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I. BENDROSIOS  

NUOSTATOS 

 

1.1. DUOMENYŠ APIE ĮŠTAIGĄ 

Šiaulių lopšelis –darželis „Sigutė“ -  vies as juridinis asmuo. 

Teisinė forma: bendrosios paskirties Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo   biudžeti-

ne  įstaiga. 

Grupė: Ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

Tipas: lopšelis-darž elis 

Adresas: Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai 

Telefonas:  8 41 54 52 69  

Elektroninis  paštas:  darželis.sigute@splius.lt. 

Internetinės  svetainės adresas: www.sigute.mir.lt,  

 

1.2. FILOŠOFINE Š UGDYMO KRYPTYŠ 

Egzistencialistinė ir fenomenologinė – ugdytiniai – individualybe s. Jiems suteikiama teise  daryti poveikį 

savo ugdymuisi ir gyvenimui. Jie skirtingi, tode l neįmanoma visų vienodai is mokyti. 

Humanistinė – ugdymo pročesas vaikui ture tų pade ti integruotis į visuomenę, perimant sukauptą ž moni-

jos patirtį. Reiks mingu tampa I. Kanto (Kant) teiginys, kad ugdytojas, skatindamas ugdytinių savarankis kumą, 

ku rybis kumą bei aktyvumą, is moko juos vadovautis protu, doroviniu imperatyvu ir taip gali is ugdyti laisvą 

ž mogų – asmenybę, „kuri gali pati apsiru pinti, tapti visuomene s nariu, jauč ianč ius savo vidinę vertę“. 

Progresyvinė – ugdymo paskirtis – is mokyti mokytis, mąstyti, tode l ypač  vertinami aktyvu s ugdymo(si) 

metodai, nukreipiantys ugdytinius į veiklą. Pedagogas ne visaž inis spečialistas, o ugdymo pročeso organižato-

rius. Pabre ž iamos individualios ugdytinių skirtybe s, tode l sudarant ugdymo turinį vadovaujamasi individualiž-

mo integravimo prinčipais. 

Įstaigos filosofija 

Ne ra svarbu, kas mes, bet svarbu, kas mes galime bu ti. 

Nors dabar tokie nesame, bet ateityje mes turime tokie tapti. 

Nauji pokyč iai įvyksta, kai tu tampi ne pasaulio stebe toju, o dalyviu. 

Didysis vaikų mokytojas yra prigimtinis jų smalsumas. 

Pedagogui belieka gerbti kiekvieną vaiko aktyvumo pož iu rį, jo laisvą savarankis ką veiklą,  

susipaž įstant su tikrove. 

Vertybės 

Pagarba vaikui, vienas kitam, ugdytinių te veliams. 

Įstaiga atvira visiems, kuriems reikalinga pagalba, patarimai. 

mailto:darzelis.sigute@splius.lt
http://www.sigute.mir.lt/
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1.3 VAIKŲ, TE VŲ(GLOBE JŲ) IR VIETOŠ BENDRUOMENE Š POREIKIAI 

 Lops elis-darž elis „Šigute “ yra pirmoji ikimokyklinio ugdymo įstaiga Š iaulių mieste. Lops elyje-darž elyje pripaž įsta-

ma vaikų kultu ra kaip vertybe , o vaikai – kaip aktyvu s bei is radingi savo aplinkos ku re jai. Vaikas turi jaustis orus ir sau-

gus de l savo rasine s, kultu rine s ir tautine s tapatybe s. (Vaiko gerove s politikos končepčija, 2003 m.). Vaikas turi teisę lais-

vai reiks ti savo nuomonę, į kurią turi bu ti atsiž velgiama bet kurioje veikloje, susijusioje su vaiku. Š iandien vaiko nuomo-

ne  – tai ypač  svarbi nuostata, nes vaikai vis dar gana daž nai jauč ia, kad suaugusieji nei klauso, nei gerbia jų pož iu rį. Š ian-

dien visuomene je jų požičija vis dar silpna, statusas ž emas, vaikai neturi galių, galimybių kontroliuoti savo pač ių gyveni-

mą. Apie tai kalbama Vaiko teisių konvenčijoje, priimtoje Jungtinių Tautų Generaline je ambasadoje 1989 m. lapkrič io 20 

d. 12 str. Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikams atskleisti savo individualumą ir ku rybingumą. Vaikas turi teisę is reiks ti sa-

vo nuomonę, gauti informačiją ir ją panaudoti. (Vaiko teisių konvenčijos 13 str.). Eksponuojamos įvairios vaikų kultu ros 

aprais kos: vaikų ku ryba, daile s darbeliai, nuotraukos. Vaikas turi teisę į poilsį, ž aidimus ir dalyvavimą kultu rine je ir me-

nine je veikloje. (Vaiko teisių konvenčijos 31 str.). Vaikams, augantiems nepalankioje aplinkoje, kuriama saugi aplinka, 

už tikrinama vaiką suprantanti ir palaikanti atmosfera. Laikomasi veiklos skaidrumo, teisingumo ir lygių galimybių prin-

čipų. Š vietimo tikslas - atskleisti ir vystyti vaiko asmenybę, talentą, protinius ir fižinius sugebe jimus. Vaiko ugdymas turi 

jam pade ti pasiruos ti aktyviam suaugusio gyvenimui ir is ugdyti pagarbą te vams, savo kultu rinei tapatybei, kalbai ir ver-

tybe ms. (Vaiko teisių konvenčijos 29 str.). 

 Lops elio-darž elio ugdymo programa remiasi humanistiniu pož iu riu į vaiką ir vaikystę. „Lietuvos vaikų ikimo-

kyklinio ugdymo končepčijoje“ reabilituotas s eimos vaidmuo, pabre ž iant ypatingą jos reiks mę vaiko globai, dvasiniam, 

sočialiniam ir emočiniam ugdymui. 

 Šočialiniai – ekonominiai faktoriai, pedagoginis te vų s vietimas įpareigoja labai atidž iai derinti ugdymo tikslus su 

vaikų, s eimų, bendruomene s ir valstybe s poreikiais.  

 Atliktų apklausų duomenimis, ugdymo programoje siekiame tenkinti te vų (globe jų) ir bendruomene s poreikius. 

Kuriama te vų informavimo sistema. Pripaž įstama bendradarbiavimo svarba. Labai svarbi vaiko asmeninio gyvenimo ap-

saugos nuostata. Nei vienas neturi patirti savavalis ko ar neteise to kis imosi į jo asmeninį gyvenimą. Š i nuostata pabre ž ia 

konfidenčialumo svarbą bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. (Vaiko teisių konvenčijos 16 str.). 

 Įstaiga turi savitas tradičijas, priimtinas visai bendruomenei ir atliekanč ias jos poreikius. Tradičijas kuria ir puose-

le ja visa bendruomene . Įstaigoje kuriama saugi, jauki, estetis ka, svetinga ir aplinka, kuriamas darž elio įvaiždis ir bendra-

vimo kultu ra. 

 Bendruomene s nariai didž iuojasi įstaiga, dalyvauja kuriant jos veiklas, ugdymo programas bei jų įgyvendinimo 

strategiją ir priima atsakomybę už  tai, č ia dirba kvalifikuoti pedagogai. 

 Įstaigos rys iai yra įvairu s, tikslingi ir teigiamai atsiliepiantys visai bendruomenei. Įstaiga atvira pokyč iams visuo-

menei, priima naujoves, bu tinas kelti s vietimo kokybę. 
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1.4. PEDAGOGŲ PAŠIRENGIMAŠ 

 Lops elyje – darž elyje dirba 13 pedagogų (7 aukle tojos, 3 pries mokyklinio ugdymo pedagogai, 1 logope-

das, 1 neformaliojo ugdymo mokytojas, 1 sočialinis pedagogas).  

 Pedagogų komanda yra kompetentinga, nuolat besimokanti, besidominanti naujove mis ir jas įgyvendi-

nanti. 

 Pedagogai kelia kvalifikačiją seminaruose, konferenčijose. Nuolat atnaujina pedagogines ž inias ir sklei-

dž ia darbo patirtį rengdami ir skaitydami pranes imus respublikine se konferenčijose, organižuodami semina-

rus, atviras veiklas, ku rybinių darbų parodas ir kt.  

 

1.5. ĮŠTAIGOŠ  ŠAVITUMAŠ 

 Lops elyje –darž elyje ugdomi vaikai nuo gimimo iki penkerių (s es erių) metų. 

 Ikimokykline je įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujove s vaikų emočinei ir sočialinei patirč iai ugdyti  

 Nuo 2009 m. prade tas taikyti ugdymo modelis „Vaiko esminių gebe jimų ugdymas  kompetenčijų čentruo-

se“. 

 Už tikrinamas vaikų spontanis kos, is provokuotos bei aukle tojos organižuotos, laisvai vaikų pasirenkamos 

veiklos santykis. Vaikų ugdymas visuminis, integruotas. Taikomi aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai, kurie 

skatina vaikus tyrine ti, eksperimentuoti, paž inti. Ypatingas de mesys skiriamas vaiko fižine s ir psičhine s sveika-

tos stiprinimui, sočialižačijai bei meniniam ugdymui. Ugdoma ir skatinama vaiko savirais ka. 

 Ugdymui is radingai pritaikoma darž elio teritorija. Darž elio kieme  įrengtos edukačine s erdve s: lauko mu-

žikos instrumentų aiks tele , sodo nameliai, paž intine s ge lių- darž ovių lysve s, aiks tele  – sčena, kreps inio  aiks te-

le . Atnaujinamas sodas, auga vaismedž iai - obelys. 

 Įstaiga teikia įprastas ugdymo ir papildomo meninio ugdymo paslaugas. Atsiž velgdama į vaikų, s eimos 

poreikius  įgyvendinama mužikine s veiklos su gabiais vaikais programa „Mužikos garsai“. Įstaiga, siekdama įt-

raukti s eimas į ugdymo pročesą, suku re  ir įgyvendina programas „Šveikatos versmele “, „Mes kartu“. 

Teikiama pagalba spečialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ir jų te vams (logopedo pagalba, sočialinio pedagogo 

pagalba). Te vams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos.  

        Lopšelio-darželio vizija. 

Užtikrinti pozityvią ir skatinančią  aplinką, kurioje kiekvienam vaikui  

sudaroma galimybė pajusti sėkmę.   
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  1.6. REGIONO ŠOCIALINIAI IR KULTU RINIAI YPATUMAI  

 Lops elis - darž elis „Šigute “ įsiku ręs pramoniniame Š iaulių miesto rajone, J. Basanavič iaus gatve je. Įstaiga talpina iki 

105 ikimokyklinio amž iaus vaikų. Darž elio bendruomene  labai įvairi ,tač iau dauguma -  darnios s eimos, besiru pinanč ios 

savo vaikais ir aktyviai įsijungianč ios į įstaigos gyvenimą. Įstaigą lanko ir  vaikai is  probleminių s eimų, is  bedarbių s eimų, 

gaunanč ių sočialinę paramą. Dauge ja is vykstanč ių į už sienį te vų, kurių vaikai globojami, priž iu rimi senelių, giminių, tode l  

pastaruoju metu pastebimas susilpne jęs tarpusavio rys ys tarp te vų ir vaikų . Mu sų įstaigos tradičijos, grįstos ilgamete 

patirtimi, nuos irdž iais tarpusavio santykiais, noru keistis, sudaro prielaidas teikti s vietimo pagalbą mikrorajono bend-

ruomenei. 

 Kultu riniai ypatumai: Vinčo Kudirkos progimnažija, Medelyno progimnažija, Šimono Daukanto gimnažija, Profesi-

nio rengimo čentro Mečhanikos skyrius, lops elis-darž elis „Coliuke “, lops elis-darž elis „Z ilvitis“, Petro Aviž onio regos čent-

ras, Aklųjų ir silpnaregių kultu ros čentras. 

 Šočialiniai ypatumai: įstaiga yra pramoniniame miesto rajone. Įmone s: „Gubernija“, „ AB Venta“, „Naujoji Ru ta“, 

„Alnida“, Pries gaisrine  gelbe jimo tarnyba.  

 

1.7. Š EIMOŠ IR IKIMOKYKLINE Š ĮŠTAIGOŠ BENDRUOMENE Š ŠĄVEIKA    

 Vienas svarbiausių siekių – už tikrinti sąveiką tarp aukle tojo, vaiko ir s eimos. Te vai ir aukle tojai sukuria vaiko gyve-

nimo erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo vystimuisi  kryptį, lemia ugdymo kokybę. Lops elio-darž elio tikslas – įt-

raukti te vus į įstaigos gyvenimą, kad jie bu tų ne sveč iai, o jos gyvenimo dalyviai. Te vų dalyvavimas įstaigos gyvenime le-

mia vaikų pasiekimus, motyvačiją, savivertę ir elgesį. Ikimokykline  įstaiga, bendraudama su s eima, siekia tokių tikslų: 

 atskleisti s eimai vaiko gyvenimo darž elyje ypatumus ir supaž indinti su sąlygomis; 

 s viesti te vus pedagogikos ir psičhologijos klausimais; 

 susipaž inti su s eimos gyvenimo bu du ir drauge ies koti bendrų, ugdomojo poveikio vaikui, priemonių; 

 te vų ir aukle tojų bendradarbiavimas turi vadovautis prinčipu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui. 

 Bendravimo su šeima formos: 

 Individualios bendravimo formos: 

 individualu s pokalbiai (aukle toja pateikia ž inių apie vaiką, jo pasiekimus, elgesį su bendraamž iais); 

 susitikimai (prie kavos puodelio, kai reikia apsvarstyti is kilusias problemas); 

 Bendri te vų, vaikų ir pedagogų renginiai: 

 s eimų s vente s, vakarone s, ku rybinių darbų parodos, muge s, kuriuose kvieč iami dalyvauti visi s eimos nariai; 

 Grupių te vų susirinkimai, kuriuose svarstomi darž elio bendruomene s reikalai, įvairių talkų organižavimas, vai-
kų maitinimas, inventoriaus įsigijimo ir kt. klausimai); 
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 Te vų s vietimas: 
 medž iaga te vų lentoje (informačine, pedagogine, psičhologine tema); 
 internetine  svetaine , elektroniniai lais kai,  
 te vų dalyvavimas įvairiuose tyrimuose (ž odine s apklausos, anketos); 
 Portalas www.ikimokyklinis.lt  (aktuali, profesionali informačija bei pagalba spečialistams ir te vams, 

ugdantiems ikimokyklinio ir pries mokyklinio amž iaus vaikus). 
  Įstaigos tarybos veikla: 
 projektų ku rimas (kuriami projektai, kuriuose te vai yra dalyviai ir partneriai); 
 re me jų paies ka; 
 bendravimas su savivaldybe (sprendž iant is kilusias lops eliui–darž eliui problemas, de l aplinkos tvarky-

mo, medž ių pjovimo, pagalbos talkų metu tečhnika ir kt. priemone mis). 
 Š eimos ir pedagogų kasdienis, nuos irdus bendradarbiavimas padeda sukurti vaiko ugdymuisi palankią 
aplinką. Dirbant sutartinai, is vengiama pož iu rio į vaiką skirtumų, palaikomas te vų ir aukle tojų autoritetas. 
 

http://www.ikimokyklinis.lt/


 

 

II. IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO 

PRINCIPAI  

 

 

 

 

 

 III. TIKSLAS  

IR  

UŽDAVINIAI  

 

 

 Į kompetenčijas orientuotas ugdymas atsiž velgia į amž iaus tarpsnio ypatumus, besiugdanč iųjų patyrimą, gebe ji-

mus, galimybes, interesus, intelektines is gales ir remiasi s iais ugdymo prinčipais: 

 Humaniškumo. Kiekvienas vaikas yra pastebimas ir gerbiamas, svarbi kiekvieno vaiko galimybė pajusti 

se kmę. Pedagogų ir vaiko santykiai grindž iami tarpusavio pasitike jimu, pagarba, atsakomybe.  

