglutę.
Laiško Kalėdų Seneliui rašymas.
Kalėdinio pasveikinimo kūrimas.
Žaidimas „Kas maišelyje“.
Kalėdinio spektaklio aptarimas.

4–5 m.

Pokalbis „Žalia eglutė žaisliukais
žiba“.
Mįslė apie eglutę.
Laiško Kalėdų Seneliui rašymas.
Kalėdinio pasveikinimo kūrimas.
Žaidimas „Kas maišelyje“.
Kalėdinio spektaklio aptarimas.

5–6 m.

Pokalbis „Žalia eglutė žaisliukais
žiba“.
Mįslė apie eglutę.
Laiško Kalėdų Seneliui rašymas.
Kalėdinio pasveikinimo kūrimas.
Žaidimas „Kas maišelyje“.
Kalėdinio spektaklio aptarimas.
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Pasakoja, pamėgdžioja.
Kartoja. Kalba sakiniais.
Klausosi.
Įvardina gyvūnus.
Stebi, vertina veikėjų poelgius.
Pasakoja, pamėgdžioja.
Atpažįsta, įvardina gyvūnus ir jų
jauniklius.
Klausosi. Į klausimus atsako pil
nais sakiniais.
Mokosi valdyti teatro lėles, into
nuoti.
Klausosi, pamėgdžioja.
Atpažįsta, įvardina gyvūnus ir
jų jauniklius. Į klausimus atsako
pilnais sakiniais.
Kopijuoja raides, žodžius. Bando
skaityti.
Mokosi valdyti teatro lėles,
intonuoti.
Pasakoja apie eglutės puošimą,
šventės laukimą.
Išmoksta mįslę.
Rašo laišką.
Kuria sveikinimą, linkėjimą.
Spėja apie daiktą iš apibūdini
mo.
Dalinasi įspūdžiais.
Pasakoja apie eglutės puošimą,
šventės laukimą.
Išmoksta mįslę.
Rašo laišką.
Kuria sveikinimą, linkėjimą.
Spėja apie daiktą iš apibūdini
mo.
Dalinasi įspūdžiais.
Pasakoja apie eglutės puošimą,
šventės laukimą.
Išmoksta mįslę.
Rašo laišką.
Kuria sveikinimą, linkėjimą.
Spėja apie daiktą iš apibūdini
mo.
Dalinasi įspūdžiais.
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Aš kny Sudominimas
gelių ša knygomis,
lyje
skaitymu. Pa
garbaus elgesio
su knyga ugdy
mas. Skaitymo
ir rašymo kryp
ties suvoki
mas. Raidžių,
žodžių rašy
mas.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Namai
namu
čiai

Žodyno gausi
nimas.
Dėmesio,
pastabumo,
saviraiškos, riš
liosios kalbos
ugdymas.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Sučiul
bo
paukšte
liai

Taisyklingos
tarties, dialo
go, saviraiškos
ugdymas. Pasa
kos sekimas.

3–4 m.

4–5m.

5–6 m.

Įvairių knygų parodėlės pristaty
mas.
Pokalbis „Mano knygelės“.
Elgesio su knygomis taisyklės.
Vaidmeninis ž. „Vidury girelės“.
Įvairių knygų parodėlės pristaty
mas.
Pokalbis „Mano knygelės“.
Elgesio su knygomis taisyklės.
Vaidmeninis ž. „Vidury girelės“.
Knygos pavadinimo kopijavimas.

Apžiūri knygų parodėlę. Aptaria.
Atsako į klausimus pilnais saki
niais.
Išsako savo nuomonę apie knygų
saugojimą.
Imituoja pasakos veikėjų elgesį.
Apžiūri knygų parodėlę. Aptaria.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Išsako savo nuomonę apie knygų
saugojimą.
Imituoja pasakos veikėjų elgesį.
Kopijuoja knygos pavadinimą.
Įvairių knygų parodėlės pristaty Apžiūri knygų parodėlę. Aptaria.
mas.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Pokalbis „Mano knygelės“.
Išsako savo nuomonę apie knygų
Elgesio su knygomis taisyklės.
saugojimą.
Vaidmeninis ž. „Vidury girelės“. Imituoja pasakos veikėjų elgesį.
Knygos pavadinimo kopijavimas, Kopijuoja knygos pavadinimą.
skaitymas.
Bando skaityti.
Pokalbis „Mano mieli namai“.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Plakatas „Baldai“.
Įvardina baldus.
Priežodis „Visur gerai, bet namuo Paaiškina priežodį.
se geriausia“.
Aktyviai dalyvauja vaidinime.
Lėlių teatras „ Trys paršiukai“.
Pokalbis „Mano mieli namai“.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Plakatas „Baldai“.
Įvardina baldus.
Priežodis „Visur gerai, bet namuo Paaiškina priežodį.
se geriausia“.
Aktyviai dalyvauja vaidinime.
Lėlių teatras „Trys paršiukai“.
Išskiria daiktą iš visumos.
Žaidimas „Kokio daikto trūksta?“
Pokalbis „Mano mieli namai“.
Atsako į klausimus pilnais sak.
Plakatas „Baldai“.
Įvardina baldus.
Priežodis „Visur gerai, bet namuo Paaiškina priežodį.
se geriausia“.
Aktyviai dalyvauja vaidinime.
Lėlių teatras „Trys paršiukai“.
Išskiria daiktą iš visumos.
Žaidimas „Kokio daikto trūksta?“
Mįslė apie paukščius.
Kartoja mįslę.
Paukščių pamėgdžiojimas vaidme Įvardina, pamėgdžioja paukš
niniame ž. „Kas miškely kala“.
čius.
Žaidimas „Rask porą“.
Imituoja jų judesius.
Išskiria vieną iš visumos.
Mįslė apie paukščius.
Kartoja mįslę.
Paukščių pamėgdžiojimas vaidme Įvardina, pamėgdžioja paukš
niniame ž. „Kas miškely kala“.
čius.
Žaidimas „Rask porą“.
Imituoja jų judesius.
Pasaka „Varna ir sūris“.
Išskiria vieną iš visumos.
Mįslė apie paukščius.
Seka pasaką.
Paukščių pamėgdžiojimas vaidme Kartoja mįslę.
niniame ž. „Kas miškely kala“.
Įvardina, pamėgdžioja paukš
Žaidimas „Rask porą“.
čius.
Pasaka „Varna ir sūris“.
Imituoja jų judesius.
Išskiria vieną iš visumos.
Seka pasaką.
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Velykų
rytą
margu
čiai ri
tas

Įspūdžių pasa
kojimas.
Spalvų pavadi
nimas.
Skaitymo klau
symas.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

KIŠKIO IL Paros dalių pa
GAAUSIO vadinimas.
Siužetinio pasa
DIENA
kojimo pagal
paveikslėlius
kūrimas.
Gebėjimas ko
pijuoti raštą.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Mamytė- Gebėjimas riš
mieliau liai pasakoti,
sia
raiškiai dekla
muoti.
Būdvardžių ir
daiktavardžių
derinimas.
Žodžių kopija
vimas.

3–6 m.

Mįslė apie kiaušinį.
Margučių parodėlės aptarimas.
Pokalbis „Tai gražus margutis“.
R. Skučaitės „Pasaka apie auksinį
kiaušinį“.
Žaidimas „Margučių ridenimas“.
Mįslė apie kiaušinį.
Margučių parodėlės aptarimas.
Pokalbis „Tai gražus margutis“.
R. Skučaitės „Pasaka apie auksinį
kiaušinį“.
Žaidimas „Margučių ridenimas“.
Priežodis „Jei margučiai nerie
dės,tai vaikučiai nedidės“.
Mįslė apie kiaušinį.
Margučių parodėlės aptarimas.
Pokalbis „Tai gražus margutis“.
R. Skučaitės „Pasaka apie auksinį
kiaušinį“.
Žaidimas „Margučių ridenimas“.
Priežodis „Jei margučiai neriedės,
tai vaikučiai nedidės“.
Pokalbis „Kaip sveikinamės“.
Pasakojimas pagal paveikslėlius
„Kiškio ilgaausio diena“.
Muzikinis ž. „Kiški piški, pasa
kyk“.
Pokalbiai: „Kaip sveikinamės“,
„Ką veikiu visą dieną“.
Pasakojimas pagal paveikslėlius
„Kiškio ilgaausio diena“.
Muzikinis ž. „Kiški piški, pasa
kyk“.
Žaidimas „Kiškių mokykla“.
Pokalbiai: „Kaip sveikinamės“,
„Ką veikiu visą dieną“.
Pasakojimas pagal paveikslėlius
„Kiškio ilgaausio diena“.
Muzikinis ž. „Kiški piški, pasa
kyk“.
Žaidimas „Kiškių mokykla“.
Pokalbis „Mano mama“.
A. Matučio eil. „Kaladėlių na
mas“.
Žaidimas „Koks? Kokia?“
Žaidimas „Pastatyk namą“.
Žaidimas „Nukopijuok“.
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Mena mįslę.
Aptaria raštus, spalvas.
Dalinasi įspūdžiais.
Atsako į klausimus.
Ridena margučius, bendrauja.
Mena mįslę.
Aptaria raštus, spalvas.
Dalinasi įspūdžiais.
Atsako į klausimus pilnais saki
niais.
Ridena margučius, bendrauja.
Išmoksta priežodį.
Mena mįslę.
Aptaria raštus, spalvas.
Dalinasi įspūdžiais.
Atsako į klausimus pilnais saki
niais.
Ridena margučius, bendrauja.
Išmoksta priežodį.
Kartoja paros dalių pavadini
mus.
Atsako į klausimus.
Dainuoja pagal muzikinį įrašą.
Pavadina paros dalis.
Rišliai pasakoja.
Sudėlioja pav. eilės tvarka.
Dainuoja pagal muzikinį įrašą.
Žaidžia raidėmis.
Pavadina paros dalis.
Rišliai
pasakoja.
Sudėlioja pav. eilės tvarka.
Dainuoja pagal muzikinį įrašą.
Žaidžia raidėmis.
Pasakoja, kalba sakiniais.
Deklamuoja.
Imituoja judesius.
Derina būdv. ir daiktav.
Stato kaladėlių namą.
Kopijuoja žodžius, bando skai
tyti.
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Mano
šeima

Žodyno gausi
nimas.
Taisyklingos
tarties,
dialogo, savi
raiškos ugdy
mas.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Pievos
Įspūdžių apie
gyvento atradimus
jai
pievoje pasako
jimas.
Būdvardžių
vartojimas.
Skaitomo teks
to suvokimas.
Pirmojo garso
išskyrimas.

3–4 m.

4–5 m.

5–6 m.

Pokalbis telefonu.
Pokalbis „Mano šeima“.
Vaidmeninis žaidimas „Raudonke
puraitė“.
Pokalbis telefonu.
Pokalbis „Mano šeima“.
Vaidmeninis žaidimas „Raudonke
puraitė“.
Žaidimas „Kokio daikto trūksta“.
Pokalbis telefonu.
Pokalbis „Mano šeima“.
Vaidmeninis žaidimas „Raudonke
puraitė“.
Žaidimas „Kokio daikto trūksta“.
Pokalbis „Kas ropoja, šliaužia, rau
siasi, skraido“.
Just. Marcinkevičius „Voro vestu
vės“.
Pokalbis „Kas ropoja, šliaužia, rau
siasi, skraido“.
Elgesio su gyvūnais taisyklės.
Just. Marcinkevičius „Voro vestu
vės“.
Žaidimas „Pirmas garsas“.
Interviu „Kas ropoja, šliaužia, rau
siasi, skraido“.
Elgesio su gyvūnais taisyklės.
Just. Marcinkevičius „Voro vestu
vės“.
Žaidimas „Pirmoji raidė“.
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Bendrauja telefonu.
Pasakoja, įvardija šeimos narius.
Žaidžia pasaką.
Bendrauja telefonu.
Pasakoja, įvardija šeimos narius.
Žaidžia pasaką.
Dėmesingai stebi, įvardija.
Bendrauja telefonu.
Pasakoja, įvardija šeimos narius.
Žaidžia pasaką.
Dėmesingai stebi, įvardija.
Pasakoja įspūdžius.
Vartoja būdvardžius.
Atsako į klausimus.
Apibūdina veikėjus.
Pasakoja įspūdžius.
Vartoja būdvardžius.
Aptaria taisykles.
Atsako į klausimus.
Apibūdina veikėjus.
Įvardina pirmąjį garsą.
Pasakoja įspūdžius.
Vartoja būdvardžius.
Aptaria taisykles.
Atsako į klausimus.
Apibūdina veikėjus.
Įvardina pirmąją raidę.
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4.8.5. Meninės KOMPETENCIJOS CENTRO PROGRAMA
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DARBO METODAI:
• žodinis;
• vaizdinis;
• praktinis.
DARBO TECHNIKOS:
• spalvinimas, dažymas, trafaretų vedžiojimas;
• štampavimas: teptuku, pirštais, štampais;
• dekoravimas, dažų taškymas, purškimas;
• kirpimas, aplikavimas, klijavimas;
• konstravimas, glamžymas, vėrimas.

Tema

Tikslas

Amžius

Ugdymo metodai,priemonės

RUDE Ugdomas 3–4 m.
NINĖS gebėjimas
GĖLĖS dailės prie
monėmis
kurti auga
lus

Žaidimas-ratelis „Spalvų ratukas“ (he
rojus – lėlė Namis).
Pokalbis „Surask gėles, kokios jos spal
vos?“.
Vaizdinė priemonė su gėlėmis.
Priemonės: akvarelė arba guašas.
Štampavimo technika.
4–5 m. Žaidimas-ratelis „Spalvų ratukas“ (prie
monė – lėlės Spalviukai).
Pokalbis „Štampuoju ir kuriu“.
Priemonės: baltas arba spalvotas popie
riaus lapas, akvarelė arba guašas.
Štampavimo technika.
5–6 m. Žaidimas-ratelis „Spalvų ratukas“ (prie
monė – lėlės Spalviukai).
Pokalbis „Štampuoju ir kuriu“.
Vaizdinė priemonė su gėlėmis.
Priemonės: baltas arba spalvotas popie
riaus lapas, akvarelė arba guašas.
Štampavimo technika.

Vaikų veiksenos, gebėjimai
Žaisdami įvardina spalvas, štampuoja
teptuku, pirštais.
Grožisi savo ir draugų darbais.
Geba dirbti laisvai ir tvarkingai.

Atpažįsta ir pasako spalvas.
Štampuoja pirštais, daržovėmis (bul
ve, morka).
Dirba susikaupę, laisvai, kūrybiškai.
Geba kurti gėlių vaizdus (pievą).

Žaisdami įvardina spalvas.
Stebi įvairių rūšių štampavimo būdus
(teptuku, daržove, siūlų rite, išpjautu
štampeliu).
Štampuoja daržovėmis, teptuku.
Stengiasi sudaryti dekoratyvias for
mas (iš trikampių, gėlyčių ir kt.).
Aptaria, kaip pavyko darbas.
Geba įsivaizduoti, fantazuoti štam
puojant.
6–7 m. Žaidimas-ratelis „Spalvų ratukas“ (prie Įvardina spalvas ir atspalvius.
monė – lėlės Spalviukai).
Susipažįsta su štampavimo būdu su
Pokalbis „Štampuoju ir kuriu“.
kurtomis dekoratyvinėmis gėlėmis
Priemonės: baltas arba spalvotas popie iš įvairių formų (trikampių, gėlių ir
riaus lapas, akvarelė arba guašas.
kt.).
Štampavimo technika.
Grožisi savo ir draugų darbais.
Sutvarko savo darbo vietą.
Geba kurti štampuotų gėlių kompozi
cijas (pievą, gėlių puokštę.
Geba dirbti tvarkingai, užbaigia dar
bą.
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SODO
IR
DAR
ŽO
DOVA
NOS

ME
DŽIAI
IR LA
PAI

Ugdomas
gebėjimas
vaizduoti
vaisius ir
daržoves“

3–4 m. Žaidimas su spalvotais kamuoliukais
„Rieda, rieda obuoliukai“.
Pokalbis „Kas auga sode?“.
Vaizdinė priemonė – vaisiai.
Vaisių trafaretai.
Priemonės: vaškinės kreidelės, akva
relė, baltas arba spalvotas popieriaus
lapas.
Technika: linijų ant trafareto priešimas
ir spalvinimas akvarele.
4–5 m. Žaidimas su spalvotais kamuoliukais
„Rieda, rieda obuoliukai“.
Pokalbis „Kas auga sode?“.
Vaizdinė priemonė: vaisiai.
Priemonės: vaškinės kreidelės, akva
relė, baltas arba spalvotas popieriaus
lapas, vaisių trafaretai.
Technika trafaretų vedžiojimas.
5–6 m. Žaidimas „Tai gražus daržovių ratu
kas“.
Pokalbis „Kas auga darže?“.
Vaizdinė priemonė – daržovės.
Priemonės: baltas popieriaus lapas,
spalvotas popierius, daržovių trafaretai.
Kirpimo, aplikavimo technika.
6–7 m. Žaidimas „Apibūdink ir atspėk“.
Pokalbis „Kas auga darže?“.
Priemonės: daržovių kortelės, spalvotas
popierius, daržovių trafaretai, žirklės,
baltas popierius.
Kirpimo, aplikavimo technika.