 Individualizavimo. Kiekvienas vaikas į darž elį ateina su savo patirtimi, tode l ugdymas grindž iamas atsiž velgiant į 

kiekvieno vaiko individualumą, raidą, ugdymosi tempą. Šiekiama, kad ugdomoji aplinka  bu tų saugi ir  visokeriopai 

pritaikyta vaiko poreikiams. . Pedagogai taiko ugdymosi motyvačiją skatinanč ius  metodus, siekiama, kad vaikai patirtų 

paž inimo, ku rybos dž iaugsmą, sudaromos sąlygos is gyventi se kmę. 

 Demokratiškumo. Lygiavertė vaiko ir ugdytojo sąveika, kai orientuojamasi į vaiką, kaip asmenybę, aktyviai 

dalyvaujanč ią lops elio-darž elio veikloje: palaikoma iničiatyva, is klausoma nuomone , laikomasi susitarimų, ugdoma atsa-

komybe .   

 Aktyvinimo. Ugdymo turinys orientuotas į ugdymąsi praktiškai veikiant, atsisakoma teoretižavimo, akade-

mis kumo, siekiama račionalaus ir iračionalaus ( intuityvaus, jausminio, pasąmoninio) paž inimo derme s. Ugdytiniai skati-

nami savarankis kai veikti, ies koti, reiks ti mintis, is gyvenimus, nuotaikas, sudaroma galimybe  rinktis veiklą, veikimo 

priemones . Pasirinkimo laisve  derinama su atsakomybe už  savo veiksmus ir poelgius. 

 Tęstinumo. Ikimokyklinio ugdymo turinys dera su  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa siekiant, 

kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymosi ikimokyklinio amž iaus grupe je prie labiau struktu ruoto  ugdymosi pries mo-

kykline je grupe je.  

TIKSLAS 

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, poreikius  ir individualią patirtį,  

siekti visuminio vaiko asmenybės ugdymosi. 

 UŽDAVINIAI: 

 Puosele jant vaiko individualumą, ple toti jo fižines,  sočialines, paž inimo, ku rybines, kalbos ir bendravimo ga-

lias. 

 Šudaryti sąlygas spontanis kai ir tikslingai vaikų veiklai, skatinanč iai paž inti ir veikti , ž aisti ir tyrine ti, požity-

viai bendrauti  ir bendradarbiauti. 

 Garantuoti vaiko saugumą. 

 Kurti partneris kus lops elio-darž elio bendruomene s santykius, įtraukiant juos į darž elio gyvenimą. 



 

IV. UGDYMO 

FORMOS,  

METODAI,  

PRIEMONĖS 

 Š iandien ugdymo turinys suprantamas kaip kompleksis kas pročesas, kuriame pabre ž iama turima vaiko patirtis ir 

sąsajos su aktualiais sočialine s – kultu rine s jo gyvenamosios aplinkos poreikiais. 

W. Goethe’e s ž odž iai: “Jei laikai ž mogų tuo, kuo jis yra, jis liks tuo, kuo yra. Bet jei laikai jį tuo, kuo jis ture tų bu ti, jis taps 

tuo, kuo ture tų ir gale tų bu ti.” 

 Ugdymo turinys is de stomas siekiant vaiko kompetenčijų ugdymo atspinde jimo. Vaiko kompetenčijos, tai už davi-

niai, kuriuos ugdytojai (te vai ir pedagogai) ture tų pasiekti tam tikru laikotarpiu.  Bu tent: 

 Gebe jimą komunikuoti, gebe ti suprasti ir bu ti suprastam, kalbe ti, bendrauti – įgyti komunikavimo kompeten-

ciją; 

 Informačinius gebe jimus, gebe jimą savarankis kai surasti, vertinti, naudotis įvairiomis priemone mis, ž aislais, ste-

be ti, paž inti, tyrine ti, atrasti save ir aplinkinį pasaulį – plėtoti pažinimo kompetenciją; 

 Gebe jimą mąstyti, spręsti is kilusias problemas, daryti savarankis kus sprendimus, gebe jimą ž aisti s alia, grupele -

je, dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su kitais, ugdyti(is) atsakomybe s jausmą ir savitvardą – 

įgyti socialinę kompetenciją; 

 Gebe jimą bu ti ku rybingam, norą mužikuoti, kurti, vaidinti, originaliai mąstyti, įsivaižduoti– plėtoti  meninę 

kompetenciją; 

 Gyventi darnoje su savo jausmais ir ku nu – puoselėti sveikatos saugojimo kompetenciją. 

 

Svarbiausias ugdymosi rezultatas – sveikas, savarankiškas, smalsus,  

bendraujantis ir kūrybiškas vaikas. 

 

Kiekvieno vaiko ugdymosi tempas yra individualus, vaikų pasiekimai įvairiose srityse skirtingi. 

Aukščiausio lygio kompetenciją pasiekęs vaikas yra pasirengęs pirmam žingsniui  

mokyklos link – ugdymuisi pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą.  



 

VAIKŲ  
PASIEKIMŲ  
JUNGIMAS Į  

KOMPETENCIJAS 
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Vertybinė nuostata 
 noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui 

reikalingus įgūdžius; 

 noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią 

veiklą ir žaidimus; 

 nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas 
    tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus, apsirengia ir nusi-

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

aplinkoje; 

   eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, 

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

bei išlavėjusi smulkioji motorika; 

   laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kont-

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

nusiraminti. 

1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai.   

2. Fizinis aktyvumas.  

4. Savireguliacija ir savikontrolė. 
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Vertybinė nuostata 
 domisi savo ir kitų emocijomis ir jausmais; 

 save vertina teigiamai; 

 nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendra-

darbiauti su suaugusiais; 

 nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendra-

darbiauti su bendraamžiais; 

 nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššū-

kiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas 
 atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose 

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

atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda); 

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

gaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėji-

mais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises 

būti ir žaisti kartu su kitais; 

 pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, 

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

nepažįstamais suaugusiais; 

 supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su 

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

damas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems; 

 atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie 

kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyri-

nėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pa-

sekmes. 

3. Emocijų suvokimas ir raiška.  

5. Savivoka ir savigarba.  

6. Santykiai su  suaugusiaisiais.  

7. Santykiai su bendraamžiais.  

16. Problemų sprendimas. 
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Vertybinė nuostata 
 nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pa-

saulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja; 
 nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir 

matuodamas; 
 didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebė-

jimais; 
 smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, 

noriai stebi, bando, samprotauja; 
 noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

 

Esminis gebėjimas 
 įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, sa-

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

domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis; 

 geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, 

formą, dydį, jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir 

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

suvokti laiko tėkmę ir trukmę; 

 savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, 

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

pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais; 

 aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo 

būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pas-

tebėjo, atrado, pajuto, patyrė; 
 mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, 

ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įval-

do kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

10. Aplinkos pažinimas.  

11. Skaičiavimas ir matavimas.  

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas.  

15. Tyrinėjimas. 18. Mokėjimas mokytis. 
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Vertybinė nuostata 
 nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei 

savo patirtį kalba; 

 domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skai-

tomu tekstu. 
 

Esminis gebėjimas 

 
 klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, lais-

vai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį; 

 atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

8. Sakytinė kalba.  

9. Rašytinė kalba. 
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Vertybinė nuostata 
 jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą 

aktyviai dalyvauti meninėje veikloje; 

 domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūri-

niais, menine veikla; 

 jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos imp-

rovizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas 
 spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje; 

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

jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus me-

no estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įs-

pūdžiais; 

 savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

12. Meninė raiška. 13. Estetinis suvokimas.  

17. Kūrybiškumas. 

 



 

IV. UGDYMO 

FORMOS,  

METODAI,  

PRIEMONĖS 

 

UGDYMO MODELIS 

“VAIKO ESMINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS KOMPETENCIJŲ CENTRUOSE“  

 Vaikas turi bu ti ugdomas taip, kad susiformuotų nuostatos, pož iu ris ir įgu dž iai, kurių prireiks sparč iai keič iantis 

laikui: kritis kai mąstyti, gebe ti rinktis, matyti sunkumus ir moke ti juos įveikti, bu ti ku rybingiems, is radingiems, ru pintis 

ž mone mis ir aplinka. 

 Prade jęs lankyti ikimokyklinę įstaigą vaikas patiria nemenkus is bandymus - jį supa nepaž įstama aplinka, ž mone s, 

tač iau jis mokosi bendrauti, ž aisti, kurti ir dirbti kolektyve, o tai teigiamai atsiliepia jo tolesniame gyvenime (mokykloje, 

darbe ir t.t.). Paž inti pasaulį vaikui turi pade ti ž mone s, kurie juo ru pinasi, perteikia ž inias ir patirtį. 

 

 Diegiant ugdymo modelį „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų cent-

ruose“ ugdytiniai, bendraudami su kitu pedagogu,  

kurių kiekvienas taiko skirtingus ugdymo metodus, veiklas,  

turi galimybę greičiau įgyti socialinę patirtį, spręsti pažintines problemas,  

pasirinkti informacijos šaltinius, organizuoti savo veiklą,  

bendrauti su bendraamžiais.  

Veiklos vyksta vieną kartą savaitėje, pagal sudarytą grafiką, grupėse ar lauke.  



 

 

Vaikas 
Pažinimo 

kompetencijos 

centras 

Komunikavimo 

kompetencijos 

centras 

Socialinės  

kompetencijos 

centras 

Sveikatos saugojimo 

kompetencijos 

centras 

Meninės 

 kompetencijos 

centras 

MUZIKA 

Meninės 

 kompetencijos 

centras 

DAILĖ 

IV. UGDYMO 

FORMOS,  

METODAI,  

PRIEMONĖS 

 

VAIKO ESMINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS KOMPETENCIJŲ CENTRUOSE 



 

IV. UGDYMO  

FORMOS,  

METODAI,  

PRIEMONĖS 

 

PAGRINDINIS UGDYMO METODAS – ŽAIDIMAS.  

 Programoje ugdymo turinys yra planuojamas projektiniu veiklos metodu. Projektas trunka tiek, kiek reikalinga 

konkreč iai ugdymo(si) temai ar temų grupei is nagrine ti (atlikti)  - nuo savaite s iki me nesio. Numatoma me nesio projek-

to tema, kuri gali bu ti skirstoma į savaite s pobu dž io potemes. Projektų temos parenkamos atsiž velgiant į metų laikus, 

kalendorines s ventes, progines s ventes, temas pagal vaikų ide jas, jų interesus, poreikius, temos ku rybinei rais kai, spon-

tanis kai is kilusias problemas (įvykius). Atskiras temas planuojant numatoma vaikų veiksena, ugdomosios kompetenči-

jos, gebe jimai ir įgu dž iai, ugdymo metodai ir bu dai. Is keliami bendri tikslai ir už daviniai atsiž velgiant į vaikų poreikius ir 

pasiu lymus, te vų pageidavimus. Grupe s projektine  veikla (tema) integruojama į kitų lops elio – darž elio spečialistų darbą 

(logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojo, sočialinio pedagogo). 

 Vaikų veikla yra tik orientačine , ji numatyta, tač iau, atsiž velgiant į esamą situaciją, ją galima keisti. Pedagogas pla-

nuodamas veiklą atsiž velgia į savo grupe s vaikų poreikius, gebe jimus, interesus, galimybes, turimą patirtį bei laukiamą 

režultatą.  

 Lops elyje – darž elyje taikomi individualu s ir grupiniai darbo metodai, kurie skatina tyrine jimą, ies kojimus, interp-

retavimą, problemų sprendimą, projektavimą, ku rybą, aktyvina ugdymą, tai: 

pokalbis, diskusija, interviu, insčenižavimas, imitavimas, projektas, stebe jimas, me gdž iojimas, tyrimas (bandymas, 

eksperimentas), praktinis darbas (pies imas, gaminimas, ku rimas, kalbe jimas, pristatymas). 

Kuriant vaikų gyvenimui ir ugdymui(si) palankią aplinką, vadovaujamasi tam tikrais prinčipais: ugdymo aplinka, 

priemone s orientuotos į vaiko poreikius, amž ių: 

 kuriama emočis kai saugi aplinka, 

 kuriama fižis kai saugi, higienis ka aplinka, 

 kuriama stimuliuojanti aktyvią vaikų veiklą aplinka, 

 kuriama estetis kai ugdanti aplinka. 

Ugdymo aplinka yra sukurta atsiž velgiant į ugdytinas kompetenčijas. Ugdymas organižuojamas visą vaiko buvimą 

lops elyje-darž elyje laiką. 

 

PROJEKTINĖS VEIKLOS METODAS 
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PRIEMONĖS 

 

PROJEKTAI.  

Rugsėjo mėnesį darželį pradeda lankyti nedrąsūs  
naujokai, nežinantys įprastinės tvarkos, neturintys  
bendravimo įgūdžių. Kiti vaikai grįžta po vasaros  

atostogų primiršę grupės elgesio taisykles, išsiblaškę. 
TIKSLAS. Ugdyti gebėjimą būti greta ir kartu, intuityviai 

ar sąmoningai suvokiant savo ir draugų saugumą  
lemiančius veiksnius. 

LAUKIAMAS REZULTATAS: prisitaiko prie naujos 
aplinkos; jaučiasi saugus; pratinasi laikytis įprastinės  

tvarkos, bendrauja, žaidžia su kitais;  
saugo save ir kitus. 

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 susimąstyti kaip jis 

turi elgtis, kad ji taptų gražesnė. 
LAUKIAMAS REZULTATAS: domisi augmenija,  

žemės teikiamomis gėrybėmis ir jų  
naudingumu sveikatai; supranta būtinumą  

tausoti žemės dovanas; pastebi 
gamtoje vykstančius pokyčius. 
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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. 
LAUKIAMAS REZULTATAS: jaučia pagarbą žmonėms,  

jų gyvybei; suvokia žmogaus nuolatinį keitimąsi,  
gyvenimo liniją; žino saugaus elgesio gatvėje  

pagrindines taisykles.  

Gruodis – advento mėnuo. 
Tai pasiruošimo didžiausioms metų iškilmėms – Kalėdoms,  

metas. Siekiama supažindinti 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. 
LAUKIAMAS REULTATAS: stengiasi padėti kitam,  
atjaučia kitą; suvokia Kalėdas, kaip šeimos šventę,  

saulės grįžimo dieną; žino kalėdinius 
papročius; sieja naujų metų pradžią  
su šiltu bendravimu, gerais darbais. 
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PROJEKTAI.  
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Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir žingeidūs, tačiau  
susidūrę su nežinomais reiškiniais ne visada žino, kaip 

reikia juos išsiaiškinti. Reikia padėti jiems atrasti, pažinti 
ir suvokti pasaulį.   

TIKSLAS.  Sužadinti vaikų smalsumą, norą pažinti,  
padėti patirti atradimo džiaugsmą. 

LAUKIAMAS REZULTATAS: patiria žiemos teikiamus 
džiaugsmus, nepatogumus, pramogas; išbando įvairius 
žaidimus: suaugusiųjų sumanytus vaikams pradžiuginti, 

ko nors pamokyti ar pačių sugalvotus;  
tyrinėja žiemiškus gamtos reiškinius. 

Daugėja šeimų, kuriose ryšys tarp artimųjų silpnėja,  
o apie  jausmus savo gimtai šaliai išvis nėra kalbama.  

Vaikui reikia padėti suvokti, kad šeima ir artimieji yra svar-
biausi 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. 
LAUKIAMAS REZULTATAS: džiaugiasi savo šeima, namais, 

darželiu; pradeda suprasti, jog šeimoje vaikas  yra  
saugus, mylimas; žino lietuvišką simboliką,  

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;  
didžiuojasi, kad yra lietuvis 

Pirmasis pavasario mėnuo, siejamas su  žemės  
atgimimu, parskrendančiais paukščiais, prasidedančiais 

darbais  ir šviesa. Vaikams reikia padėti atrasti atgyjančios 
gamtos požymius, sudaryti sąlygas tenkinti saviraiškos ir 
kūrybinius poreikius, pažinti save ir juos supantį pasaulį. 

TIKSLAS.  Pastebėti besikeičiančios žemės požymius, 
paskatinti kūrybai. 

LAUKIAMAS REZULTATAS:  
išbando įvairius meninės raiškos būdus ir priemones;  
eksperimentuoja, tyrinėja, domisi supančia aplinka,  

smalsauja. 
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Atėjo pavasaris. Stebime atbudusią gamtą, paukščių  
gyvenimą, laukiame didžiosios pavasario šventės – Velykų. 