Ugdomas 3–4 m.
gebėjimas
įvairiomis
dailės prie
monėmis
vaizduoti
medžius“
4–5 m.

Žaidimas „lapai ir vėjas“.
Pokalbis „lapų atspaudai“.
Vaizdinė priemonė: klevo, ąžuolo lapai
arba trafaretai.
Priemonės: lapai, guašas, teptukai, bal
tas arba spalvotas popierius.
Technika: lapo spaudo darymas.
Žaidimas „lapai ir vėjas“.
Pokalbis „atpažink, kokio medžio la
pai?“.
Vaizdinė priemonė: klevo, ąžuolo, ber
žo lapai arba trafaretai.
Priemonės: dideli lapai, guašas, teptu
kai, baltas arba spalvotas popierius.
Technika: kuria grupinį darbą, daryda
mi lapų atspaudus.
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Žaidžia su spalvotais kamuoliukais
(smulkiosios motorikos mankšta).
Geba atpažinti vaisius, jų spalvas.
Geba brėžti linijas ant vaisių iš deši
nės į kairę, iš viršaus žemyn.
Geba spalvinti pasirinkta spalva.

Vedžiodami vaisių trafaretus kuria
kompoziciją: vaisių medį.
Geba įvardinti spalvas ir sodo vaisius.
Geba spalvinti akvarele.

Žirklėmis kerpa pagal linijas.
Tvarkingai klijuoja iškirptas detales ir
kuria daržovių kompozicijas.
Geba apvedžioti daržovių trafaretus.

Vedžioja daržovių trafaretus, juos
iškerpa pagal liniją.
Klijuoja ir kuria daržovių kompoziciją.
Demonstruoja ir vertina darbus.
Geba apibūdinti daržovę, pasako,
kas iš jos gaminama ir užmena mįslę
draugams apie daržoves.
Piešia „dėmes“ ir uždažo lapo plokštu
mos dalį.
Daro atspaudą ant lapo.
Tepa dažus teptuku.
Darbą atlieka tvarkingai.
Geba žaisti pagal muzikinį įrašą „lapų
šokis“.
Imituoja lapų šokį, vėjo pūtimą.
Moka uždažyti lapo plokštumą įvai
riomis splavomis.
Moka darbą atlikti tvarkingai.
Geba kurti didelį grupinį darbą – me
dį su lapais.
Geba daryti atspaudą.
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5–6 m. Žaidimas „medžiai ir vėjas“ (juda, su
stingsta kaip medžiai).
Pokalbis „atpažink, koks medis?“.
Vaizdinė priemonės: medžiai.
Priemonės: akvarelė, šiaudeliai, baltas
popieriaus lapas.
Pūtimo technika.

6–7 m. Žaidimas „medžiai ir vėjas“ (juda, su
stingsta kaip medžiai).
Pokalbis „atpažink, koks medis?“.
Vaizdinė priemonės: medžiai.
Priemonės: akvarelė, kokteiliniai šiau
deliai, baltas popieriaus lapas.
Pūtimo technika.
Ugdomas 3–4 m. Žaidimas „sniego kamuoliukai“.
ŽIE
MOS
gebėjimas
Pokalbis „kaip gaminti sniego kamuo
DOVA kurti iš ne
liuką?“.
NOS
tradicinių
Vaizdinė priemonė: darbeliai iš folijos
medžiagų
(kamuoliukai, sniego senis).
Priemonės: baltas popieriaus lapas, foli
ja (kaštonai, gilės).
Technika: popieriaus glamžymas.
4–5 m. Žaidimas „spindintys kamuoliukai“.
Pokalbis „kaip gaminti sniego kamuo
liuką?“.
Priemonės: baltas popieriaus lapas, foli
ja (kaštonai, gilės).
Technika: popieriaus glamžymas.

5–6 m. Žaidimas „kamuoliukas rieda rieda
ratu, pasakyk kuo tu vardu“;
Pokalbis „kaip kurti iš aliuminio foli
jos?“.
Vaizdinė priemonė: erdviniai darbai iš
folijos.
Priemonės: popierinės dėžutės, inde
liai, gilės, kaštonai, folija, markeriai.
Glamžymo technika.
6–7 m. Žaidimas „kamuoliukas rieda rieda ra
tu, pasakyk kuo tu vardu“.
Pokalbis „darbeliai iš aliuminio folijos“.
Vaizdinė priemonė: erdviniai darbai iš
folijos.
Priemonės: indeliai, popierinės dė
žutės, indeliai, gilės, kaštonai, folija,
markeriai.
Glamžymo technika.
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Prisimena ir įvardija medžius pagal
jų lapus.
Aptaria, kaip reikia šiaudeliu pūsti
dažus ir sukurti medžio šakas.
Džiaugiasi netikėtais atradimais;
Geba judėti pučiant „vėjui“, susi
kaupia būti ramiais ir sustingsta po
signalo.
Geba teisingai kvėpuoti, pailsėti.;
Geba nusakyti lapų spalvas.
Pastebi netikėtumus savo ir draugų
darbuose.
Moka taisyklingai kvėpuoti.
Geba žaisti pagal taisykles, susikaupti.
Geba atpažinti medžius, pasakyti la
pų spalvas.
Geba pūsti šiaudeliu medžių šakas.
Džiaugiasi pagamintais žaisliukaska-muoliukais.
Geba siųsti spindinčius sniego ka
muoliukus ratu, juos ridenti, mėtyti
į krepšelį.
Geba glamžyti popierių ir formuoti
ka-muoliuką.
Geba popierinį kamuoliuką apklijuo
ti folija ir apglamžyti.
Demonstruoja draugams ir žaidžia
su jais.
Geba draugiškai žaisti su kamuoliu
kais iš folijos.
Geba glamžyti popierių ir formuoti
kamuoliuką.
Geba popierinį kamuoliuką apkloti
folija ir apglamžyti.
Geba kaštonus, giles apglamžyti folija
ir pagaminti mažą spindintį kamuo
liuką.
Vaikai gamina dovanėlę draugui.
Išmoksta įvairias dėžutes aplankstyti
folija, markeriais pagražinti.
Staigmenas slepia į dėžutes (laiškutį
ar saldainį draugui).
Demonstruoja darbus vieni kitiems.
Geba glamžyti smulkias detales.
Gamina dovanėlę draugui.
Puošia markeriais.
Staigmenas slepia į dėžutes (laiškutį,
saldainį).
Geba aplankstyti indelius, dėžutes
folija.
Geba folija apglamžyti smulkius daik
tus: saldainius, laiškutį, kaštonus,
giles ir kt.
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BAL
TOJI
ŽIE
MUŽĖ

Ugdomas
gebėjimas
kurti žie
mos vaiz
dus

Snie Ugdomas
go se gebėjimas
nis
kurti iš
plastilino

3–4 m. Žaidimas „oi tai šaltis, tai šaltukas“.
Pokalbis „baltos snaigės“.
Vaizdinė priemonė: apsnigti vaizdai,
snaigės.
Priemonės: spalvoti lapai, daržovių
štampai, baltas guašas.
Technika: štampavimas.

Žaidžia žaidimą su judesiais.
Stebi žiemos vaizdus: baltas egles,
sningantį sniegą, apsnigtus laukus ir
miškus.
Sužino iš ko pagaminami špampeliai.
Išmoksta tepti guašą teptuku ant
štampuko ir štampuoti snaiges.
Geba pasakyti, kaip kūrė snaiges.
4–5 m. Žaidimas „oi tai šaltis, tai šaltukas“.
Žaidžia žaidimą su judesiais ir prisi
Pokalbis“ iš kur atsiranda snaigės“.
mena dainelės žodžius.
Vaizdinė priemonė: apsnigti vaizdai,
Tyrinėja, išbando, atranda įvairių prie
snaigės.
monių, kuriomis galima štampuoti
Priemonės: spalvoti lapai, daržovių
(bulvės, morkos, burokėliai).
štampai, baltas guašas.
Stebi ir pasakoja kokius gamtos vaiz
Technika: štampavimas.
dus mato.
Sužino, kaip gaminami daržovių
štampai.
Geba pasakyti iš kur atsiranda sniegas.
Geba štampuoti ir tikslingai, tvarkin
gai tepti dažus.
5–6 m. Žaidimas „šilta-šalta“.
Skiria „šiltas“ ir „šaltas“ spalvas.
Pokalbis „iš kur atsiranda snaigės“.
Išsiaiškina, kaip atsiranda snaigės.
Vaizdinė priemonė: paveikslėliai, ku Stebi žiemos vaizdus pieštus, fotogra
riuose pavaizduota žiema.
fuotus ir kurtus iš baltos spalvos geo
Priemonės: spalvoti lapai, geometrinių metrinių formų.
formų štampai, baltas guašas.
Sužino, kaip gaminami štampukai.
Technika: štampavimas.
Atpažįsta geometrines jų formas.
Štampuodami sudaro iš trikampių,
apskritimų ir kvadratų vaizdus: eglę,
namą, snaiges, debesis ir kt.
Geba atidžiau stebėti aplinką, vertinti
savo ir bendraamžių dailės darbus.
6–7 m. Žaidimas „šilta-šalta“.
Atpažįsta geometrinių formų pa
Pokalbis „man patinka balta žiema“.
veiksluose esančius daiktus.
Vaizdinė priemonė: žiemos vaizdai ir Išsiaiškina jų atlikimo būdus.
geometrinių formų paveikslai.
Sužino, kaip gaminami štampai su
Priemonės: spalvoti lapai, geometrinių feometrinėmis formomis.
formų štampai, baltas guašas.
Geba pasakoti apie žiemos pramogas.
Technika: štampavimas.
Geba kurti vaizdinius štampuodami:
namą, eglę, debesis, sniegą ir kt.
3–4 m. Žaidimas su kamuoliukais.
Lavina smulkiąją motoriką ridenda
Pokalbis „kaip atrodo sniego senis?“.
mi, kočiodami, minkydami kamuoliu
Vaizdinė priemonė: erdvinis sniego
kus iš plastilino.
senis iš plastilino.
Sužino, kokios sniego senio kūno
Priemonės: plastilinas, kaštonai, karto dalys.
nas.
Moka aplipdyti kaštoną iš smulkių
Technika: lipdymas iš plastilino.
plastilino gabaliukų.
Erdvinis darbas.
Kočioja sukamaisiais judesiais.
Jungia nosies, akių, detales.
Ant kartono su vardu eksponuoja sa
vo darbą.
Geba tikslingai panaudoti tūrinę me
džiagą: plastiliną.
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4–5 m. Žaidimas su kamuoliukais.
Pokalbis „kaip atrodo sniego senis?“.
Vaizdinė priemonė: pieštas ir erdvinis
sniego senis iš folijos.
Priemonės: plastilinas, kaštonai, karto
no kortelės.
Technika: lipdymas iš plastilino;
Erdvinis darbas.
5–6 m. Žaidimas-ratelis „tai ratukas, o jame
sniegutis sukas“ (su sniego senio lėle).
Pokalbis „sniego senį nulipdysiu“.
Vaizdinė priemonė: įvairių rūšių snie
go seniai: piešti, siūti, nulipdyti.
Priemonės: plastilinas, kartonas.
Technika: lipdymas.
Plokštuminis darbas.
6–7 m. Žaidimas-ratelis „seneli, sniegeli, mo
kyk savo vaikus“.
Pokalbis „man patinka sniego senis“.
Vaizdinė priemonė: įvairių rūšių sniego
seniai: piešti, siūti, nulipdyti.
Priemonės: plastilinas, kartonas.
Technika: lipdymas.
Plokštuminis darbas.

LAŠE
LIŲ
KELIO
NĖ

Ugdomas
gebėjimas
įvairiomis
techniko
mis lieti
dažus

3–4 m. Žaidimas „saulė ir lietus“.
Pokalbis „aš lietučio nebijau“.
Vaizdinė priemonė: paveikslėlis „lyja“.
Priemonės: baltas popierius, akvarelė.
Technika: štampavimas piršteliais.

4–5 m. Žaidimas „saulė ir lietus“.
Pokalbis „lašelio kelionė“ (stebi knygo
je lašiuko nuotykius).
Vaizdinė priemonė: paveikslas „lyja“
(įvairia technika).
Priemonės: baltas popierius, štampu
kai-krapštukai, akvarelė.
Technika: štampavimas ausų krapštu
kais.
5–6 m. Žaidimas „bėga, bėga – stop!“.
Pokalbis „lašelio kelionė“ (pagal knyge
lę stebi lašiuko nuotykius);
Vaizdinė priemonė: paveikslas „lyja“.
Priemonės: baltas popierius, debesėlių
trafaretai, šukos, teptukai, akvarelė.
Technika: purškimas per šukas.
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Lavina smulkiąją pirštų motoriką ri
denant, kočiojant kamuoliukus.
Kalba apie sniego senio kūno dalis ir
detales.
Stebi ir supranta iš kokių medžiagų
galima sukurti sniego senius.
Kuria lipdinį lipdydami kaštonus iš
kelių dalių.
Geba prijungti nosies, akių, detales.
Prisimena sniego senio kūno detales.
Puošia detalėmis: akys, nosis, sagos,
rankos, kojos.
Geba kočioti 2–3 rutuliukus, iš jų su
ploja apskritimus, juos jungia ir lipdo
ant plokštumos (kartono).
Geba kurti plokš-tuminį vaizdą.
Pasakoja, kaip lipdė sniego senį.
Prisimena iš kokių detalių jis lipdo
mas.
Puošia sniego senį detalėmis: nosis,
akys, sagos, rankos, kojos.
Džiaugiasi savo ir draugų darbais.
Geba draugiškai, linksmai žaisti ir
kurti įdomius judesius.
Geba kočioti 2–3 rutulius skirtingų
dydžių. Juos suploja į apskritimus ir
prilipdo prie kartono.
Imituoja saulės ir lietaus judesius.
Sužino, iš kur atke-liauja lietus, kam
jis reikalingas.
Laisvai štampuoja piršteliais, vaizduo
ja lietų.
Patiria džiugių emocijų štampuoda
mi.
Geba tvarkingai padažyti į dažus ir
nusausinti pirštą.
Imituoja saulės ir lietaus judesius,
nusiteikia darbui.
Sužino, kokia lietaus kelionė.
Stebi įvairia technika pavaizduotą
lietų.
Išmėgina štampavimą ausų krapštu
kais.
Moka tvarkingai padažyti į dažus ir
štampuoti.
Geba pasakyti kaip sekėsi.
Vaikai sustoja ratu, vienas bėga ap
link. Jie įleidžia arba išleidžia lietutį.
Sužino, kaip lietus patenka į žemę,
kokia jo nauda.
Sužino apie purškimo per šukas tech
niką.
Stebi netikėtus vaizdus.
Geba išdėstyti debesėlių trafaretus ir
apipurkšti dažais.
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PAUKŠ Ugdomas
ČIAI
gebėjimas
įvairia
techni
ka kurti
paukščius

6–7 m. Žaidimas „varteliai užsidaro, varteliai
atsidaro“.
Pokalbis pagal knygelę „lašelio kelio
nė“.
Vaizdinė priemonė: paveikslas „lyja“.
Priemonės: baltas popierius, debesėlių
trafaretai, šukos, teptukai, akvarelė.
Technika: purškimas per šukas (tašky
mas).
3–4 m. Žaidimas „paukšteliai ir katinas“.
Pokalbis „paukščiai mūsų draugai“.
Vaizdinė priemonė: paukščių erdvinės
figūros: gandras, antis, varnėnas.
Priemonės: paukščių trafare-tai, akva
relė.
Technika: spalvinimas akvarele.