Vaikai mokosi pajusti naujo gyvybės rato pradžią. 
TIKSLAS.  Pastebėti atbundančios gamtos požymius, pa-

justi naujos gyvybės pradžią... 
LAUKIAMAS REZULTATAS: klausosi atbudusios gamtos 

garsų: paukščių čiulbesio, pastebi besiskleidžiančius pum-
purus, dūzgiančius vabzdžius; 

Žino su pavasariniais darbais sode, daržuose; 
ruošiasi švęsti Velykas, Atvelykio šventes; 

menine veikla išreiškia patirtus  
įspūdžius. 

 

PROJEKTAI.  

Vaikystė – tai šviesus, ryškus ir nepakartojamas  
gyvenimo tarpsnis. Šviesiausi ir skambiausi vaikystės akordai 
mūsų darželyje suskamba per Motinos dieną, Šeimų šventę. 
TIKSLAS. Suburti vaikus maloniems užsiėmimams, džiaugs-

mingiems išgyvenimams, linksmybėms.  
LAUKIAMAS REZULTATAS: rodo meilę ir pagarbą mamai geru 
žodžiu, paslauga, švelnumu; pagal išgales kuria grožį savo ap-

linkoje; aktyviai kartu su tėveliais  
dalyvautų Šeimų šventėje; nusiteikia bendravimui,  

susitikimams, džiugiems išgyvenimams,  
pramogoms. 
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Tėvai, kurie dirba vasarą, negali daug laiko skirti vaikų  
pramogoms, išvykoms į gamtą. Darželio sodas – puiki  

vieta turiningai praleisti vasarą, pasidžiaugti jos teikiamais  
malonumais. 

TIKSLAS. Ugdyti kūrybiškumą, fantaziją ir nusiteikimą nuošir-
džiam bendravimui, prasimanymams, įvairiems žaidimams. 
LAUKIAMAS REZULTATAS: žino vasaros šventes -  Joninių - 

papročius, tradicijas, keletą 
burtų; ugdo ekologinį mąstymą  

per praktinę veiklą; menine raiška išreiškia  
gamtoje patirtus įspūdžius,  

išgyvenimus. 



 

 

 

V. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO GAIRE Š 



 

0 - 1 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.1.  NUO GIMIMO IKI 1 METŲ 

Vaiko veiksenos 

 pamatęs mamą šypsosi; 

 pasuka galvą mamos ar grupės darbuotojų balso link; 

 žvilgsniu atsako į jį maitinančio suaugusio žvilgsnį; 

 kalbinamas šypsosi ir judina kojytes; 

 pasuka galvą čiauškančio vaiko pusėn; 

 tiesia rankas globojančiam suaugusiajam prisiartinus prie lovelės; 

 globėjui išeinant, protestuoja ir bando sekti įkandin; 

 imamas ant rankų glaudžiasi prie globėjo; 

 krykštauja ir tiesia rankas į kitą vaiką, besiartinantį prie jo; 

 įsitempia pasirodžius nepažįstamam suaugusiajam; 

 pavargęs nusuka žvilgsnį ir nusisuka; 

 darosi neramus, taip rodydamas suaugusiajam ženklus, kad jis yra alkanas; 

 stebi suaugusiojo mimiką, šypseną, ima naują žaislą 

 meta žaislą ant grindų, o kai suaugęs jį pakelia ir juokiasi, meta jį dar kartą ir dar kartą; 

 bando kabarotis ant lentynos tol, kol nepamato susirūpinusios suaugusiojo veido išraiškos ir nepritariamai kratomos 

galvos.  

 ima atsirasti poreikis prireikus pakeisti sauskelnes; 

 kitam vaikui paėmus jo žaislą ima verkti; 

 išsigąsta išgirdęs stiprų garsą, bet nurimsta raminamas suaugusiojo. 

 nuvelkant marškinėlius užsimerkia ir ištempia kaklą; 

 rodo įvairias reakcijas rengimo metu;  

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Riedantys, judantys, minks ti, prisukami ž aislai.  Mužikiniai ž aislai. Špalvoti kubeliai, laždele s, kalade le s, minks ti 

kamuoliukai. Knygute s. Paveiksle liai.  



 

0 - 1 

metai 

Vaiko veiksenos 

 bando kelti galvą; 

 paguldytas ant pilvo bando kelti galvą ir pečius; 

 paimtas ant rankų tvirtai laiko galvą; 

 kiša kojas į burną; 

 sėdi ant kelių nesvirduliuodamas į šonus; 

 siekia kabančio žaislo; 

 ima žaislą, judina barškutį;  

 verčiasi nuo nugaros ant pilvo;  

 pasodintas sėdi; 

 šliaužia; 

 ropoja; 

 prisilaikydamas eina palei baldus; 

 vaikščioja vedamas už vienos rankos. 

 gurkšnoja iš puodelio, kurį prilaikome; 

 pradeda kramtyti kietą maistą; 

 renka smulkius daiktus dviem pirštais; 

 pakelia nuo žemės kamuoliuką ir jį paduoda.  

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Riedantys, judantys, prisukami ž aislai.  Mužikiniai ž aislai. Špalvoti kubeliai, laždele s, kalade le s, kamuoliukai.  

Knygute s. Paveiksle liai.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.1.  NUO GIMIMO IKI 1 METŲ 



 

0 - 1 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.1.  NUO GIMIMO IKI 1 METŲ 

Vaiko veiksenos 

 bent 1 sek. žiūri į kabantį daiktą; 

 žiūri į kabantį daiktą 3 sek.; 

 seka vertikaliai ir horizontaliai judantį daiktą (lėtai); 

 ieško iš regėjimo lauko dingusio daikto; 

 perkelia žvilgsnį nuo vieno daikto prie kito; 

 domisi daiktais ir tyrinėja juos; 

 stebi einantį suaugusįjį; 

 stebi aplinką: rodomus žaislus, paveikslus, ryškius daiktus ir pan.  

 siekia žinduko, po to įsikiša jį į burną; 

 siekia žaisliuko ranka; 

 pasiūlius naują žaislą, atgniaužia kumštį tam, kad paleistų jau turimą; 

 spardo antklodę tam, kad nusispardytų; 

 kelia buteliuką, kol iš jo pradeda bėgti gėrimas; 

 pirmą kartą paragavęs maisto raukosi; 

 tyrinėja ir kiša į burną saugius įvairaus paviršiaus guminius ir plastmasinius žaislus; 

 paimtas ant rankų tyrinėja žmogaus išvaizdą, daiktus susijusius su juo; 

 mėgdžioja suaugusiojo veiksmus: cypina žaislą, dėlioja kubelius, kelia prie burnos tuščią puodelį; 

 pučia savo košę, kai pamato kitą taip darant;  

 meta daiktą žemyn, džiaugsmingai reaguoja daug kartų pakeliant ir paduodant jam numestą žaislą;  

 ridena, stumia ir prisitraukia žaislus ( mašinėlę, ratuką, kamuoliuką);  

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Geltonų, oranžinių, žalių, raudonų spalvų žaislai ir daiktai. Maišeliai su įsiūtais įvairiais daiktais, lytėjimui. Akių raišiai, 

kartoninės kortelės, įvairių medžiagų likučiai (oda, kailis, kamštis,  kilimas, švitrinis popierius, plakatinis popierius, ak-

somas ir kt.). Dygliuoti kamuoliukai. Dubenys, įvairios kruopos, akmenukai. Veidrodžiai. 



 

0 - 1 

metai 

Vaiko veiksenos 

 skleidžia kokius nors garsus; 

 kryptingu judesiu reaguoja į garso šaltinį; 

 bent 10 s reaguoja į kalbėjimą; 

 skleidžia kokius nors garsus reiškiančius pasitenkinimą; 

 garsiai juokiasi šokdinamas ir kutenamas; 

 skleidžia garsus dėmesiui atkreipti; 

 mėgdžioja mimiką, garsus, taria naujus, nevartotus garsų junginius; 

 bent kelias akimirkas žiūri paveikslėlius; 

 parodo, kur yra vaikui žinomas žaisliukas; 

 daikto ar veiksmo žodį sieja su emocija, t.y. suaugusysis pasako žodį, o vaikas atsako mimika, gestu, veiksmu, garsų 

junginiu. 

 mimika, gestais, garsais ko nors prašo, atkreipia dėmesį į save ar daiktą; 

 čiauškėjimą keičia prasminga kalba – sumažėja garsų pamėgdžiojimas, kaupiamas pasyvusis žodynas.  

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Mužikiniai ž aislai. Kartonine s  daiktų paveiksle lių kortele s.  

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

      5.1.  NUO GIMIMO IKI 1 METŲ 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

Vaiko veiksenos 

 sujuda arba nurimsta išgirdęs varpelio garsus; 

 kryptingu judesiu reaguoja į garso šaltinį; 

 akimis bando surasti garso šaltinį; 

 30 s domisi muzikine dėžute; 

 klausosi trumpų melodingų dainelių. 

 laikydamas barškutį judina ranką, įvairiais daiktais trankydamas išgauna skambesį; 

 ploja rankomis, kai pamato kitus plojant pagal muzikos ritmą.  

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Mužikiniai ž aislai. Kartonine s  daiktų paveiksle lių kortele s.  



 

1 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.2.  1 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Riedantys, judantys, prisukami ž aislai.  Mužikiniai ž aislai. Špalvoti kubeliai, laždele s, kalade le s, kamuoliukai. 

Knygute s. Paveiksle liai. 

 Verkia, kai yra alkanas, ar ilgesniam laikui paliktas 

vienas; 

 Nemėgsta svetimų; 

 Įdėmiai stebi kitus vaikus; 

 Stengiasi pakartoti jam pavykusius savo aplinkos pa-

keitimus. 

 Pravirksta, kai grupėje verkia kitas vaikas; 

 Skiria suaugusiuosius nuo vaikų; 

 Įvairiais garsais stengiasi atkreipti kitų vaikų dėmesį; 

 Siekia paimti nukritusį daiktą. 

 Atsiskyręs liūdi, verkia, vėl susitikęs - džiaugiasi. Nori 

būti raminamas; 

 Stebi besijuokiančių vaikų būrį; 

 Bijo svetimų; 

 Trumpai ieško pradingusio žaislo. 

 Ko nors išsigandęs eina pas suaugusįjį ir jo raminamas 

nurimsta; 

 Imamas ant rankų, glaudžiasi prie suaugusiojo; 

 Stumia šalin tai, ko nenori matyti; 

 Liečia ar glosto šalia sėdinčio vaiko  ranką; 

 Mėgdžioja veiksmus. 

 Ilgesnį laiką pabūna linksmas arba ramus; 

 Stebi du dėl žaislo besipešančius vaikus; 

 Gina save, savo nuosavybę, savo žaislą; 

 Pastumia žaislą link kito vaiko; 

 Nuolat siekia nepasiekiamų įdomių daiktų ar žaislų. 

 Žiūri atsineštas iš namų nuotraukas; 

 Supranta suaugusiųjų pritarimą ar nepritarimą jo elge-

siui ir veiksmams; 

 Stebėdamas kitus vaikus, pats judina kojas, rankas. 

 Suvokia, kaip paveikti tėvus, kad gautų norimą daiktą. 

 Žiūri į verkiantį vaiką ir duoda jam žaislą arba paglos-

to; 

 Eina prie verkiančio vaiko, norėdamas jį paguosti; 

 Mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus; 

 Prieina prie žaidžiančio  vaiko; 

 Atkakliai kartoja veiksmą. 

 Kovoja pats dėl atimto žaislo; 

 Kitam vaikui paėmus jo žaislą, garsiai šaukia ir laukia 

suaugusiojo reakcijos; 

 Kartais sąmoningai nevykdo reikalavimų; 

 Kelias minutes dalyvauja kito vaiko žaidime; 

 Atlieka tam tikrus veiksmus, pakartoja, jeigu jam prita-

riama. 

 Žaisdamas su draugais, atkreipia dėmesį į kitų jaus-

mus, ima rūpintis jais 

 Sulaikius bėgantį , veržiasi iš rankų, įnirtingai reiškia 

protestą; 

 Nuolat tikrina leistinumo ribas; 

 Mėgdžioja kitą vaiką. 



 

1 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.2.  1 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  
Sporto inventorius (kamuoliai, minkštos formos, gimnastikos kilimėliai, lazdos, lankai ir pan.). 

 Pakelia puodelį už abiejų rankenėlių; 

 Stumiasi rankomis ir keliais; 

 Nustoja verkti išgirdęs švelnią, lyrinę melodiją. 

 Kiša pirštus į patiekalą, paskui į burną; 

 Ropinėja, juda pirmyn arba atgal, atsirėmęs pastovi; 

 Mėgdžioja suaugusiojo veiksmus. 

 Bando valgyti šaukšteliu; 

 Ropoja vikriai, greitai apsisuka aplink; 

 Prabudęs nurimsta, kai suaugęs su juo kalba. 

 Bando gerti iš puoduko; 

 Žingsniuoja aplink baldus, apeina daiktus; 

 Suvokia save kaip subjektą tarp kitų. 

 Valgyti nori savarankiškai; 

 Supranta aplinkinių pritarimą ar nepritarimą jo elge-

siui ir veiksmams. 

 Valgo šaukšteliu; 

 Atsitupia, pasilenkia; 

 Siekia pripažinimo 

 Laiko puoduką už ąselės ir iš jo geria; 

 Tikslingai siekia daikto; 

 Ne visada bendradarbiauja. 

 Noriai padeda save aprengti bei nurengti; 

 Daiktus ima nykščiu ir kitais pirštais; 

 Atsisako priverstinio mokymo. 

 Padeda save rengti; 

 Baksnoja smiliumi, stumdo daiktus; 

 Protestuoja, kai nutraukiamas žaidimas. 



 

1 

metai 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

      5.2.  1 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  
Įvairios knygelės, žaislai, paveikslėliai, piešimo priemonės.  

 Pradeda čiauškėti; 

 Klausosi suaugusiojo. 

 Pamėgdžioja garsus, jų seką; 

 Reaguoja į muzikines knygas. 

 Čiauškia įvairiais garsais, vartoja dviskiemenius; 

 Knygomis domisi nuodugniau; 

 Ilgai kartoja tą patį skiemenį arba skiemenų junginį; 

 Knygos siekia ištiestais  pirštais sutelkęs į veiksmą 

visą dėmesį. 

 Įdėmiai klausosi žinomų žodžių; 

 Palankiai reaguoja į knygelių vartymą. 

 Vapalioja nesuprantamus garsus, skiemenis, įterpia 

suprantamų; 

 Susidomi įvairiomis rašymo priemonėmis. 

 Vartoja žinomus žodžius; 

 Išbando flomasterius. 

 Taria vis daugiau garsų, būdingų gimtajai kalbai; 

 Susidomėjęs žiūri į paveiksliukus knygoje. 

 Žino žodžius, kaip daiktų simbolius (pvz. šuniukas au 

- au,)  

 Spalvotomis kreidelėmis brauko įvairias linijas. 



 

1 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.2.  1 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Išardomos ir sustatomos piramidės. Bokštai iš užmaunamų ant stovo įvairaus didumo žiedų. Knygutės storais lapais. 
Dėlionė iš didelių detalių. Vieni į kitą susidedantys žaislai. Trinkelės. Muzikinės knygelės. Didelės statybinės trinkelės. 
"Judrios dėžutės", kurios spaudomos atsidaro ir cypsi. Dėlionės. Žaislai su įvairių formų kiaurymėmis. 

 Siekia daikto viena ranka; 

 Stebi judančius daiktus; 

 Ropoja jį dominančių daiktų link; 

 Tyrinėja juos supančią aplinką; 

 Reaguoja į judančius daiktus. 

 Daiktus vartalioja, atlieka su jais įvairius veiksmus; 

 Stebi įvairių formų, ryškius, spalvotus žaislus; 

 Perdeda daiktą iš vienos vietos į kitą; 

  Susidomi spalvingais paveikslėliais; 

 Stebi naujus daiktus, žmones. 

 Tyrinėja įvairius žaislus. 