4–5 m. Žaidimas „paukšteliai ir katinas“.
Pokalbis „paukščiai mūsų draugai“.
Vaizdinė priemonė: paukščių erdvinės
figūros: gandras, antis, varnėnas.
Priemonės: paukščių trafaretai, akva
relė.
Technika: spalvinimas ir marginimas
akvarele įvairiais raštais.
5–6 m. Žaidimas „skrenda–neskrenda“.
Pokalbis „paukščiai keliauninkai“.
Vaizdinė priemonė: paukščių erdvinės
figūros ir paukščiai iš audinio: gandras,
antis, varnėnas, zylė, žvirblis, varna.
Priemonės: paukščių trafaretai, vaški
nės kreidelės, akvarelė.
Technika: margina raštais paukščius,
spalvina akvarele.

6–7 m. Žaidimas „skrenda–neskrenda“.
Pokalbis „paukščiai, kuriuos pažįstu“.
Vaizdinė priemonė: paukščių erdvinės
figūros ir paukščiai iš audinio: gandras,
antis, pelėda, varnėnas, gulbė, zylė, žvir
blis, varna, genys.
Priemonės: paukščių trafaretai, vaški
nės kreidelės, akvarelė.
Technika: margina raštais paukščius,
spalvina akvarele.
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Sužino, kaip lietus atkeliauja į žemę.
Supranta, kaip tvarkingai purkšti (taš
kyti) teptuku dažus per šukas.
Aptaria, kaip pasisekė veikla.
Geba draugiškai žaisti.
Geba kurti lietaus ir debesėlių vaizdą.

Kalba apie paukščių išvaizdą, kūno
dalis.
Atpažįsta savo nuspalvintą paukštį.
Geba atpažinti ir pavadinti paukš
čius: gandrą, varnėną, antį.
Geba pastebėti plunksnų spalvas ir
įvadija, kokio paukščio plunksna.
Geba piešti „dėmes“ (smulkūs ir stam
būs potėpiai).
Geba uždažyti plokštumos dalis.
Atpažįsta ir pavadina paukščius.
Nusako išvaizdos panašumus, spalvas.
Atpažįsta savo ir draugų nuspalvintus
paukščius.
Geba žaisti draugiškai ir skaičiuotės
pagalba išsirenka „Katiną“.
Geba piešti „dėmes“ (smulkūs ir stam
būs potėpiai) ir uždažo visą plokštu
mą.
Žaisdami išskiria paukštį iš kitų gyvū
nų, daiktų (su kamuoliu).
Pasakoja apie žiemojančius ir par
skrendančius paukščius.
Pastebi išvaizdos panašumus ir skirtumus, plunksnų spalvas.
Aptaria labiausiai pavykusius darbus.
Geba piešti smulkias linijas, formas,
geometrines detales, jas derina su
stambesnėmis.
Geba spalvinant parinkti švelnius at
splavius, išsaugo linijų vaizdus.
Žaisdami išskiria paukštį iš kitų gyvū
nų, daiktų, imituoja jų judesius (su
kamuoliu).
Nusako jų margumo spalvas, įsidėmi
jas.
Laisvai renkasi ir apveda paukščių
trafaretus.
Džiaugiasi pavykusia veikla.
Geba pateikti išsamesnius paaiškini
mus savo ir kitų dailės darbams.
Geba įvardinti paukščius, pasako žie
mojančius ir gyve-nančius lietuvoje.
Geba kurti įvairius linijinius raštus
(plunksnas).
Geba švelniai spalvinti.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“

PIE
VOS
GYVEN
TOJAI

Ugdomas 3–4 m.
gebėjimas
meniškai
kurti vabz
džius

Žaidimas „kirmėlytės“.
Pokalbis „vabaliukai mūsų draugai“.
Vaizdinė priemonė: erdviniai vabzdžiai
(siūti, velti, konstruoti).
Priemonės: karpyti šiaudeliai, sagos,
viela.
Technika: smulkių ir stambesnių deta
lių vėrimas.

4–5 m. Žaidimas „boružėlės“.
Pokalbis „vabaliukai mūsų draugai“.
Vaizdinė priemonė: erdviniai vabzdžiai
(siūti, velti, konstruoti);
Priemonės: riešutų kevalai, akmenu
kai, kartonas, guašas, ploni teptukai.
Technika: erdvinio darbo kūrimas (da
žymas guašu).

5–6 m. Žaidimas „bitutės ir gėlės“.
Pokalbis „vabaliukai mūsų draugai“.
Vaizdinė priemonė: erdviniai vabzdžiai
(siūti, velti, konstruoti).
Priemonės: siūlų ritės, krepinis popie
rius, klijai, spalvotas popierius (spar
nams, gėlėms).
Technika: klijavimas, glamžymas;
Erdvinis darbas.
6–7 m. Žaidimas „bitutės ir gėlės“.
Pokalbis „pievos gyventojai“.
Vaizdinė priemonė: erdviniai vabzdžiai
(siūti, velti, konstruoti).
Priemonės: tušti indeliai, popieriaus
ritės (arba siūlų), krepinis popierius,
klijai, spalvotas popierius sparnams,
gėlėms).
Technika: klijavimas, glamžymas;
Erdvinis darbas.
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Išmoksta verti smulkias detales jas
rūšiuojant (sagas, šiaudelius).
Lavina smulkiąją pirštų motoriką.
Lavina atmintį.
Moka dirbti susikaupę.
Geba imituoti kirmėlytės judesius,
jungiasi po keletą vaikų ir juda įvairio
mis kryptimis.
Geba atpažinti ir pavadinti vabzdžius:
kirmėlę, bitę, boružėlę.
Geba pavadinti savo darbelį.
Atpažįsta ir pavadina vabzdžius: bitę,
boružę, vorą, skruzdėlę, kirmėlę.
Atpažįsta gamtines medžiagas: akme
nukus, riešutus.
Supranta, kaip guašu nudažyti ir iš
marginti akmenukus, kurti boružėles.
Geba ilgesniam laikui susikaupti atlik
damas dailės užduotis.
Geba judėti ir sustoti po auklėtojos
duodamo signalo.
Geba darbą atlikti kruopščiai, tvar
kingai.
Išmoksta surasti draugus pagal geo
metrines formas gėlėse (kartoja, kei
čiasi veikėjai).
Pavadina vabzdžius, nusako jų spal
vas, kūno sandarą, išskirtinius bruo
žus.
Išmoksta klijuoti glamžytas krepinio
popieriaus juosteles ant siūlų ritės.
Klijuoja sparnus ir gamina bites.
Surengia darbų parodėlę.
Atpažįsta ir įvardija demonstruoja
mus vabzdžius.
Aptaria veiklą.
Atpažįsta geometri-nes formas ir jas
įvardija.
Stebi savo ir kitų darbus.
Geba draugiškai žaisti, išklausyti tai
syklių ir jų laikytis.
Geba nustatyti jų kūno spalvą, san
darą.
Geba glamžyti krepinio popieriaus
juosteles, klijuoti ir kurti bites.