 Energingai žaidžia su garsą skleidžiančiais žaislais; 

 Stebi ryškius žaislus ir siekia paimti; 

 Skambina varpeliu, norėdamas išgirsti jo garsą; 

 Aktyviai tyrinėja savo aplinką (įsiklauso, liečia, ra-

gauja); 

 Užropoja ant 10 - 15 cm aukščio daiktų. 

 Noriai žaidžia, tačiau dėmesį sutelkia neilgai; 

 Domisi visais žaislais, daiktais, kuriuos jis pačiumpa; 

 Noriai mokosi naujų žaidimų: pamojuoti, ploti; 

 Palietęs atpažįsta žinomą daiktą; 

 Susidomi kitų vaikų žaidimais 

 Noriai žaidžia, dėmesį išlaiko vis ilgiau; 

 Glosto žaislus ir daiktus, juos apčiupinėja; 

 Konstruoja iš stambių detalių; 

 Stebi sniegą, krintančias snaiges; 

 Pradeda mėgdžioti kitus vaikus; 

 Mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus. 

 Suvokia daiktų dydį; 

 Džiaugiasi riedančiais žaislais; 

 Mokosi žaisti stalo žaidimus; 

 Stebi gamtoje vykstančius pokyčius (sniegas, lietus); 

 Domisi dideliais daiktais ir tuo, kaip suaugusieji jais 

naudojasi. 

 Kaišioja pirštus į lentynas su skylutėmis; 

 Daužo daiktus, arba stumia juos vieną į kitą; 

 Gestais parodo, jog suvokia daikto buvimą ar nebuvi-

mą; 

 Žaidžia ramius ar judrius žaidimus; 

 Tyrinėja kūno dalis; 

 Laukia atpildo už sėkmingai atliktą veiksmą. 

 Atpažįsta artimus žmones; 

 Stato piramides iš žiedų; 

 Mokosi įvairių judesių rankoms, kojoms; 

 Stebi paveikslėlius ir suranda gyvūnus; 

 Atkakliai siekia norimo daikto. 

 Vis labiau domisi ryškiais, gražių formų žaislais, 

daiktais; 

 Stebi ir gyvai reaguoja  į naujus daiktus, žmones. 



 

1 

metai 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      5.2.  1 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Žaislai, skleidžiantys garsą: tarškynė, būgnelis, muzikinė dėžutė ir kt.. Muzikinės knygelės. Muzikiniai įrašai. Šviesos 

stalas. Lauko muzikos instrumentai. Vaškinės kreidelės, spalvoti pieštukai, guašas, popierius. 

 Girdėdamas garsus, muziką, krykščia, spygauja; 

 Atskiria balso toną - ar kalbama draugiškai ar piktai; 

 Stebi ryškius daiktus, žaislus; 

 Atkreipia dėmesį į naujus daiktus, žmones. 

 Judina rankas (mojuoja, iškelia aukštyn) ir kojas

(sėdėdamas tapšnoja  pėda į grindis) pagal skamban-

čią muziką; 

 „Groja“ barškučiais. 

 Žavisi žaislais, skleidžiančiais garsus; 

 Klausosi dainų ir improvizuoja šokį; 

 Domisi muzikos instrumentais, jais groja; 

 Trumpam įsitraukia į auklėtojos organizuotą veiklą 

 Klausosi lopšinių; 

 Klausosi įvairių muzikinių kūrinių; 

 Mėgdžioja judesius, veido išraišką, garsus, auklėtojos 

vaidybinius veiksmus; 

 Varto ir žiūrinėja spalvotas knygutes; 

 Pastebi naujus daiktus. 

 Stuksena kaladėlėmis, šaukštais ir kita pagal muziką; 

 Domisi muzikinėmis knygutėmis; 

 Gyvai reaguoja į naujus žmones. 

 Skambant lopšinei, migdo savo žaislą; 

 Susidomėjęs žiūri į spalvotus paveikslėlius knygoje; 

 Smalsiai reaguoja į naujus daiktus. 

 Domisi ir džiaugiasi dailės priemonėmis; 

 Mato šokio judesius, bando mėgdžioti; 

 Domisi konstruktoriais. 

 Storu teptuku ar kreidele brauko, tepinėja, spaudinėja; 

 Muzikai pritaria plojimu ir kitais ritminiais judesiais, 

instrumentais; 

 Ima ryškius, gražių formų daiktus, žaislus; 

 Bando konstruoti bokštą iš kelių kaladėlių. 

 Pasireiškia fantazija : bando vairuoti mašinas, kalbėti 

žaisdamas; 

 Šoka panaudodamas laisvą judesį; 

 Pastato bokštą iš 3 - 5 kaladėlių. 

 



 

2 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Knygos vaikams (enciklopedijos, knygelės, žurnalai, pasakų knygelės). Plakatai. Higienos reikmenys. Vaikų šeimos 

nuotraukos. Nuotaikų kortelės. Poelgio – pasekmės kortelės. Muzikos įrašai. Pasakų įrašai. Šviesos stalas. Kinetinis 

smėlis. Dėžės, krepšeliai, pagalvėlės, kilimėliai. Edukacinis lauko namelis.  

 Rodo, pasakoja apie savo žaislą; 

 Apžiūrinėja savo šeimos nuotraukas; 

 Jaučiasi saugus grupės narių, šeimos, ugdytojų tarpe; 

 Pasako savo vardą; 

 Rodo į save pirštu; 

 Padeda auklėtojai grupės žaislų tvarkyme; 

 Svečiuojasi kitoje grupėje; 

 Su auklėtoja ir draugais žaidžia siužetinius žaidimus; 

 Atlikdamas sudėtingus veiksmus, stebi, kas mato jo a 

 liekamus veiksmus; 

 Varto knygeles, kur pavaizduoti liūdni, linksmi vaikai, 

 pasako, ką jie galėtų jausti; 

 Nuotraukoje parodo save, savo mamą, tėtį, brolį sesę, 

 senelius; 

 Tyrinėja save veidrodyje; 

 Atpažįsta, parodo kūno dalis; 

 Paduoda suaugusiam knygutę paskaityti ir pavartyti ka 

 tu; 

 Pasirenka žaidimą, draugą bendravimui, žaidimui kar-

tu;  

 Paprašo suaugusiojo pagalbos, nuneša daiktą ir rodo 

ko 

 jis nori; 

 Sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą daiktą; 

 Pradeda išklausyti šalia esančius draugus; 

 Paguodžia nuliūdusį verkiantį draugą; 

 Pasako savo vardą; 

 Atsineša žaislą iš namų ir dalinasi su draugu; 

 Pratinasi padėti vienas kitam; 

 Metęs nepavykusią veiklą, po kiek laiko sugrįžta prie 

jos 

 ir vėl bando įveikti; 

 Paguodžia paglosto draugą; 

 Reiškia mintis mimika: linksmas, liūdnas, piktas; 

 Pradeda išklausyti šalia esančius draugus; 

 Tyrinėja save veidrodyje; 

 Atpažįsta, parodo kūno dalis; 

 Stengiasi padėti suaugusiems ; 

 Stebi kitus vaikus žaidimo metu; 

 Žaidžia kartu su kitais vaikais; 

 Nepavykus apsirengti kviečia auklėtoją; 

 Susidūręs su sudėtinga užduotimi kviečia į pagalbą dra 

 gą; 

 Komentuoja emocijų paveikslėlius; 

 Pastebi kitų žmonių emocijas, atpažįsta jas; 

 



 

2 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Knygos vaikams (enciklopedijos, knygelės, žurnalai, pasakų knygelės). Plakatai. Higienos reikmenys. Vaikų šeimos 

nuotraukos. Nuotaikų kortelės. Poelgio – pasekmės kortelės. Muzikos įrašai. Pasakų įrašai. Šviesos stalas. Kinetinis 

smėlis. Dėžės, krepšeliai, pagalvėlės, kilimėliai. Edukacinis lauko namelis.  

 Žiūri iš namų atsineštas nuotraukas; 

 Įvardina, kas jose nufotografuota (mama, tėtis, vai-

kas); 

 Žaidžia kartu su suaugusiu, mėgdžioja jo žodžius, 

veik 

 mus; 

 Kreipiasi pagalbos į suaugusįjį; 

 Žaidžia greta kitų vaikų, stebi juos; 

 Pakaitomis su draugu atlieka veiksmus su tuo pačiu 

žaislu; 

 Išbando įvairius konfliktų sprendimo būdus; 

 Kartoja nepasisekusį veiksmą; 

 Kreipiasi pagalbos į šalia esantį; 

 Jungdamas detales pats ieško sprendimo; 

 Džiaugiasi, ploja, trepsi stebėdamas spektaklį, klausy-

damas muzikos; 

 Reiškia emocijas išmėgindamas spalvų pasirinkimo 

galimybes; 

 Tvarko žaislus ir kitus daiktus; 

 Žaidžia kartu su suaugusiuoju; 

 Stebi suaugusiojo darbą ir mėgina jam padėti; 

 Kartu su draugu žaidžia; 

 Mokosi dalintis žaislais; 

 Guodžia draugą, atneša jam žaisliuką; 

 Atpažįsta save nuotraukoje; 

 Parodo ir pavadina kelias savo kūno dalis; 

 Veikia savarankiškai, tikėdamasis suaugusiojo palai-

kymo; 

 Stebi kitus ir išbando jų problemų sprendimų būdus; 

 Mokosi suprasti ir vykdyti vyresniųjų komandas; 

 Pastebi ir įvardina bendraamžių emocijas; 

 Supranta, kas rūpinasi jo gerove; 

 Atpažįsta save ir kitus; 

 Supranta, kaip smagu žaisti; 

 Žiūrinėja nuotraukas, atpažįsta mamą, močiutę; 

 Žaidžia šeimos žaidimus, pamėgdžiodami suaugusiųjų 

veiklas, darbus; 

 Supranta, kaip smagu žaisti, draugauti su vyresniais 

vaikais; 

  Išgyvena daug džiaugsmingų akimirkų; 



 

2 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Knygos vaikams (enciklopedijos, knygelės, žurnalai, pasakų knygelės). Plakatai. Higienos reikmenys. Priemonės kūno 

kultūrai (kamuoliai, čiužiniai, suoleliai, priemonės estafetėms, kliūtims, gruoblėti kilimėliai, lankai). Dėžės, krepšeliai, 

pagalvėlės, kilimėliai. Sporto salė. Žaidimų aikštelė. 

 Bando savarankiškai praustis, šluostytis, rengtis; 

 Įvairiai bando (čiupinėja, dėlioja, stumdo ir t.t.) pas 

 rinktus žaislus; 

 Aktyviai juda; 

 Taisyklingai laiko šaukštą, savarankiškai valgo, žino 

 savo vietą prie stalo, geria iš puoduko; 

 Mėgdžioja suaugusiojo parodytą veiksmą, žaidžia; 

 Atlieka judesius mėgdžiodami suaugusįjį; 

 Žaidimų, sportinių pratimų metu gražiai, draugiškai 

 bendrauja vieni su kitais; 

 Supranta, kad ką nors veikiant būtina laikytis ir laukti 

 eilės; 

 Kiša ranką į rankovę, koją į batą, ant galvos deda kep 

 rę; 

 Imituoja gyvūnų judesius; 

 Ropoja; prašliaužia pro kliūtis; perlipa, perlenda per  

 įvairias kliūtis vaikui patogiu būdu;  

 Gali stebėti kaip pavyksta draugui tai atlikti, mėgdžiod 

 mas veiksmus atlieka pats; 

 Atkreipia dėmesį į žieminius drabužius; 

 Tvarko savo drabužius, aunasi batukus; 

 Pats stengiasi nusirengti; 

 Daro sniego gniūžtes, lipdo sniego senį; 

 Žaidžia judrius žaidimus; 

 Važinėja rogutėmis; 

 Lipdo sniego senį; 

 Mėto sniego gniūžtes į taikinį; 

 Mėto, gaudo, pučia popierines „sniego gniūžtes“; 

 Mokosi suprasti žodžių „galima – negalima“ reikšmes; 

 Mokosi kalboje vartoti mandagumo žodžius: ačiū, pra-

šau, 

 atsiprašau; 

 Pasako gražius žodžius apie savo artimus žmones; 

 Atitraukia ranką nuo draudžiamo daikto; 

 Apžiūri ir įvardina asmens higienos priemones 

(muilas, rankšluostis, servetėlė, tualetinis popierius); 

 Savarankiškai valgo, geria iš puoduko, atpažįsta savo 

 drabužius, savarankiškai naudojasi tualetu; 

 Jaučiasi saugus grupės narių tarpe; 

 Imituoja paukščių judesius; 

 Žaidžia judrius žaidimus; 

 Žino savo vietą prie stalo; 

 Naudojasi servetėle; 

 Šokinėja ant abiejų kojų; 

 Meta, ridena, gaudo kamuolį;   



 

2 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Knygos vaikams (enciklopedijos, knygelės, žurnalai, pasakų knygelės). Plakatai. Higienos reikmenys. Vaikų šeimos 

nuotraukos. Nuotaikų kortelės. Poelgio – pasekmės kortelės. Muzikos įrašai. Pasakų įrašai. Šviesos stalas. Kinetinis 

smėlis. Dėžės, krepšeliai, pagalvėlės, kilimėliai. Edukacinis lauko namelis.  

 Laikosi suaugusiojo prašymų ir susitarimų; 

 Įvardina, kokius darbus namuose dirba mama, tėtis; 

 Stebi savo veiksmų pasekmes; 

 Nepavykus įveikti kliūties, kviečia pagalbą; 

 Mokosi švarinimo darbų; 

 Mokosi tvarkyti žaislus ir kitus daiktus; 

 Ridena, mėto,  gaudo kamuolį; 

 Vaikščiodamas aplenkia ar peržengia kliūtis; 

 Mandagiai bendrauja prie stalo; 

 Pratinasi laikytis asmens higienos įgūdžių ir įpročių; 

 Savarankiškai naudojasi tualetu; 

 Pažįsta savo kūno ir fizines galimybes, žaisdamas 

sportinius, muzikinius žaidimus; 

 Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu; 

 Įvairių rankų ir kojų  judesių pagalba bando įveikti 

kliūtis savarankiškai; 

 Pasimoko savitvarkos darbų; 

 Pratinasi tvarkingai valgyti, naudotis servetėle; 

 Žaidžia judrius ir ramius žaidimus lauke; 

 Išmėgina kamuoliukų mėtymą į krepšį; 

 Mokosi padėkoti, paglostyti, pamyluoti atsiprašyti; 

 Bando laikytis suaugusiųjų prašymų. 



 

2 

metai 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Knygos vaikams (enciklopedijos, knygelės, žurnalai, pasakų knygelės). Plakatai. Paveikslėliai. Piešimo, rašymo reikme-

nys. 

 Čiauška, mėgdžioja , kalba; 

 Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko 

popieriaus lape; 

 Žiūrinėja paveikslus; 

 Klausosi skaitomų kūrinių; 

 Varto knygas; 

 Parodo paprašytus paveikslėlius; 

   Stebi ir komentuoja paveikslėlius; 

 Įvardina veiksmus, parodytus paveikslėlyje; 

 Klausosi sekamų pasakų; 

 Atkartoja įsimintinas frazes; 

 Vartydamas  knygutes  klausinėja; 

 Komentuoja knygelių iliustracijas; 

 Suranda ir paprašytas parodo knygose žinomus daiktus;  

 Prašo paskaityti suaugusiojo; 

 Išklauso ir supranta du vienas po kito suaugusiojo  išsa-

komus prašymus, kvietimus; 

 Mėgdžiojimu, veiksmais , žodžiais ar mimika dalyvau-

ja paprastuose žaidimuose; 

  Mokosi žaisti stalo žaidimus; 

 Savarankiškai ar padedant suaugusiajam sako eilėraštį; 

 Kelių žodžių sakiniais kalba, ką mato ir girdi; 



 

2 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Knygos vaikams (enciklopedijos, knygelės, žurnalai, pasakų knygelės). Plakatai. Stalo žaidimai. Dėlionės. Konstrukto-

riai. Didaktiniai žaidimai. Skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės. Žaislai tapatinimui, grupavimui ir rūšiavimui. Žaidi-

mų aikštelė. Edukacinis namelis. Lauko muzikos instrumentų aikštelė. 

 Pažįsta darželio patalpas, žino kur miegamasis, tuale-

tas, salė; 

 Rodo pirštelius ir skaičiuoja savo metus; 

 Dėlioja paveikslėlius panaudojant geometrines formas; 

 Tyrinėja juos supančią naują aplinką; 

 Tyrinėja įvairias žaislų ir daiktų ypatybes; 

 Vaikščiojimų metu stebi gamtoje vykstančius reiški-

nius(metų laikų kaitą, augalus ir pan.), renka įvairią 

gamtinę medžiagą, kurią naudoja žaidimams, rankų 

darbams; 

 Renka lapus ir žaidžia su jais; 

 Smalsauja; 

 Klausinėja; 

 Tyrinėja tai, kas aplink – įsižiūri, įsiklauso, uodžia, 

ragauja, liečia, skiria pagal skonį natūralius vaisius ir 

daržoves; 

 Vaikščiojimų metu stebi gamtoje vykstančius reiški-

nius (metų laikų kaitą, augalus ir pan.), renka įvairią 

gamtinę medžiagą, kurią naudoja žaidimams, rankų 

darbams; 

 Stebi medžius, krūmus; 

 Gaudo lietaus lašus; 

 Aktyviai tyrinėja savo aplinką; 

 Žaidžia su vėjo malūnėliais; 

 Suranda ir padeda tokį pat paveikslą; 

 Stato bokštą, dėdamas vieną kaladėlę ant kitos; 

 Skiria sąvokas „didelis – mažas“; 

 Grupuoja daiktus; 

 Aiškinasi knygų dydžius (stora, plona, didelė, maža); 

 Dėlioja, rūšiuoja knygas pagal dydį; 

 Žaidžia socialinius žaidimus: 

 Žaidžia imitacinius žaidimus; 

 Stebi į darželio teritoriją atskrendančius paukščius; 

 Patikusį veiksmą kartoja daug kartų; 

 Stebi, mėgdžioja, klausia; 

 Domisi aplinkos daiktais; 

 Išbando naujus žaislus; 

 Skaičiuoja šeimos narius; 

 Lygina namus pagal dydį, spalvą, kiekį; 

 Stato iš kaladėlių didelį ir mažą namą; 

 Laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą; 



 

2 

metai 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      5.3.  2 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Muzikiniai įrašai. Muzikiniai žaislai. Lėlės – teatro lėlės. Piešimo , lipdymo, štampavimo reikmenys. Šviesos stalas. Ki-

netinis smėlis. Dailės reikmenys. Muzikos instrumentai. Teatro atributika. Lauko muzikos instrumentai 

 Klausant skambančių muzikinių įrašų supa, migdo sa-

vo žaislą; 

 Tampa organizuojamų švenčių ir pramogų dalyviais, 

žiūrovais; 

 Eksperimentuoja įvairiomis tūrinėmis medžiagomis: 

moliu, plastilinu, drėgnu smėliu, kinetiniu smėliu, sū-

ria tešla; 

 Tapo ant medžio lapų; 

 Štampuoja įvairios faktūros daiktais; 

 Mėgdžioja gamtos ir mechaninius garsus; 

 Kabina savo meninį darbelį grupės rūbinėlėje, jį ko-

mentuoja; 

 Piešia, aplikuoja; 

 Apveda trafaretus, lipdo; 

 Muzikai pritaria plojimu ir kitais ritminiais judesiais, 

ritminiais instrumentais; 

 Imituoja judesiais įvairius personažus – gyvūnus; 

 Klauso paukščių skleidžiamų garsų, muzikos įrašų; 

 Kartu su auklėtoja dalyvauja kūrybiniuose darželio 

projektuose; 

 Klausosi muzikos ir laisvais judesiais improvizuoja 

šokį; 

 Dėlioja įvairius ornamentus; 

 Domisi muzikos instrumentais, jais groja; 

 Mokosi žaidimų, dainų judesių imitavimo; 

 Įtvirtina įgytus piešimo technikos įgūdžius; 

 Mėgaujasi spalvų žaismu; 

 Pažįsta lėles – personažus; 

 Išmėgina primityvų lėlių valdymą; 

 Imituoja veikėjų elgseną, judesius, balsą; 

 Dalyvauja šeimos šventėje; 

 Žaidžia kūrybinius – vaidmeninius žaidimus; 

 Klausosi lopšinių; 

 Įsiklauso į lopšinės žodžius; 

 Drąsiai eksperimentuoja su dailės priemonėmis, stebi 

rezultatą; 

 Emocingai rodo pasitenkinimą matydamas gražų pa-

veikslėlį knygą, girdėdamas muzikos garsus; 

 Piešia kreidelėmis ant asfalto; 

 Žaidžia, piešia su kinetiniu smėliu, spalvotais ryžiais 

ant šviesos stalų; 



 

3 

metai 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

      5.4.  3 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, salė, lauko edukacinis namelis, asmeninis žaislas. Saugaus elgesio kortelės. Knygelės. 

Paveikslėliai. Nuotaikų kortelės. Atsipalaidavimo žaislai (minkšti žaislai, kamuoliukai spaudymui rankomis). Priemonės 

šviesos ir šešėlių žaismui, veidrodžiai, spalvų kortelės, plakatai, užrašai, teatro lėlės. Animaciniai – edukaciniai fil-

mukai. 

 Piešia kamuoliukams linksmus ir liūdnus veidukus; 

 Džiaugiasi, domisi savo ir kitų žaislais; 

 Aptaria pasakų veikėjų elgesį, pavojus nuotaikas; 

 Pasakoja apie save pirmuoju asmeniu; 

 Kreipiasi į suaugusįjį pagalbos ištikus nesėkmei; 

 Vaikas mėgdžioja kito veiksmus; 

 Draugams rodo savo žaislą; 

 Įvairių konstrukcijų statymas iki kol pavyks iki galo; 

 Užduočių atlikimas iki galo; 

 Įvardina, pasakoja apie save, pomėgius kuo bus užau-

gęs; 

 Bando išreikšti savo emocijas; 

 Teisingai įvardina „jis“ ar „ji“; 

 Pažįsta ir geba pavadinti žmogaus dalis; 

 Noriai bendrauja su suaugusiais; 

 Mokosi dalintis žaislais; 

 Stengiasi užduoti atlikti iki galo; 

 Bando taisyklingai naudotis stalo įrankiais; 

 Susipažįsta su elgesio taisyklėmis prie stalo; 

 Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų. 

 Stengiasi valdyti savo emocijas; 

 Pasakoja ką veikė visą dieną; 

 Seka gerai žinomą pasaką ; 

 Pasakoja apie savo pomėgius, laisvalaikį; 

 Dalinasi švenčių laukimo įspūdžiais; 

 Bando įvardinti savo jausmus; 

 Bando šokti ir žaisti poroje su bendraamžiais; 

 Su auklėtojos pagalba bando eiti  į sceną ir atlikti pasi-

rodymą; 

 Tvarkosi žaislus ir žaidimų vietą 

 Žiūrėdamas emocinius paveikslėlius pradeda vartoti 

emocijų raiškos žodelius; 

 Pasako ką daro, ką turi; 

 Dažniau kalbasi su kitu vaiku; 

 Imasi sudėtingesnės veiklos; 

 Suaugusiojo padedamas bando nusirengti ir apsirengti; 

 Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką; 

 Pasakoja apie savo šeimą ir jos narius; 

 Spalvina žmogaus trafaretus, sukuria savo šeimą; 



 

3 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.4.  3 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, sporto salė, lauko aikštelė; saugaus eismo ir elgesio kortelės. Knygelės. Paveikslėliai. 

Įvairios dėlionės. Stalo žaidimai. Sporto inventorius. 

 Savarankiškai valgo ir geria; 

 Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko; 

 Bando praustis, nusišluostyti veidą, rankas; 

 Pasako ko nori ir ko nenori valgyti; 

 Vaikščiodamas apeina arba peržengia kliūtis; 

 Lipa ir nulipa laiptais; 

 Aiškinasi grupės elgesio taisykles; 

 Bando užsegti sagas, suvarstyti batų raištelius; 

 Vaikščiodamas apeina arba peržengia kliūtis. 

 Ridena, mėto ir gaudo kamuolį; 

 Žaisdamas kalba su savimi; 

 Važinėjasi rogutėmis, lipdo sniego senį; 

 Bėgioja vingiais, slapstosi, gaudo vienas kitą; 

  Išbando įvairius konfliktų sprendimo būdus; 

 Nušoka nuo laiptelio; 

 Bėga keisdamas kryptį, greitį. 

 Nušoka nuo laiptelio, spiria kamuolį, peršoka per lini-

ją; 

 Stengiasi valdyti savo emocijas; 

 Keičia veiklą jeigu nepavyksta; 

 Kuria elgesio taisykles; 

 Žaidžia judriuosius žaidimus su kamuoliais; 

 Kontroliuoja savo elgesį, jausmus;  

 Bando laikytis elgesio taisyklių; 

 Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų. 



 

3 

metai 

KOMUNIKAVIMO  KOMPETENCIJA 

      5.4.  3 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, salė, lauko edukacinis namelis. Tautosakos ir grožinės literatūros kūriniai. Paveikslėliai.  

Stalo žaidimai. Animaciniai – edukaciniai filmukai. 

 Prisistato, pasakoja apie atostogas; 

 Įvardija, pasakoja imituoja žaislus; 

 Susipažįsta su grupėje esančiais simboliais;  

 Stebisi, domisi, pavadina aplinkos daiktus; 

  Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius; 

 Mokosi gyvūnų balsų pamėgdžiojimų; 

 Imituoja pasakos veikėjų judesius, kalbą; 

 Sako „ačiū“, „ prašau“; 

 Pasakoja įsimintinus įvykius; 

 Pasakoja apie namuose auginamą gyvūną (priežiūrą, 

elgesį ir kt.); 

 Pasakoja sniego senio lipdymo įspūdžius; 

 Komentuoja pasakos veikėjus, aplinkybes; 

 Pasakoja trumpais sakiniais; 

 Atsineša iš namų knygelių ir pasakoja apie jas; 

 Įvardina žinomus paukščius, pamėgdžioja jų balsus; 

 Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių. 

 Domisi animaciniais filmais vaikams, kalba apie juos. 

 Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė, girdėjo; 

 Kuria pagal paveikslus pasakojimą ; 

 Domisi animaciniais filmais, kalba apie juos; 

 3-4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja apie save, savo 

norus, poreikius ir išgyvenimus; 

 Varto knygutes, komentuoja iliustracijas; 

 Vienu ar keliais žodžiais atsako į klausimus. 

 Sieja paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais 

daiktais, juos pavadina; 

 Įvairiomis rašymo priemonėmis keverzoja vertikalias 

ir horizontalias linijas. 

 Deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomas pasakas; 



 

3 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.4.  3 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, salė, lauko edukacinis namelis žaidimai poromis – keliese (domino, loto). Kaladėlės. 
Konstruktoriai. Geometrinės figūros. Skaičiavimo, grupavimo, rūšiavimo, tapatinimo priemonės. Animaciniai – eduka-

ciniai filmukai. 

 Orientuojasi grupės patalpose, lauko aikštelėje.  

 Išbando suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidi-

mus. 

 Tyrinėja, skaičiuoja, lygina, grupuoja, įvardija daržo-

ves ir vaisius; 

 Pasakoja apie atostogas; 

 Aiškinasi grupės elgesio taisykles; 

 Pastebi pasikeitimus aplinkoje; 

 Skaičiuoja pirštus, apvedžioja rankos delną; 

 Susipažįsta su įvairiomis geometrinėmis figūromis; 

 Tyrinėja naujus žaislus; 

 Dėlioja nesudėtingas  dėliones; 

 Skiria žodžius: mažai ir daug. 

 Tyrinėja savo kūną; 

 Stebi, liečia, tyrinėja medžius  ir krūmus; 

 Eksperimentuoja su grupės žaislais; 

 Skiria savo,  mamos, tėčio, bendrus auklėtojos, kitų 

vaikų daiktus; 

 Ilgai tyrinėja naują daiktą; 

 Pradeda tvarkyti žaidimų vietą; 

 Mėgina pasiekti neprieinamą, norimą daiktą; 

 Stebi, aptarinėja orus; 

 Tyrinėja sniegą, ledą; 

 Džiaugiasi pasiektu rezultatu; 

 Skaičiuoja, lygina, grupuoja daiktus; 

 Vartoja sąvokas: vienas, nė vieno, daug, mažai; 

 Skaičiuoja daiktus iki trijų; 

 Skaičiuoja savo metus; 

 Laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą; 

 Stebi pėdas sniege; 

 Apibendrina ir pavadina daiktus;  

 Skiria atskirus gamtos reiškinius. 

 Domisi gyvūnais. 

 Aprengia lėlę pasivaikščiojimui žiemą; 

 



 

3 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.4.  3 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, salė, lauko edukacinis namelis žaidimai poromis – keliese (domino, loto). Kaladėlės.  
Konstruktoriai. Geometrinės figūros. Skaičiavimo, grupavimo, rūšiavimo, tapatinimo priemonės. Animaciniai – eduka-
ciniai filmukai. 

 Teisingai įvardija sąvokas „rytas“, „diena“, „naktis“; 

 Iš stambių ir smulkių konstruktorių stato namus, pilis; 

 Tapatina daiktus pagal formą, dydį. 

 Suranda tokios pat spalvos daiktus. 

 Įvardija baldų pavadinimus; 

 Rikiuoja daiktus į vieną eilę; 

 Varto enciklopedijas; 

 Pasakoja apie pirmuosius pavasario požymius; 

 Lygina daiktus pagal formą, dydį, spalvą; 

 Išsako savo nuomonę, norus; 

 Stebi pamerktų į vandenį augalų šakelių pumpurų 

sprogimą, svogūnų dygimą ir nusako pasikeitimus; 

 Dalyvauja prižiūrint augalus darželio darže; 

 Įvardija spalvas, suranda tos pačios spalvos daiktus 

paveiksluose ir grupėje; 

 Atsargiai elgiasi su nepažįstamomis medžiagomis; 

 Atpažįsta ir pavadina artimiausioje aplinkoje esančius 

augalus; 

 Pradeda vartoti daiktams lyginti skirtus žodžius: dide-

lis-mažas, sunkus-lengvas; storas-plonas; 

 Žaidžia žaidimus, pats renkasi žaidimui reikalingus 

daiktus, priemones; 



 

3 

metai 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      5.4.  3 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, salė, lauko edukacinis namelis. Lauko muzikos instrumentu aikštelė. Įvairios gamtinės 

priemonės. Muzikos ir įvairūs garso įrašai. Siužetiniai žaislai. Priemonės šviesos ir šešėlių žaismui. Veidrodžiai. Spalvų 

kortelės. Teatro lėlės. Štampavimo – antspaudavimo, piešimo, lipdymo priemonės. Įvairios šventinės atributikos.  

 Domisi paveikslais; 

 Klausosi pasakų; 

 Kuria vėjo, lapų, lietaus šokius; 

 Štampuoja teptuku, štampukais; 

 Domisi paveikslais; 

 Piešia, lipdo, aplikuoja. 

 Konstruoja, kopijuoja, spalvina; 

 Klauso muzikinių kūrinių, šypsosi, mojuoja į muzikos 

taktą; 

 Piešia žmogų; 

 Vedžioja trafaretus; 

 Vaidina su gyvūnų figūromis; 

 Akvarele taškuoja sniegą; 

 Dalinasi švenčių laukimo įspūdžiais; 

 Kuria iš gamtinės medžiagos; 

 Imituoja vėją, kuria snaigių šokį; 

 Daro sveikinimą – atviruką; 

 Aplikuoja iškarpytus paveikslus; 

 Grožisi savo, draugų padarytais darbais; 

 Lipdo iš tešlos, plastilino 

  Kuria knygelę „Tai aš“ (apie save). 