V. UGDYMO PASIEKIMAI
IR JU VERTINIMAS
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vaiko pasiekimų vertinimas neatsiejamas kokybiško ugdymo(si) proceso dalis. vertinimo paskirtis – padėti vaikui tobulėti, atskleisti, ką jis jau žino ir gali, o ne sutelkti dėmesį į tai, ko jis nežino
arba negali atlikti. tai nuolatinis informacijos apie vaiką , jo gebėjimus ir daromą pažangą atskirais
amžiaus tarpsniais kaupimas ir apibendrinimas. lopšelyje-darželyje „Sigutė“ sukurta vaiko pažangos
ir pasiekimų vertinimo sistema, kuri:
padeda pažinti vaiką: sužinoti jo poreikius ir interesus, savijautą, gebėjimus , šeimos lūkesčius;
padeda pedagogui įžvelgti ugdytinio ugdymosi galimybes, nustatyti problemas, diferencijuoti
ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo(si) metodus ir būdus;
sudaro tėvams galimybę tapti lygiaverčiais vertinimo partneriais;
padeda (įsi)vertinant ugdytinių gebėjimus, pažangą, ją fiksuoti, apibendrinti, daryti išvadas;
suteikia tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko ugdymo(si) pažangą ir pasiekimus.
Sudaro galimybę į vertinimo procesą įtraukti kitus specialistus(esant elgesio ar įgūdžių ir patirties stokai, informuojama vaiko gerovės komisija), kurie pasirūpina, kad vaikui (šeimai) būtų
suteikta speciali pagalba.
lopšelyje-darželyje „Sigutė“ vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas prasideda ankstyvojo amžiaus grupėje, stebint vaikus ir pildant Adaptacijos lapus. Šie lapai yra pildomi ir naujai atvykusiems vaikams, kurie pradeda lankyti darželio grupes.

5.1. UGDYTINIŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO PRINCIPAI

Humaniškumo – kiekvienas vaikas gerbia-

mas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir savarankiškumas, teisės gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir
asmeninę patirtį.
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Individualumo – ši vertinimo sistema fiksuoja individualią kiekvieno vaiko pažangą.

Patikimumo – nuolatinis informacijos kaupimas atspindi realius vaiko pasiekimus.

Pagrindinė vertinimo sistemos nuostata – kiekvieną vaiką įvertinti individualiai, jo

pasiekimus lyginti su ankstesniais paties rezultatais, stebint, ar ugdytinis daro pažangą ar ne,
ieškoti būdų jam padėti.

Vertinimo sistemos pamatas – ugdytinio aplankalas, kurio paskirtis:
sekti ugdytinio pažangą;
suteikti objektyvią informaciją tėvams;
pratinti ugdytinius vertinti save, skatinti jų ugdimąsi;
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pritaikyti ugdymo(si) programą vaiko poreikiams;
analizuoti pedagogo vaidmenį ugdymo procese.
Ugdymo(si) pasiekimų vertinimas yra visuminis: vertinami atskirų sričių pasiekimai (asmenybinė vaiko raiška, socialiniai įgūdžiai, saviugda, pasiekimų lygis: socialinė ir emocinė raida, kalba,
pažinimo įgūdžiai, viso kūno judesiai, pirštų ir riešo judesiai, sveikatos saugojimo įgūdžiai, meniniai
gebėjimai).
ugdymo pažangos pasiekimų vertinimo metodai ir būdai: stebėjimas, pokalbiai su vaiku,
vaiko tėvais, vaiko veiklos analizė, anketinės apklausos, tyrimai.

vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinami nuolat, laisvai pasirenkant
vertinimo būdus ir metodus, ugdymo pažangos fiksavimas vyksta: grupės dienyne, vaikų darbelių
aplankuose, ﬁksuojant „auksines mintis“, nuotraukose.
Pasiekimai fiksuojami tam skirtuose vaiko žinių ir įgūdžių pasiekimų lapuose.
ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus metuose (spalio mėnesį ir gegužės mėnesį). Prireikus, atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai.
ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pateikimo formos: ataskaita, pokalbiai su tėvais, pedagogais.
vaiko pasiekimų dokumentavimas – vaiko aplankale.
ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas: vaikų pažinimui, veiklos
planavimui, ugdymo proceso individualizavimui, tėvų individualiai informacijai.
ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: pedagogai, logopedas, tėvai, vadovai.

5.2. VAIKO STEBĖJIMAS – PAGRINDINIS VAIKO PAŽINIMO IR
VERTINIMO BŪDAS
Stebėdamas vaiką pedagogas išsiaiškina, koks yra vaiko kalbos, socialinis, emocinis ir pažintinis išsivystymas. Stebint vaiką rudenį, galima įvertinti jo esamus gebėjimus, o mokslo metų pabaigoje – apibendrinti pokyčius, įvykusius per mokslo metus.
Stebėjimas turi tikslą- geriau pažinti vaiką (jo charakterį, temperamentą, pasaulio pažinimo
būdus), išsiaiškinti jo poreikius, pomėgius, elgesio ypatumus, kokios pagalbos reikia.
Stebėjimo rezultatai užrašomi trumpai komentuojant. turint stebėjimo išvadas, galima numatyti realius ugdymo tikslus. Stebėjimo rezultatai bus objektyvūs tik tada, kai jie bus aptarti su
kolegomis ir tėvais. Stebėjimo rezultatai yra svarbūs ir reikšmingi ugdytiniui, auklėtojui ir tėvams.
tėvai turi būti nuolat informuojami apie vaiko pasiekimus: kas jam sekasi geriau, kurioje srityje jam
reikalinga pagalba.
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5.2.1. 1–3 METŲ VAIKŲ ESMINIAI GEBĖJIMAI
Vaiko vardas, pavardė................................................. Gimimo data.............................
Įvertinimo data...................................... Vaiko amžius .............. metai ............. mėnesiai..........
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Geba gerti iš puoduko, valgyti šaukštu
Geba nusiplauti rankas.
Suvokia poreikį naudotis tualetu.
Mėgina, kitiems padedant, rengtis, skiria savo
rūbus.
Reaguoja į paprastus žodinius nurodymus.
Pasirenka ir varto knygutes su paveikslėliais,
įvardija keletą daiktų.
Žaidimo metu mėgdžioja suaugusiųjų veiklą.
Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.
Mimika ir gestais geba išreikšti gerą nuotaiką,
džiaugsmą, pyktį, susierzinimą, kaltę, gėdą.
Domisi kitais vaikais, ieško draugo savo
žaidimams.
Vadina save vardu.
Geba trumpai pasakyti ko nori.
Kalba gana išlavėjusi, daug šneka, klausinėja:
“Kas čia?“
Mėgsta klausytis nesudėtingų skaitomų
pasakų, knygų ir prašo vėl pakartoti.
Bando derinti dainelės žodžius su judesiais.
Geba perteikti būdingus personažų judesius.
Geba šokti ratuku susikibus rankomis.
Geba raityti ,braižyti linijas per visą lapą.
Piešia įvairias linijas, taškelius, apskritimus,
geba štampuoti.
Geba iš auklėtojos paruoštų figūrų dėlioti
vaizdelį ir jį priklijuoti.
Geba išlaikyti pusiausvyrą.
Šokinėja vietoje abiem kojom.
Vaikšto ant pirštų galų.
Geba išvengti kliūčių.
Spiria į priekį ant žemės gulintį kamuolį.
Geba judėti po signalo arba susilaikyti
nejudėdamas iki signalo.
Geba žaidimo metu laikytis žodinio
nurodymo.
Geba žaisti draugiškai neatiminėdamas žaislų,
netrukdyti draugams.
Geba naudoti įrankius ir kitokius buities
daiktus: kibirėlį, kastuvėlį, formeles ir kt.
Nori viską daryti pats.

N.
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Ruduo
Pr.

S.

N.

Pavasaris
Pr.
S.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Įsimena trumpus eilėraštukus ir daineles.
Geba 2–3 sakiniais papasakoti savo įspūdžius.
Kalba suprantamai.
Reiškia norus ir pageidavimus.
Domisi jį supančia artimiausia aplinka
(geba įsiminti kelis vabzdžių, paukščių,
gyvūnų bei augalų pavadinimus).
Geba pažinti tokį pat daiktą.
Žino pagrindinių spalvų pavadinimus, geba
jas skirti.
Žino pagrindinių geometrinių figūrų
pavadinimus.