 Apžiūri tautodailininkų darbus, pasvarsto iš ko jie pa-

daryti; 

 Konstruoja pagal sumanymą;  

 Žaidžia ir kuria prie šviesos stalo; 

 Bando groti lauko muzikiniais instrumentais; 

 Veria spalvotus karoliukus, šiaudelius 

 Pastebi draugo naujus drabužėlius, papuošalus; 

 Iš spalvotos mozaikos dėlioja ornamentus, lieja akva-

rele ant popieriaus; 

 Pasako ar patiko dainelė, eilėraštis, dailės darbelis; 

 Kuria pasakojimą pasiūlyta tema; 



 

4 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, salė, kompetencijos centras, edukacinis lauko namelis. Žaislai. Muzikos įrašai., Plakatai. Nuotaikų paveikslėliai. 

Jausmų loto. Knygos. Nuotraukos Veidrodėliai, Poelgio – pasekmės kortelės. Elgesio taisyklės, susitarimai. Nuotaikų 

kortelės.  Socialinio turinio knygelės.  

 Lengvai atsiskiria nuo tėvų; 

 Stebi kitus vaikus; 

 Emociškai reaguoja į muzikos nuotaiką; 

 Pasako savo vardą, pavardę, kiek metų, jis – berniukas 

ar mergaitė; 

 Kuria grupės elgesio taisykles ir jų laikosi; 

 Pasako, kokia jo, draugo nuotaika, parodo paveikslė-

liuose; 

 Atsiprašo draugo, mandagiai padėkoja; 

 Skiria savo asmeninius daiktus; 

 Diskutuoja apie pavojus aplinkoje. 

 Diskutuoja apie gerus  ir blogus poelgius; 

 Įvardina savo jausmus; 

 Stengiasi susidraugauti; 

 Pasako, kuo domisi, ką mėgsta, kokį draugą turi; 

 Apie save kalba pozityviai; 

 Džiaugiasi kartu su kitais; 

 Žaidžia bendrus žaidimus; 

 Rodo pasitikėjimą pedagogu: kalbasi, tariasi, derasi; 

 Tyrinėja save veidrodyje, nuotraukose, matuojasi ūgį; 

 Pavadina kūno dalis; 

 Žaisdamas, bendraudamas įvardina kito vaiko nuotai-

ką; 

 Paguodžia, užjaučia kitą vaiką; 

 Paprašo pagalbos; 

 Pakviečia žaisti kitą vaiką; 

 Pasako, kaip galima susitaikyti susipykus; 

 Pasakoja apie savo laisvalaikį, pomėgius, gebėjimus. 

 Džiaugiasi savo sukurtais darbeliais, rodo parodėlėse; 

 Didžiuodamasis kalba apie savo darželį, draugus; 

 Pasakoja apie mėgstamiausią veiklą; 

 Diskutuoja, kas gali padėti ištikus nelaimei; 

 Pasako netinkamo elgesio pasekmes; 

 Prašo suaugusiojo pagalbos; 

 Randa išeitį įvairiose žaidybinėse situacijose; 

 Nusiramina, kalbėdamas apie tai, kas įskaudino; 

 Pasako, kaip jaučiasi, ko nori; 

 Komentuoja elgesio situacijas; 

 Taikiai sprendžia ginčus; 

 Pasiūlo ir priima pagalbą; 

 Simboliniu ženklu pažymi savo ir kitų nuotaikas; 

 Žino, kad kai kurie vaikai neturi šeimos, juos užjaučia; 

 Pasakoja apie save, šeimos narius, senelius, kaimynus; 

 Žino savo tautybę, kurioje šalyje gyvena; 

 



 

4 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, salė, kompetencijos centras, edukacinis lauko namelis. Žaislai. Muzikos įrašai., Plakatai. Nuotaikų paveikslėliai. 

Jausmų loto. Knygos. Nuotraukos Veidrodėliai, Poelgio – pasekmės kortelės. Elgesio taisyklės, susitarimai. Nuotaikų 

kortelės.  Socialinio turinio knygelės.  

 Klausia suaugusiojo nuomonės, atsižvelgia į ją; 

 Mėgina ir kūrybiškai įgyvendina pedagogo pasiūlytas 

idėjas; 

 Žaidžia kartu su bendraamžiais; 

 Dalijasi žaislais; 

 Mokosi pakalbinti kitą, pakviesti, prisistatyti; 

 Atsiprašo, paprašo; 

 Pasakoja vienas kitam išgyvenimus, kuriuos patyrė e-

sant įvairioms oro sąlygoms (žaibuojant, esant audrin-

gam orui,...) 

 Mimika, gestais išreiškia nuotaiką; 

 Keičia intonaciją pagal nuotaiką; 

 Apie save kalba pirmu asmeniu; 

 Vertina save teigiamai; 

 Rodo simpatiją, prieraišumą pedagogui; 

 Priima suaugusiojo pagalbą, vykdo  

 individualius prašymus; 

 Draugams pasiūlo žaidimo idėjas; 

 Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus; 

 Derina veiksmus su kitais vaikais, ieško kompromisų; 

 Pasidžiaugia, pasako, kad pavyko įveikti sunkumus; 

 Pyktį, susierzinimą, pavydą reiškia priimtinais būdais; 

 Žino, kad negalima mušti ar kitaip skriausti kito vaiko, 

pradeda valdyti savo emocijas; 

 Siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų; 

 Pasako kuo domisi, ką mėgsta; 

 Kalbasi su pedagogu apie savo jausmus, patiki jam sa-

vo paslaptis; 

 Turi vieną ar kelis nepastovius žaidimų partnerius; 

 Žaisdamas lengvai susipyksta ir susitaiko; 

 Bando rasti išeitį iš įvairių situacijų; 

 Ieško tinkamų sprendimo būdų; 

 Klausosi istorijų ir kintančias veikėjų nuotaikas žymi 

paveikslėliais; 

 Atlieka vaidmenis, kreipdami dėmesį į mimiką, gestų 

kalbą; 

 Žaisdami, bendraudami įvardina kito vaiko nuotaiką; 

 Supranta, kad jis buvo kūdikis, yra vaikas, visada bus 

tas pats asmuo užaugęs; 

 Laikosi suaugusio nustatytos tvarkos bei elgesio taisyk-

lių; 

 Derasi su pedagogu dėl pasiūlytos veiklos, siūlo savo 

idėjas; 

 Draugiškai dalinasi žaislais, pasako, koks elgesys nep-

riimtinas; 

 Dažnai išsprendžia konfliktą, susitaria be suaugusiojo; 

 Bando su pedagogu įvardinti pasekmes „Kas būtų, jei-

gu...?“ 



 

4 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  
Grupė, sporto salė, kompetencijos centras, žaidimų aikštelė Stalo įrankiai. Sporto inventorius; treniruokliai;  

 Tvarkingai valgo; 

 Naudoja stalo įrankius, servetėles; 

 Savarankiškai prausiasi ir šluostosi; 

 Žaidžia judriuosius žaidimus; 

  Po signalo randa savo vietą eilėje; 

 Šokinėja vietoje abiem kojomis; 

 Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų; 

 Eina ant pirštų galų; Eina siaura linija; 

 Pašoka iš vietos ir peršoka 5-10cm kliūtį; 

 Ridena kamuolį į vartus, taiko į kėglius; 

 Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų; 

 Laikosi grupėje numatytos tvarkos; 

 Po valgio skalauja burną; 

 Šiek tiek padedamas apsirengia ir nusirengia, apsiauna 

ir nusiauna batus; 

 Pasako, kodėl reikia plauti vaisius ir daržoves; 

 Žino apie sveiką maistą; 

 Žaidžia judriuosius žaidimus; 

 Bėga gaudydamas, išsisukinėdamas; 

 Eina lenta su smėlio maišeliu ant galvos; 

 Šokinėja vietoje abiem ir ant vienos kojos, po signalo 

pasisuka nurodyta kryptimi; 

 Pralenda pro lazdą, virvutę(aukštis 40-50 cm.); 

 Žaidžia judriuosius žaidimus; 

  Po signalo randa savo vietą voroje; 

 Bėga peržengdamas kliūtis (5-10 cm); 

 Nušoka nuo paaukštinimo; 

 Lipa laiptais aukštyn-žemyn, nesilaikydamas už turėk-

lų, kopėtėlėmis-pakaitiniu ir pristatomuoju ž.; 

 Įvardina savo ir draugo netinkamo elgesio pasekmes; 

 Padeda serviruoti stalą; 

 Dažniausiai savarankiškai naudojasi tualetu; 

 Šiek tiek žino apie sveiką gyvenseną; 

 Pasako, kad negalima imti aštrių, pavojingų daiktų; 

 Žaidžia judriuosius žaidimus; 

 Eina ir bėga vorele; 

 Atlieka šuolius į priekį; 

 Meta kamuolį į žemę, į viršų ir sugauna; 

 Ropoja keturpėsčias; 

 Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas užsidengia bur-

ną; 

 Priminus stengiasi sėdėti taisyklingai; 

 Tvarkosi žaislus; 

 Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį įskaudino; 

 Žaidžia judriuosius žaidimus; 

 Eina, bėga keičiant vedančiuosius;  

 Suranda savo vietą eilėje; 



 

4 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  
Grupė, sporto salė, kompetencijos centras, žaidimų aikštelė. Stalo įrankiai. Sporto inventorius. Treniruokliai. 

 Eina suoleliu; 

 Nušoka nuo paaukštinimo į lanką; 

 Meta smėlio maišelį į taikinį; 

 Važinėjasi rogutėmis; 

 Mėto sniego gniūžtes į taikinį;  

 Konstruoja smulkiais Lego  konstruktoriais; 

 Sugalvoja ir išbando naujus veiklos būdus; 

 Bando įveikti sunkumus pats; 

 Valgydamas teisingai laiko stalo įrankius; 

 Eina ir bėga poromis, keičiant kryptį; 

 Eina virve, padėta ant grindų, vingiais; 

 Nušoka nuo paaukštinimo į lanką; 

 Meta kamuolį į žemę, į viršų, sugauna; 

 Ropoja keturpėsčia, remiantis dilbiais ir keliais; 

 Savarankiškai ar priminus, laikosi sutartų elgesio tai-

syklių; 

 Valgydamas neišdykauja, nežaidžia; 

 Sutvarko savo žaidimo vietą, žaislus; 

 Taisyklingai sėdi prie stalo, paprašo, padėkoja; 

 Eina virve, padėta ant grindų, tiesiai ir pristatomuoju 

žingsniu; 

 Šokinėja vietoje, bėgant, siekiant pakabinto daikto; 

 Mėto ir gaudo kamuolį; 

 Pavargęs pakeičia veiklą, nusiramina, pailsi; 

 Prausykloje laikosi iš anksto aptartos ir nustatytos 

tvarkos; 

 Naudojasi tik savo asmeniniais daiktais; 

 Lipa laiptais aukštyn – žemyn nesilaikant už turėklų; 

 Eina ir bėga atliekant rankų ir liemens judesius; 

 Pagal pedagogo signalą kaitalioja ėjimą su bėgimu; 

 Lipa gimnastikos sienele pristatomu žingsniu; 

 Žaisdamas stengiasi laikytis žaidimo taisyklių; 

 Pasako, kad negalima liesti karštų daiktų, žaisti su 

degtukais, aštriais daiktais, įrankiais; 

 Po valgio skalauja burną; 

 Padeda suaugusiam serviruoti ir po valgio sutvarkyti 

stalą; 

 Mėto kamuolį vienas kitam ir gaudo; 

 Laipioja gimnastikos sienele pakaitiniu žingsniu; 

 Mina ir vairuoja triratuką; 

 Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų; 

 Tiksliau atlieka judesius plaštaka ir pirštais (ima, atg-

nybia, suspaudžia dviem pirštais, kočioja tarp delnų); 



 

4 

metai 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, edukacinis lauko namelis, salė. Grožinė literatūra. Tautosaka. Enciklopedijos. Muzikos 

įrašai. Kortelių žaidimai. Raidžių trafaretai. Gamtos garsų įrašai.  Raidynas. Raidžių knygelės, raidžių kortelės. Rašik-

liai. Audio pasakos. Kompiuteris. 

 Klausosi skaitomų kūrinių; 

 Atsakinėja vientisiniais sakiniais į klausimus; 

 Varto knygeles, „skaito“ paveikslėlius; 

 Kalba telefonu. 

 Deklamuoja eilėraštį; 

 Pasakoja apie žaislus, draugus, vasaros įspūdžius; 

 Rašo savo vardą (imituoja rašymą); 

 Vartoja garsažodžius; 

 Įvardina daiktus, gamtos reiškinius; 

 Kalboje vartoja apibendrinančius žodžius; 

 Knygose ieško informacijos  

 Mena mįsles apie rudens gėrybes; 

 Kopijuoja raides, vedžioja trafaretus; 

 Glaustai atsako į klausimus; 

 Kopijuoja savo vardą; 

 Pažįsta savo vardo pirmąją raidę; 

 Ieško informacijos knygose apie transporto priemo-

nes; 

 Pasakoja apie transporto priemones; 

 Komentuoja įvykius,  

 Pasakoja apie tėvų profesijas; 

 Žino patarlių apie darbštumą; 

 Apibūdina orus, gamtos reiškinius; 

 Kuria sveikinimus, linkėjimus 

  Pasakoja, ką matė, girdėjo, veikė; 

 Kuria pasaką; 

 Pasakoja žiūrėdamas paveikslėlius; 

 Kalba vientisiniais ir išplėstiniais sakiniais; 

 Vartoja kelintinius skaitvardžius; 

 Apibūdindamas naminius gyvūnus vartoja būdvar-

džius; 

 Mėgdžioja gyvūnų balsus; 

 Seka pasaką; 

 Apibūdina dydžius sąvokomis „didžiausias“, 

„mažiausias“, „didesnis“, „mažesnis“; 

 Vartoja prielinksnius; 

 Mena mįsles; 

 „Rašo“laišką; 

 Klausosi skaitomų kūrinių; 

 Pasakoja apie savo svajones; 

 Kalba sudėtiniais sakiniais; 

 Vartoja mandagumo žodžius; 

  „Skaito“ knygeles; 



 

4 

metai 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, edukacinis lauko namelis, salė. Grožinė literatūra. Tautosaka. Enciklopedijos. Muzikos 

įrašai. Kortelių žaidimai. Raidžių trafaretai. Gamtos garsų įrašai.  Raidynas. Raidžių knygelės, raidžių kortelės. Rašik-

liai. Audio pasakos. Kompiuteris. 

 Klausinėja, ką reiškia nežinomi žodžiai; 

 Atidžiai klausosi sekamų pasakų; 

 Į klausimus atsako sakiniu; 

 Kuria istorijas pagal paveikslėlius; 

 Kalboje vartoja apibendrinamuosius žodžius; 

 Domisi raidelėmis ir supranta, kad raidelės turi pavadi-

nimus; 

 Mėgina pamėgdžioti, „rašo“ tekstą; 

 Reaguoja ir atsako į elementarius kalbančiojo klausi-

mus; 

 Klausosi trumpų pasakų, pasakojimų, istorijų, trum-

pam sutelkia dėmesį; 

 Tyli, kai kalba grupės draugas ar pedagogas, paiso 

grupėje sukurtų kito klausymo taisyklių; 

 Žino keletą Užgavėnių personažų skanduočių, pokšta-

vimų, burtų, žaidimų, spėliojimų; 

 Dalinasi įspūdžiais apie mėgstamiausius orus, pramo-

gas lauke; 

 Padedant pedagogui atpasakoja pasaką; 

 Stebi, kaip rašo suaugusieji ir keverzoja, kopijuoja, 

„rašo“ raides, žodžius; 

 Nusako klausomo kūrinio veiksmo vietą, eigą, apibū-

dina veikėjus; 

 Klauso greitakalbių, gamtos garsų pamėgdžiojimo; 

 Pamėgdžioja paukščių balsus: čirena, švilpauja, kleke-

tuoja; 

 Atsineša mėgstamą knygą ir apie ją pasakoja kitiems; 

 Atpažįsta savo simbolį, vardo pirmą raidę; 

 Bando rašyti savo vardo pirmąją raidę; 



 

4 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, edukacinis lauko namelis, lauko teritorija, Paveikslėliai. Padidinamasis stiklas. Dėlionės. 