Pedagogo išvados ir siūlymai .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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5.2.2. VAIKO PASIEKIMŲ LYGIS (3–4 m.)
Vaiko vardas, pavardė......................................................................
Amžius.................................	Gimimo data.....................................
Auklėtojų vardai ir pavardės.............................................................
Ruduo (data)................................... Pavasaris (data) ......................
1. Kalba.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Kalba suprantamai, bet daro klaidų.
Mėgsta daug kalbėti.
Savo įspūdžius reiškia trumpais sakiniais.
Deklamuoja trumpus (1 posmo) eilėraščius.
Vartoja daug maloninių, mažybinių žodžių, kaip antai katy
tė, šuniukas.
Kalba apie save vartodamas įvardžius aš, mane.
Išvardija, ką mato paveikslėliuose.
Kalbėdamas derina žodžių giminę.
Pasako, ką nupiešė, sukonstravo.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Socialinė ir emocinė raida.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Sutaria su kitais vaikais.
Sutaria su suaugusiais
Žaidžia šalia vaikų vienas.
Žaidžia su vienu ar dviem vaikais.
Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.
Netrukdo kitiems žaisti.
Pasidalija žaislus.
Turi vieną ar keletą draugų.
Neverkia paliekamas ndarželyje.
Lengvai prisitaiko prie pokyčių.
Yra pakankamai atsargus su nepžįstamais.
Gerbia ir užjaučia neįgalius, senyvo amžiaus žmones
ir pan.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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3. Pažinimo įgūdžiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vystymasis

Ne

Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas.
Sąmoningai grupuoja žiedus, kaladėles pagal dydį.
Įsimena trumpus eilėraščius, daineles.
Supranta daiktų paskirtį.
Išskiria dalį iš visumos, surenka iš dalių (10–15) žaislus,
loto.
Ima suprasti praeitį ir dabartį skiria buvo ir yra.
Pavadina naminius gyūnus.
Domisi knygelėmis, keliais žodžiais pasako, ką mato
iliustracijoje.
Domisi suaugusiųjų darbu.
Smalsus, dažnai užduoda klausimą kas čia?

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Viso kūno judesiai.
Eil. nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Įveikia, eina, laipioja nedideles kliūtis.
Šokinėja per nedideles kliūtis, bet dažnai užkliūva.
Šokinėja į priekį ant abiejų kojų.
Nušoka nuo nedidelio paaukštinimo.
Pralenda pro kliūtis.
Eidamas suoleliu, rąstu, lenta, išlaiko pusiausvyrą neilgai.
Laipioja aukštyn, žemyn neaukštomis kopėtėlėmis ir kt.
Meta ir pagauna kamuolį, sviestą iš nedidelio atstumo.
Juda pagal muzikos ritmą.
Važinėja triračiu ir geba pasukti.
Važinėja rogutėmis.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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5. Pirštų ir riešo judesiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip Ne

Atsuka ir užsuka įvairius varžtelius.
Piešia kreidelėmis, pieštuku, tapo teptuku, pirštais.
Stato pilis iš kaladėlių, smėlio.
Suveria rutuliukus ant virtuvės.
Dėlioja stambesnes mozaikas.
Stengiasi užsisegti ir atsisegti sagas, raišioja raištelius.
Žirklėmis bando kirpti juostele.
Iš plastilino lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir kt.
Iš keliolikos dalių sudeda paveikslėlius.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Sveikatos saugojimo įgūdžiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Jeigu pasiekia, paima norimą daiktą, žaislą.
Valgo beveik nelaistydamas maisto.
Bando pats apsiauti, apsivilkti.
Nuplauna ir šluostosi rankas, kai padeda suaugusysis.
Nori viską daryti pats, nors tai jam nelabai sekasi.
Jeigu pačiam kas nors nepavyksta, kreipiasi pagalbos į su
augusįjį.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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7. Meniniai gebėjimai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

1.
2.

Kūrybiškas.
Geba meno priemonėmis išreikšti savo jausmus, nuotai
ką.
3. Geba improvizuoti, vaidinti.
4. Geba raiškiai deklamuoti.
5. Tikslingai naudojasi dailės priemonėmis.
6. Kruopščiai atlieka dailės darbelius.
7. Geba įsivaizduoti.
8. Jaučia ritmą.
9. Geba dainuojant pritarti muzikos instrumentais.
10. Susikaupia klausantis muzikos kūrinių.
11. Kuria ir improvizuoja padainuodamas savo vardą, sugalvo
damas melodiją mįslei, eilėraščiui.
12. Geba muziką perteikti judesiu.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kitos pastabos.

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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5.2.3. VAIKO PASIEKIMŲ LYGIS (4–5 m.)
Vaiko vardas, pavardė......................................................................
Amžius.................................	Gimimo data.....................................
Auklėtojų vardai ir pavardės.............................................................
Ruduo (data)................................... Pavasaris (data) ......................
1. Kalba.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

1. Taisyklingai taria beveik visus kalbos garsus.
2. Pats pradeda pokalbį su to paties amžiaus vaikais ir suaugu
siais.
3. Pasakoja apie tai, ką pats sukūrė.
4. Raiškiai deklamuoja eilėraščius.
5. Supranta palyginimus, pvz., gražus, gražesnis, gražiausias.
6. Kalbėdamas vartoja sudėtinius sakinius.
7. Kalba apie priežastis vartodamas jungtukus nes, kodėl, kad.
8. Atpasakoja teksto turinį, nors gali supainioti faktus.
9. Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas.
10. Pasakoja apie tai, ką mato iliustracijose.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Socialinė ir emocinė raida.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.

Sutaria su suaugusiais ir vaikais.
Kai reikia, moka paprašyti pagalbos iš suaugusiųjų
ir vaikų.
3. Paslaugus, padeda kitiems.
4. Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba mandagiai pa
aiškindamas apsiginti.
5. Žaidžia šalia kitų vaikų vienas.
6. Žaidžia su vienu ar dviem vaikais.
7. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.
8. Netrukdo kitiems žaisti.
9. Bendrauja su daugeliu vaikų.
10. Pasidalija su kitais žaislais.
11. Realiai suvokia savo gebėjimus, kas sekasi gerai ir
kas prasčiau.
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12. Laikosi taisyklių, bet aklai joms nepaklūsta, moka
paaiškinti, motyvuoti vienokį ar kitokį savo elgesį.
13. Gerbia ir užjaučia neįgalius, senyvo amžiaus žmones
ir pan.
14. Atidus ir dėmesingas gyvūnams, augalams.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Pažinimo įgūdžiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines spalvas.
Grupuoja, klasifikuoja, lygina daiktus pagal vieną
savybę.
Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.
Pasakoja apie tai, kas buvo vakar, šiandien, kas bus
rytoj.
Išmano medžių, gėlių ir kt. augalų, gyvūnų pavadi
nimus.
Turi elementarių žinių apie saugų eismą.
Moka atmintinai 4–5 eilėraščius.
Domisi grožine, pažintine literatūra, TV laidomis.
Domisi raidėmis ir žodžiais.
Pažįsta keletą didžiųjų raidžių.
Kopijuoja savo vardą.
Yra labai smalsus, dažnai klausinėja: kas, kodėl, kaip
ir t. t.
Mėgsta eksperimentuoti, naudodamas priemones
tyrinėja daiktus.
Stebi, kas vyksta jį supančiame pasaulyje.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Viso kūno judesiai.
Eil. nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.

Eina, bėgioja įveikdamas kliūtis.
Šokinėja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos.
Šokinėja nuo paaukštinimo.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pralenda pro įvairaus pločio ir aukščio įrengimus.
Eidamas suoleliu, rąstu, apsisuka ir sugrįžta atgal.
Lipa aukštyn kopėtėlėmis, gimnastikos sienele, pereina į
kitą pusę ir nusileidžia.
Meta kamuolį kitam.
Ridendamas kamuolį, pataiko į vartus.
Varo kamuolį vietoje (5-6 ir daugiau kartų).
Klausydamas muzikos ritmo, keičia judesių atlikimo spar
tą.
Važinėja dviračiu ir geba pasukti.
Leisdamasis rogutėmis, geba apvažiuoti kliūtis.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Pirštų ir riešo judesiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip Ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sulanksto popierių į kelias dalis.
Apvedžioja geometrines figūras, žvėrelių ir kt. kontūrus.
Iškerpa žirklėmis nupieštas figūras, daiktus ir kt.
Dėlioja ornamentus kaip smulkias mozaikas.
Konstruoja iš stambesnių konstrukcijų.
Piešia ir tapo naudodamas įvairias priemones.
Mėgdžioja rašymą.
Parašo keletą didžiųjų raidžių.
Brėžia linijas, apskritimus ir kt. figūras.
Užbrūkšniuoja (horizontaliomis, vertikaliomis) linijomis
tuščias erdves.
11. Įveria siūlą į adatą.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Sveikatos saugojimo įgūdžiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.