Loto. Knygos apie gamtą. Gamtos kalendorius. Orų kalendorius. Gamtinė medžiaga. Kelio ženklai. Atšvaitai. Šviesofo-

ras. Profesijų atributika.  Lietuvos žemėlapis, vėliava. Konstravimo priemonės.  Nuotraukos, ūgio matuoklė, Įvairios 

dėžės, krepšeliai, lentynėlės, spintelės. 

 Tyrinėja gamtinę medžiagą (lygina, rūšiuoja, skai-

čiuoja); 

 Įvardina spalvas; 

 Apibūdina orus, žmonių aprangą; 

 Ieško paslėpto daikto; 

 Tyrinėja smėlį; 

 „Kepa“ smėlio pyragus; 

 Dėlioja dėliones, loto paveikslėlius; 

 Ieško informacijos knygose apie gamtą; 

 Stebi gamtą; 

 Apibūdina orus, žmonių aprangą; 

 Apvedžioja geometrinių formų trafaretus; 

 Ieško informacijos knygose; 

 Sutartiniais ženklais žymi savaitės  orus; 

 Įvardina metų laikų pavadinimus; 

 Įvardina dienos darbus; 

 Žino, kas sudaro parą; 

 Bando sutaisyti sulūžusį daiktą; 

 Domisi kelio ženklais; 

 Tyrinėja atšvaitus; 

 Pažįsta šviesoforo spalvų reikšmes; 

 Pasakoja apie profesijas, įvardina, kuo norėtų būti 

užaugęs; 

 Žino, kokių profesijų žmonės dirba lopšelyje-

darželyje; 

 Lygina, rūšiuoja, grupuoja, skaičiuoja daiktus, for-

mas; 

 Pasako, kokia daiktų paskirtis; 

 Atpažįsta žinomiausius naminius gyvūnus; 

 Apibūdina aplinkos pasikeitimus; 

 Įvardina metų laiką; 

 Pasakoja, kaip paukšteliai susiranda maisto; 

 Tyrinėja lesyklą, lesina paukštelius; 

 Tyrinėja sniegą, ledą, varveklius; 

 Atpažįsta skritulį, trikampį, kvadratą; 



 

4 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė, kompetencijos centras, edukacinis lauko namelis, lauko teritorija, Paveikslėliai. Padidinamasis stiklas. Dėlionės. 

Loto. Knygos apie gamtą. Gamtos kalendorius. Orų kalendorius. Gamtinė medžiaga. Kelio ženklai. Atšvaitai. Šviesofo-

ras. Profesijų atributika.  Lietuvos žemėlapis, vėliava. Konstravimo priemonės.  Nuotraukos, ūgio matuoklė, Įvairios 

dėžės, krepšeliai, lentynėlės, spintelės. 

 Atrenka vienodos formos, dydžio ar spalvos daiktus; 

 Skaičiuoja daiktus, žaislus, žmones; 

 Paskutinį skaitvardį priskiria visai grupei; 

 Dalina daiktus ir pasako ar daiktai padalinti po lygiai, 

po daugiau / mažiau; 

 Žaidžia „parduotuvę“, kur skaičiuoja, „sveria“, par-

duoda; 

 Įvardija, pasakoja apie savo šeimos narius; 

 Pasako savo miesto, gatvės pavadinimą; 

 Pastebi ir pasako, kas pasikeitė aplinkoje; 

 Pasistato įvairių statinių (pilis, kambarys, namas,...), 

kuriuose žaidžia visą ar kelias dienas iš eilės; 

 Ieško Lietuvos žemėlapyje; 

 Tyrinėja atspaudus sniege, atkreipia dėmesį į jų for-

mą, dydį; 

 Tyrinėja vandens savybes (lauke ir grupėje); 

 Atpažįsta ir pasako apskritos (skritulio), trikampės 

(trikampio), kvadratinės (kvadrato) formos daiktus; 

 Įvardina į kokias geometrines figūras panašūs įvairūs 

daiktai; 

 Pavadina pagrindines spalvas, jas randa aplinkoje; 

 Domisi gamtos reiškiniais, juos stebi lauke ir pro lan-

gą; 

 Lygina daiktus pagal dydį, ilgį, storį; 

 Vartoja sąvokas: tiek pat, daugiau, mažiau, po lygiai; 

 Išsiaiškina kokiais darbo įrankiais atliekamas tam tik-

ras darbas; 

 Pasako pagrindinius pavasario požymius; 

 Vartydami knygas parodo ir pavadina žinomus paukš-

čius; 

 Žino pagrindinių švenčių pavadinimus; 

 Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo; 

 Tyrinėja augalus artimiausioje aplinkoje; 

 Sodina, prižiūri, stebi augalo augimą; 

 Susipažįsta su informacinėmis knygomis. Domisi, 

varto, komentuoja. 

 Įvardija paros dalis ir pasako, ką veikia (-ė) kiekvieną 

paros dalį; 

 Pasako metų laikus ir jiems būdingus pagrindinius 

požymius; 

 Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno pusę; 

 Atpažįsta ir pavadina žinomus vabzdžius; 

 Pastebi ir pavadina kai kuriuos orų reiškinius (lyja, 

žaibuoja, griaudi,...); 

 Vardija, ko reikia augalams, kad jie augtų: drėgmės, 

saulės, priežiūros; 

 Tyrinėja smėlio savybes: sausas, birus, šlapias; 

 Plukdo laivelius, šakeles, meta akmenėlius į vandenį. 

Vartoja sąvokas : skęsta, plaukia; 

 Tyrinėja vabalus; 



 

4 

metai 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Priemonės kūrybiniams darbams. Dailės priemonės. Spaudukai. Paveikslėliai.   Plastilinas, molis, modelinas. Šviesos 

stalas, kinetinis smėlis; plokštuminės figūros.  Paveikslėlių teatras.  Sagos vėrimui.  Lėlių teatras. Atributika, skirta 

„koncertinei“ veiklai. Įvairios muzikos įrašai. Vaidybinė atributika.  Muzikiniai įrašai.  

 Kartu su visais dainuoja trumpas, aiškaus turinio dai-

neles; 

 Dainavimą palydi ritmiškais judesiais; 

 Žaidžia vaizduojamuosius žaidimus; 

 Šoka trijų-keturių judesių šokius; 

 Apvedžioja savo ranką; 

 Piešia, aplikuoja, lipdo žmogų; 

 Ploja savo vardą; 

 Spalvina paveikslėlius; 

 Džiaugiasi savo menine veikla; 

 Kurdamas pasitelkia vaizduotę. 

 Pritaria muzikos instrumentais; 

 Žaidžia muzikinius žaidimus; 

 Kuria dialogus tarp veikėjų; 

 Spauduoja vaisiais ir daržovėmis; 

 Kuria mozaikas iš gamtinės medžiagos; 

 Piešia, aplikuoja  gamtos vaizdus, lipdo nesudėtingas 

formas; 

 Šoka spontaniškai kurdami; 

 Žaidžia imitacinius žaidimus; 

 Kuria sveikinimus, linkėjimus, atvirukus; 

 Piešia ant drobės guašu  

 Vaizduoja save piešiniuose; 

 Lipdo raides (kočioja tarp delnų); 

 Dalinasi įspūdžiais apie šventę, parodėles, kūrinėlius, 

vaidybą; 

 Žaidžia vaizduojamuosius žaidimus; 

 Veria sagų vėrinius; 

 Imituoja naminių gyvūnų judesius, intonuoja balsus; 

 Vaidina su teatro lėlėmis; 

 Išreiškia save žodžiu, judesiu, mimika; 

 

 Klauso trumpų vokalinių ir instrumentinių kūrinių; 

 Emociškai reaguoja į muzikos nuotaiką; 

 Groja barškučiais, lazdelėmis, akmenukais; 

  „Dainuoja“ savo vardą; 

 Žaidžia improvizuotą koncertą grupėje; 

 „Šoka“ vaizduojamuosius šokamuosius žaidimus; 

 Ritmiškai atlieka imitacinius judesius; 

 Kuria dialogus tarp veikėjų; 

 Atkuria matytų situacijų fragmentus; 

 Žaidimams, vaidybai išnaudoja įvairias erdves; 

 Piešia ant įvairių paviršių; 

 



 

4 

metai 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      5.5.  4 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Priemonės kūrybiniams darbams. Dailės priemonės. Spaudukai. Paveikslėliai.   Plastilinas, molis, modelinas. Šviesos 

stalas, kinetinis smėlis; plokštuminės figūros.  Paveikslėlių teatras.  Sagos vėrimui.  Lėlių teatras. Atributika, skirta 

„koncertinei“ veiklai. Įvairios muzikos įrašai. Vaidybinė atributika.  Muzikiniai įrašai.  

 Patirtį išreiškia naudodami įvairias linijas, jų derinius, 

geometrines ir laisvas formas, spalvas; 

 Džiaugiasi menine veikla, nori šokti, dainuoti, vaidinti; 

 Keliais sakinukais pasako savo meninius įspūdžius, 

reaguoja į kitų vertinimus; 

 Eksperimentuoja ant įvairaus formato, dydžio, spalvoto 

popieriaus pirštu, teptuku, šiaudeliu; 

 Maišo dvi spalvas, išgaunant trečią; 

 Eksperimentuoja tapant ant sauso ir šlapio, balto ir 

spalvoto popieriaus; 

 Imasi iniciatyvos įgyvendinant žaidimų idėjas; 

 Išbando įvairius garso išgavimo būdus, gaminasi 

barškučius; 

 Atpažįsta kai kuriuos instrumentus; 

 Eina, bėga rateliu, sukasi į abi puses po vieną ir poro-

mis pagal muzikos pobūdį; 

 Žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, ratelius; 

 Vaidindamas sukuria savo išgalvotą pasaką; 

 Tapo ant netradicinių paviršių; 

 Dalyvauja įstaigos organizuojamuose renginiuose; 

 Dalijasi įspūdžiais po renginio; 

 Spalvomis išreiškia literatūros, muzikos kūrinius, savo 

bei draugo nuotaiką, gamtą; 

 Kuria ritminius motyvus instrumentais, ploja, trepsi, 

stuksena; 

 Taiko judesius ramaus, judraus pobūdžio muzikai, ins-

cenizuoja dainą, ratelį; 

 Žaidžia stalo teatrą; 

 Vaidina panaudodami pirštukines ir pirštinines lėles; 

 Dailės darbus papildo grafiniais ženklais (raidėmis, žo-

džiais); 

 Ornamentuoja sistemingai kartodami elementus; 

 Grožisi gamtos garsais, spalvomis, savo įspūdžius iš-

reiškia žodžiais; 

 Varto liaudies meno knygas, apžiūri tautodailės darbus, 

komentuoja; 

 Varto savo ir draugų meninės veiklos segtuvus: apmąs-

to, diskutuoja, vertina savo ir kitų veiklą bei rezultatus; 

 Kuria ritmą atsitiktiniais daiktais bei panaudoja muzi-

kinius instrumentus; 

 Skiria tempą: lėtas – greitas; skiria dinamiką : tyliai – 

garsiai; skiria tembrą : storai – plonai; skiria nuotaiką : 

linksma, liūdna, iškilminga; 

 Dalyvauja darželio koncertuose. Elgiasi pagal sceninio 

elgesio taisykles; 

 Išmoksta elementarių šokio žingsnelių; 

 Vaizduoja realistinį ir fantastinį siužetą; 

 Susikuria vaidybinę aplinką; 

 Išbando save šešėlių teatre; 

 Pakomentuoja kai kuriuos meninės kūrybos proceso 

ypatumus (veikėjų bruožus, nuotaiką, veiksmus); 

 Grožisi aplinką puošiančiais augalais; 



 

5 

metai 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

      5.6.  5 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė. Kompetencijos centras. Edukacinis lauko namelis. Siužetiniai paveikslėliai. Nuotraukos, nuotaikų  kortelės. 

Interaktyvi lenta. Kompiuteriniai mokomieji ir prevencinio turinio filmukai, žaidimai. 

 Pasakoja, prisimena grupės taisykles. 

 Papildo grupės taisykles, siūlydami naujas. 

 Susitaria dėl tolimesnio jų laikymosi. 

 Atpažįsta rizikos situacijas. 

  Žaisdamas, kūno raiška, mimika imituoja įvarias 

emocines būsenas. 

 Žiūrėdamas animacinius filmukus, klausydamas 

pasakų nusako personažų bruožus, aptaria jų poelgius; 

 Žaidžia grupinius žaidimus, tariasi dėl vaidmenų, siūlo 

idėjas. 

 Dalinasi su grupėje dirbančiais suaugusiais savo rūpes-

čiais, patyrimais, domisi jų jausmais,  pasiūlo savo pa-

galbą. 

 Žaidžia mimikos- nuotaikos žaidimus stebi save veid-

rodyje, atkartoja draugo mimiką. 

 Pasakoja apie šeimą. 

 Rodo šeimos nuotraukas. 

 Prisimena elgesio gatvėje taisykles. 

 Samprotauja, ką darytų, kur kreiptųsi nutikus nelaimei. 

 Su draugais kuria grupines knygeles, žemėlapius, 

plakatus. 

 Dalyvauja diskusijose. 

 Pristato, pasakoja apie savo gerus poelgius ir darbus. 

 Savarankiškai tvarko savo žaidimo, veiklos vietą. 

 Dalinasi su grupėje dirbančiais suaugusiais ir bendra-

amžiais savo rūpesčiais, patyrimais, domisi jų jaus-

mais, užjaučia, pasiūlo savo pagalbą; 

 Kartu su auklėtoja varto knygeles, žiūri animacinius 

filmukus, juos aptaria. 

 Savarankiškai ar priminus laikosi sutartų saugaus elge-

lio taisyklių grupėje, lauke, salėje. 

 Pastebi skirtumus tarp savęs ir draugų, berniuko ir 

mergaitės. 

 Apibūdina savo jausmus, kitų emocijas. 

 Tyrinėja savo kūną. 

 Diskutuoja su suaugusiais, laisvai išsako savo nuo-

monę. 

 Apibūdina savo draugų išvaizdą. 

 Paaiškina, kokie pavojai gali kilti bendraujant su nepa-

žįstamais žmonėmis. 

 Žaidžia prevencinius stalo, kortelių žaidimus. 

 Sugalvoja kelis konfliktų sprendimo būdus, numato 

pasėkmes. 

 Kartu su tėvais dalyvauja organizuojamose šventėse, 

akcijose. 

 Imituoja suaugusiųjų veiklą, kuria žaidybines situaci-

jas. 

 Veikdamas, žaisdamas saugo save ir kitus. 

 Siekia savo darbu palaikyti tvarką. 

 Domisi suaugusių atliekamais darbais.. 

 Žaidžia, dirba, tvarkosi kartu su draugais. 

 Dalinasi veiklos ir darbo priemonėmis. 



 

5 

metai 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

      5.6.  5 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė. Sporto salė. Kompetencijos centras. Lauko teritorija.  Higienos reikmenys.  Sportinis inventorius: priemonės es-

tafetėms, kliūtims; lankai, šokdynės, kamuoliai, kėgliai, treniruokliai, sūpuoklės, čiužiniai ir kt. 

 Laikosi elementariausių saugumo taisyklių. 

 Mokosi saugoti vienas kitą grupėje, lauke. 

 Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus. 

 Ramioje situacijoje sugalvoja kelis konflikto sprendi-

mo būdus, numato jų taikymo pasekmes. 

 Primena kitiems tinkamo elgesio taisykles ir bando jų 

laikytis be suaugusiųjų kontrolės. 

 Stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti taisyklingai. 

 Klausosi ramios muzikos. 

 Pasakoja apie savo aplinkoje kylančius pavojus. 

 Suaugusiųjų padedamas pasirenka drabužius ir avalynę 

pagal orą. 

 Lipa kopetėlėmis, laiptais, gimnastikos sienele. 

 Valgo tvarkingai. 

 Važinėjasi rogutėmis, lipdo sniego senį. 

 Mėto į taikinį. 

 Nusiramina, atsipalaiduoja kalbėdamas su kitais. 

 Domisi sveikais maisto produktais. 

 Supranta, jog maistas reikalingas, kad augtų sveikas. 

 Supranta susitarimų, taisyklių prasmę. 

 Padeda suaugusiajam serviruoti ir tvarkyti stalą. 