Geba savarankiškai nusiplauti rankas, veidą, valytis dan
tis, bet dažnokai reikia priminti, paraginti.
Stengiasi pats apsirengti, nusirengti.
Priminus tvarko savo daiktus, žaidimo vietą.
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4.
5.

Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos.
Nori būti savarankiškas, bet kai nepasiseka, kreipiasi į
suaugusįjį ar draugą.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Meniniai gebėjimai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

1.
2.

Kūrybiškas.
Geba meno priemonėmis išreikšti savo jausmus, nuotai
ką.
3. Geba improvizuoti, vaidinti.
4. Geba raiškiai deklamuoti.
5. Tikslingai naudojasi dailės priemonėmis.
6. Kruopščiai atlieka dailės darbelius.
7. Geba įsivaizduoti.
8. Jaučia ritmą.
9. Geba dainuojant pritarti muzikos instrumentais.
10. Susikaupia klausantis muzikos kūrinių.
11. Kuria ir improvizuoja padainuodamas savo vardą, sugalvo
damas melodiją mįslei, eilėraščiui.
12. Geba muziką perteikti judesiu.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kitos pastabos.

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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5.2.4. VAIKO PASIEKIMŲ LYGIS (5–6 m.)
Vaiko vardas, pavardė......................................................................
Amžius.................................	Gimimo data.....................................
Auklėtojų vardai ir pavardės.............................................................
Ruduo (data)................................... Pavasaris (data) ......................
1. Kalba.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

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

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Taisyklingai taria beveik visus kalbos garsus.
Stengiasi kalbėti taisyklingai.
Klausinėja, ką reiškia nežinomi žodžiai.
Gali paaiškinti kai kurių žodžių reikšmes.
Daro nedaug gramatinių klaidų.
Deklamuoja mintinai eilėraščius.
Moka patarlių, mįslių, priežodžių.
Papasakoja apie įvykį.
Nuosekliai atpasakoja įvykį.
Nuosekliai dėsto mintis.
Pasakoja išgalvotas istorijas.
Pastebi savo ir draugų klaidas.
Pasakoja apie tai, ką mato iliustracijose.
Prisijungia pasakojant gerai žinomą pasaką ir kt.
Papasakoja gerai žinomą istoriją.
Vartoja vaizdingus žodžius, palyginimus.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Socialinė ir emocinė raida.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pasako savo vardą, pavardę
Pasako namų adresą.
Pasako tėvelių vardus.
Geba ilgiau išlaikyti dėmesį.
Supranta ir prisitaiko prie darželio darbotvarkės.
Pasidalija su kitais žaislus ir kitus daiktus.
Žaidžia šalia vaikų vienas.
Žaidžia su vienu ar dviem vaikais.
Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.
Bendrauja ir sutaria su bendraamžiais bei suaugu
siais.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Džiaugiasi savo laimėjimais.
Tausoja, saugo savo ir kitų žaislus, daiktus.
Supranta kitų jausmus (liūdesį, džiaugsmą, pyktį).
Ištikus nesėkmei paguodžia vaikus.
Padeda kitiems, yra draugiškas.
Pasitiki savo jėgomis.
Be suaugusiojo pagalbos geba išspręsti konfliktinę
situaciją.
18. Įsitraukia į žaidimą, kai kiti pasiūlo arba paklausia
„Ar aš galiu žaisti?“
19. Savarankiškas.
20. Suvokia kas yra gera ir bloga.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Pažinimo įgūdžiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Išmano, iš ko yra pagaminti daiktai, turinėja juos,
kad suprastų jų veikimo principą.
Turi žinių apie suaugusiųjų darbą.
Pastebi aplinkos pasikeitimus.
Žino ir pasako kur jis gyvena.
Skiria spalvas, suranda jas aplinkoje ir pavadina.
Rūšiuoja, klasifikuoja daiktus pagal formą, dydį,
spalvą.
Supranta ateities įvykių laiką, pvz., kad po savaitės
bus gimtadienis.
Skaičiuoja iki:
Pažįsta raides:
Bando skaityti.
Išvardija metų laikus.
Išvardija mėnesius.
Išvardija savaitės dienas.
Vartoja sąvokas rytoj, šiandien, vakar.
Pažįsta laikrodį.
Domisi grožine ir pažintine literatūra, TV laidomis.
Pažįsta Lietuvos simbolius (vėliavą, herbą).
Domisi Lietuvos istorija.
Pasako kelias priežastis kuo naudingi žmogui gyvū
nai.
Pasako kelias priežastis kuo naudingi žmogui auga
lai.
Skiria ir parodo natūralius aplinkos daiktus ir žmo
nių sukurtus.

126

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

„VAIKYSTĖS SODAS“

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Viso kūno judesiai.
Eil. nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

Eina, bėgioja laisvai įveikdamas kliūtis.
Šokinėja nuo įvairių įrengimų lengvai nusileisdamas ant
abiejų kojų.
Šokinėja iš vietos atsispirdamas abiem kojomis.
Atlieka šuoliukus siekdamas daikto.
Pralenda pro įvairias kliūtis.
Išlaiko pusiausvyrą eidamas įvairiais siaurais paaukštini
mais.
Laipioja ir kybo ant įvairių įrengimų.
Dešine ir kaire ranka atmuša kelis kart nuo žemės kamuo
lį.
Varo kamuolį pirmyn.
Valdo kamuolį kojomis.
Juda ir keičia judesius paisydamas muzikos tempo ir po
būdžio.
Važinėja dviračiu įveikdamas kliūtis.
Važinėja paspirtukais, riedučiais.
Šokinėja per šokdynę.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Pirštų ir riešo judesiai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teikia pirmenybę rankai.
Tiesiai kerpa žirklėmis.
Užsega sagas ir užtrauktuką.
Lanksto popierius ir įvairius daiktus.
Gerai laiko ir valdo piešimo, tapymo ir kt. priemones.
Tvarkingai tepa klijus.
Moka iš vieno indo į kitą pilstyti vandenį.
Lengvai suima ir įstato daiktus į angas.
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Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6.

Sveikatos saugojimo įgūdžiai.

Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip

Ne

Vystymasis
Taip

Ne

Susiformavę
gebėjimai,
įgūdžiai
Taip
Ne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geba savarankiškai laikytis asmens higienos.
Orientuojasi erdvėje.
Ištikus nelaimei, bėdai žino į ką ir kur kreiptis.
Geba pavadinti pagrindines kūno dalis.
Žino kaip saugiai elgtis kelyje.
Saugiai naudojasi fiziniam judėjimui skirta įranga, prie
monėmis, žaislais.
7. Pasako vieną ar kelias priežastis, kodėl žmonės serga.
8. Pasako, kas padeda augti sveikiems.
9. Pasako kelis maisto produktus, kuriuos valgyti sveika ir
kuriuos reikia riboti.
10. Supranta, kada jaučiasi blogai ar yra pavargęs ir pasako
apie tai kitiems, eina pailsėti.

Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Meniniai gebėjimai.
Eil.
nr.

Ruduo

Turinys

Taip
1.
2.

Kūrybiškumas.
Geba meno priemonėmis išreikšti savo jausmus, nuotai
ką.
3. Geba improvizuoti, vaidinti.
4. Geba raiškiai deklamuoti.
5. Tikslingai naudojasi dailės priemonėmis.
6. Kruopščiai atlieka dailės darbelius.
7. Geba įsivaizduoti.
8. Jaučia ritmą.
9. Geba dainuojant pritarti muzikos instrumentais
10. Susikaupia klausantis muzikos kūrinių.
11. Kuria ir improvizuoja padainuodamas savo vardą, sugalvo
damas melodiją mįslei, eilėraščiui.
12. Geba muziką pertekti judesiu.
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Išvados, numatomi ugdymo tikslai..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kitos pastabos.

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.
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