 Diskutuoja, kaip saugoti savo ir artimųjų sveikatą. 

 Atpažįsta žalingus suaugusiųjų įpročius. 

 Stengiasi elgtis savarankiškai. 

 



 

5 

metai 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

      5.6.  5 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  
Grupė. Kompetencijos centras. Edukacinis lauko namelis. Knygos, paveikslėliai, plakatai. Raidynai  Rašymo priemonės 

 Diskutuoja, bendrauja dalindamiesi vasaros įspū-

džiais. 

 Aptaria, pasakoja, apie žinomas miesto gatves, par-

kus, paminklus. 

 Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, publicisti-

nių, enciklopedinių, informacinių). 

 Pasakoja pagal paveikslėlius. 

 Ieško žinomų raidžių knygose,  reklamose. 

 Gamina knygeles, jas „skaito“; 

 Vartydamas knygeles, ieško savo vardo raidės. 

 Lape ritmiškai atkartoja tą patį ornamentą. 

 Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus 

 Klausinėja, tikslina informaciją apie aplinką. 

 Kalba sudėtiniais sakiniais. 

 Domisi abėcėlės raidėmis, parašytais žodžiais.  

 Supranta aplinkoje matomų kai kurių spausdintų žo-

džių prasmę . 

 Klausosi skaitomų kūrinių apie gimtinę, juos aptaria. 

 Pasakoja apie savo namus: kambarį, žaislus. 

 Klausosi sekamų padavimų, skaitomos pažintinės lite-

ratūros. 

 Žaidžia kalbinius, lietuvių liaudies žaidimus. 

 Domisi įvairių rūšių knygomis, jų iliustracijomis, turi-

niu, paskirtimi. 

 Mokosi eilėraščių, dainelių, mįslių, patarlių. 

 Žaidžia žaidimus padedančius skirti garsus, skieme-

nis, skaityti parašytus žodžius. 

 Pasakoja žiūrėdamas į paveikslėlius, knygos iliustra-

cijas. 

 Diskutuoja apie mėgstamas knygas, veikėjus. 

 Iliustruoja, kuria knygeles, jas pristato kitiems, rengia 

knygų parodas. 

 Aptaria pasakų veikėjų elgesį;. 

 Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais, žodžius į sakinius 

jungia laikydamasis perprastų kalbos taisyklių. 



 

5 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.6.  5 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė. Kompetencijos centras. Lauko teritorija. Daržo lysvės. Priemonės skirtos tyrinėjimui, matavimui: termometras, 

liniuotės, indeliai, piltuvėliai ir kt. Priemonės šviesos ir šešėlių žaidimams. Lavinamieji žaidimai. Didaktiniai žaidimai. 

Plakatai. Skaičių, spalvų, formų kortelės. Lauko žaislai. Geometrinės formos. Žaislai, daiktai, rūšiavimui, skaičiavimui. 

Vaikiški meistravimo įrankiai. Tikri buitiniai prietaisai: telefonai, fotoaparatai, mechaniniai ir elektroniniai daiktai. Prie-

monės vaikų darbinei veiklai: prijuostės, namų tvarkymosi priemonės, kibirėliai, kastuvėliai ir kt. 

 Domisi įvairiomis miesto vietovėmis. 

 Išvardija ir atpažįsta rudens gėrybes. 

 Dėlioja kelis daiktus, atsako į klausimus: kiek iš viso?, 

kiek daugiau?, kiek mažiau?. 

 Skaičiuoja, klasifikuoja klevo, ąžuolo lapus, kaštonus, 

giles. 

 Lengvai priima suaugusiojo pasiūlytas priemones, žai-

dimo būdus, ir pats toliau kuria žaidimą. 

 Smalsauja, domisi, rudens gėrybėmis. 

 Lauke prižiūri daržą (stebi, lygina ten augančius 

augalus). 

 Užduoda atvirus klausimus suaugusiems apie jį 

supančius reiškinius, objektus „kodėl”, „kaip”, „kada” 

„iš kur atsiranda”. 

 Įvardija, kur auga vaisiai, daržovės, uogos. 

 Skaičiuoja, grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgda-

mas į jų spalvą, formą, dydį. 

 Tyrinėja daiktus su mikroskopu. 

 Sprendžia galvosūkius; 

 Išsiruošia į ekskursiją į artimiausią sankryžą. 

 Mokosi pereiti gatvę, degant žaliam šviesoforo signa-

lui. 

 Įvardija, paaiškina, lygina, įsižiūri skirtumus. 

 Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. 

 Grupės aplinkoje suranda panašių formų daiktus į 

nurodytas geometrines figūras. 

 Prašo, ragina, stengiasi sudominti, kad draugai tęstų 

pradėtą iš vakaro žaidimą, veiklą. 

 Susipažįsta su įstaigos darbuotojų profesijomis. 

 Apsilanko įstaigos darbuotojų kabinetuose, virtuvėje ir 

kt.. 

 Padedant auklėtojai skaičiuoja grupės mergaites ir 

berniukus,  

 Lygina pastatytus statinius: kuris didesnis, ilgesnis, 

platesnis, storesnis. 

 Ilgą laiką veikia, žaidžia vienas ar su draugais, pratęsia 

žaidimą po kiek laiko. 

 Eksperimentuoja: tirpina sniegą, užšaldo vandenį, 

piešia ant šlapio popieriaus. 

 Renka informaciją įvairiais būdais: varto knygeles, 

enciklopedijas, klausinėja apie jose esančią 

informaciją, su tėveliais namuose „naršo kompiuterį”. 

 Lygina daiktų dydžius, supranta ką reiškia sudėlioti 

nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. 

 



 

5 

metai 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

      5.6.  5 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė. Kompetencijos centras. Lauko teritorija. Daržo lysvės. Priemonės skirtos tyrinėjimui, matavimui: termometras, 

liniuotės, indeliai, piltuvėliai ir kt. Priemonės šviesos ir šešėlių žaidimams. Lavinamieji žaidimai. Didaktiniai žaidimai. 

Plakatai. Skaičių, spalvų, formų kortelės. Lauko žaislai. Geometrinės formos. Žaislai, daiktai, rūšiavimui, skaičiavimui. 

Vaikiški meistravimo įrankiai. Tikri buitiniai prietaisai: telefonai, fotoaparatai, mechaniniai ir elektroniniai daiktai. Prie-

monės vaikų darbinei veiklai: prijuostės, namų tvarkymosi priemonės, kibirėliai, kastuvėliai ir kt. 

 Skiria sąvokas: dabartis, praeitis, ateitis. 

 Susipažįsta su tautiniais simboliais. 

 Apžiūri žemėlapius, suranda kur Lietuva, gimtasis 

miestas Šiauliai, sostinė Vilnius. 

 Varto albumus apie Lietuvą, jos miestelius ir didžiuo-

sius miestus. 

 Atpažįsta su tėvais lankytas vietas, dalinasi įspūdžiais 

su kitais. 

 Tyrinėja etnografinius daiktus, domisi jų paskirtimi, 

kaip ir iš ko pagaminti. 

 Tyrinėja kuo ir ką mato, girdi, skanauja, uodžia, liečia. 

 

 Žaidžia žaidimus, padedančius suprasti ryšį tarp daik-

tų. 

 Grupuoja daiktus pagal nurodytą požymį 

 

 Mokosi sėti, sodinti, prižiūrėti augalus. 

 Mokosi atpažinti, rūšiuoti sėklas. 

 Skaičiuoja daiktus, lygina daiktų grupes. 

 Žaidžia žaidimus lavinančius skaičiavimo įgūdžius. 

 Supranta sąvoką ,,skaičiaus kaimynas“ 

 Vartoja kelintinius skaitvardžius, pastebi kaip sudaryta 

daiktų seka. 

 Atsako į klausimus: kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek 

mažiau? Kelintas eilėje? 

 Pastebi panašius skaičius. 

 Žaisdamas žaidimus vartoja sąvokas: kairė, dešinė, 

virš, po, šalia, viduryje, viduje, išorėje ir kt. 

 Išradingai tyrinėja, eksperimentuoja lauke. 

 Stebi darželio teritorijoje augančius augalus. 



 

5 

metai 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      5.6.  5 METAI 

Vaiko veiksenos 

 

Ugdymo(si)  

priemonės, aplinka  

Grupė. Salė.  Kompetencijos centras. Lauko muzikiniai instrumentai.  Priemonės tapymui, lipdymui, kūrybiniams dar-

bams (įvairūs dažai, pastelės, kreidelės, pilki ir spalvoti pieštukai, įvairaus dydžio ir pločio, storio teptukai, kanceliari-

niai peiliukai ir kt.). Priemonės vaidybai: lėlės, širmutė, dekoracijos, apranga ir vaidybos rūbai (skraistės, skrybėlės, bi-

žuterija, karūnos ir kt.). Muzikos instrumentai: dūdelės, metalofonai, mušamieji instrumentai ar savo gamybos instru-

mentai (lazdelės, barškučiai, akmenukai, švilpynės ir kt.).  Muzikos įrašai, konstruktoriai, geometrinės formos (smulkios 

ir stambios detalės, erdviniams ir plokštuminiams darbams). Netradicinės priemonės: siūlai, karoliukai, sagos, audiniai, 

vėlutės, akmenukai, kriauklelės ir kt. 

 Kerpa paveikslėlius iš žurnalų, laikraščių, pripiešia 

elementus. 

  „Groja” savo kūnu, aplinkos daiktais, vaikiškais inst-

rumentais pritardamas šokiams, dainelių, instrumenti-

nių kūrinių intarpuose, įžangose. 

 Žaidžia muzikinius ratelius salėje, grupėje, lauke. 

 Kuria trumpas improvizacijas pagal žinomas pasakas 

ar pačių sugalvotas. 

 Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris procese gali 

kisti. 

 Tvarkingai elgiasi su kūrybinėmis priemonėmis; 

 Išradingai panaudoja gamtinę medžiagą kūrybiniuose 

darbeliuose; 

 Kuria melodijas mįslėms, vardams, patarlėms; 

 Grupėje, namuose dainuoja išmoktas daineles; 

 Žaidžia lietuvių liaudies muzikinius ratelius. 

 Aptaria aplinkoje esančius meno kūrinius. 

 Mokosi dainų, eilėraščių. 

 Vaidina pačių sugalvotus siužetus „čia ir dabar” stalo 

teatre su pasirinktomis lėlėmis. 

 Žaidžia kūrybinius vaidmeninius žaidimus, 

imituodami gerus poelgius, darbus. 

 Imituoja pasakų veikėjų judesius; 

 Jausmus perteikia meninėmis priemonėmis (lipdo, 

piešia). 

 Siūlo savo idėjas atnaujinant  grupės aplinką, ją puo-

šia. 

 Žaisdamas muzikinius žaidimus perteikia veikėjo 

balsą, charakterį. 

 Eksperimentuoja dailės priemonėmis, technikomis. 

 Pastebi , grožisi gamtos spalvomis, garsais. 

 Savitai vaizduoja pasaulį. 

 Piešia, aplikuoja, lipdo ornamentus,  

 Piešia portretą, savo šeimos narius. 

 Sugalvoja darbeliams pavadinimus. 

 Dainuoja daineles apie šeimą, gimtine. 

 Šoka tradicinius liaudies ratelius, žaidimus, perteikia 

veikėjo emocijas. 

 Muzikuoja instrumentais. 

 Žaidžia- vaidina, trumpas scenas pagal knygų siuže-

tus. 

 Varto liaudies meno knygas, apžiūri tautodailės dar-

bus, išsako savo įspūdžius. 

 Įgytas žinias įtvirtina meninėmis raiškos priemonė-

mis; 

 Drąsiai, laisvai siūlo idėjas žaidimams. 



 

VI. UGDYMOSI  

PASIEKIMŲ IR  

PAŽANGOS  

VERTINIMAS  

Vaiko pasiekimų vertinimas neatsiejamas kokybis ko ugdymo(si) pročeso dalis.  Vaiko pasiekimų vertinimas 
organižuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio amž iaus vaikų pasiekimų apras u (2014) ir lops elyje - darž elyje 

parengtu ir patvirtintu Vaikų pasiekimų ir paž angos tvarkos apras u.  

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.  

Vertiname, nes tai: 

 padeda paž inti vaiką: suž inoti jo poreikius ir interesus, savijautą, gebe jimus , s eimos lu kesč ius; 

 sudaro te vams galimybę tapti lygiaverč iais vertinimo partneriais; 

 padeda pedagogui įž velgti ugdytinio ugdymosi galimybes, nustatyti problemas, diferenčijuoti ir  

 individualižuoti darbą, parinkti ugdymo(si) metodus ir bu dus; 

 padeda apibendrinus sukauptą vertinimo informačiją ir duomenis, tikslingai koreguoti ugdymo planus; 

 suteikia te vams (globe jams) informačiją apie vaiko ugdymo(si) paž angą ir pasiekimus. 

 Ugdymo paž angą ir pasiekimus vertina pedagogai, te vai. 

 Pagrindiniai vaiko pasiekimų vertintojai yra grupių aukle tojai. Špečialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų pa-

siekimus kartu su aukle tojais vertina lops elio-darž elio spečialistai.  

 Vaiko gebėjimai vertinami pagal ugdymo pasiekimų sritis, nustatant vaiko pasiekimų žingsnelį ir 

numatant ugdymosi perspektyvas.  

 

Vaiko pasiekimai vertinami 2 kartus metuose (spalio ir gegužės mėn.). 

Pagrindinė vertinimo sistemos nuostata – kiekvieną vaiką įvertinti individualiai, jo 

pasiekimus lyginti su ankstesniais paties režultatais, stebint, ar ugdytinis daro paž angą ar ne, 

ies koti bu dų jam pade ti. 



 

VI. UGDYMOSI  

PASIEKIMŲ IR  

PAŽANGOS  

VERTINIMAS  

Vaiko stebe jimas–pagrindinis vaiko paž inimo ir vertinimo bu das.  

Ugdymo pažangos pasiekimų vertinimo metodai ir būdai:  

stebėjimas, pokalbiai su vaiku, vaiko tėvais, vaiko veiklos (kūrybos darbų su aprašais, 

nuotraukų, filmuotos medžiagos, kalbos ir kt.) analizė. 

 Štebe damas vaiką pedagogas is siais kina, koks yra vaiko kalbos, sočialinis, emočinis ir paž intinis is sivysty-

mas. Štebint vaiką rudenį, galima įvertinti jo esamus gebe jimus, o mokslo metų pabaigoje – apibendrinti poky-

č ius, įvykusius per mokslo metus. 

 Štebe jimas turi tikslą - geriau paž inti vaiką (jo čharakterį, temperamentą, pasaulio paž inimo bu dus), is -

siais kinti jo poreikius, pome gius, elgesio ypatumus, kokios pagalbos reikia. Štebe jimo režultatai už ras omi 

trumpai komentuojant. Turint stebe jimo is vadas, galima numatyti realius ugdymo tikslus. Štebe jimo režultatai 

bus objektyvu s tik tada, kai jie bus aptarti su kolegomis ir te vais. 

 Vaikų paž anga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinami nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo 

bu dus ir metodus. 

 Ugdymo paž angos fiksavimas vyksta: grupe s dienyne, vaikų darbų aplankuose. 

Vertinimo sistemos pamatas –vaiko pasiekimų aplankas, kurio paskirtis: 

 sekti ugdytinio paž angą; 

 suteikti objektyvią informačiją te vams; 

 pratinti ugdytinius vertinti save; 

 pritaikyti ugdymo(si) programą vaiko poreikiams; 

 analižuoti pedagogo vaidmenį ugdymo pročese. 

Prade jus vaikui lankyti įstaigą ir kiekvienais mokslo metais rugse jo me nesį is siais kinami te vų  lu kesč iai, 

surenkama jų informačija apie vaiko gebe jimus, ypatumus. Šurinkus informačiją ir  įvertinus vaiko pasiekimus, 

pedagogas, laikydamasis  konfidenčialumo prinčipo, teikia te vams (globe jams) vaiko pasiekimų ir paž angos a-

naližę. Te vai nuolat informuojami apie vaiko pasiekimus ir daromą paž angą, jie gali kiekvieną dieną susipaž inti 

su vaiko darbais.  
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