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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

 

1.1.INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Švietimo tiekėjo pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Pakalnutė“ (toliau – Darželis) 

Teisinė forma – juridinis asmuo, pelno nesiekianti, Vilniaus miesto savivaldybės institucija 

             grupė – neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

             tipas – lopšelis – darželis. 

Adresas: Architektų g. 44, LT – 04122 Vilnius. 

El. paštas: rastine@pakalnute.vilnius.lm.lt 

Interneto svetainės adresas: www.vilniauspakalnute.lt 

Identifikavimo kodas 190023697 

Steigėjas: Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 

Ugdymo kalbos: lietuvių, lenkų (1 grupė) 

Ugdymo forma – dieninė. 

Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams ugdyti ir prižiūrėti vaikus. Ji 

savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

bei steigėjo norminiais teisės aktais. 

 

mailto:rastine@pakalnute.vilnius.lm.lt
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1.2. VAIKO, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ), VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI 

 

 

Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystymosi sąlygas yra vienas 

pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. Sudaryta vaikui galimybė rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius. Atsižvelgiant į 

individualius, specialiuosius poreikius, siekiame juos tenkinti: saugumo, aktyvumo, žaidimo, sveikatinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, 

pažinimo, saviraiškos. 

 Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje, palaipsniui ir pats mokosi saugoti save. 

 Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai skirtose zonose ir lauko aikštelėse. 

 Poreikis žaisti. Kiekvienas vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis 

išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja. 

 Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, 

skirtingu nuo kitų. 

 Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, tikslina turimus daiktų vaizdinius, veikia 

aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikas nori viską paliesti, pajausti todėl, kad jo saviti mokymosi metodai. 

 Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai valgyti, rengtis, pasirinkti veiklą, priemones, žaislus. 

Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros sąlygos visapusiškam vaiko ugdymui(si), kad būtų 

tenkinami specialieji ir išskirtinių gebėjimų turinčių vaikų poreikiai, teikiama specialistų pagalba. Tinkama vaikų priežiūra ir maitinimas, vaiko 

saugumo ir sveikatos užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir su suaugusiais, savarankiškumas, pasirengimo  mokyklai 

svarba ir t.t.  
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1.3. ĮSTAIGOS SAVITUMAS 

 

Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų ir grupės sudaromos, atsižvelgiant į vaikų amžių. Veikia lopšelio grupės 1,5–3 metų vaikams, 

darželio grupės 3–5 metų vaikams, mišri lenkų k. grupė 1,5–5 metų vaikams bei priešmokyklinio amžiaus grupė.  

Darželyje vaikas aktyvinamas ir skatinamas žaidimui, eksperimentavimui, tyrinėjimui, judėjimui. Lopšelyje - darželyje didelis dėmesys 

skiriamas vaikų sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, taisyklingos laikysenos formavimui, plokščiapėdystės profilaktikai ir korekcijai. Įstaiga 

pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

nariais, dalyvaujame ne tik ikimokyklinių įstaigų bet ir miesto renginiuose.  Taipogi, esame patvirtinę penkeriems metams įstaigos sveikatos 

stiprinimo programa, kuri integruojama į ikimokyklinio ugdymo programą. Turime įsirengę atskirą sporto salę, kurioje yra daug priemonių kūno 

kultūrai ir žaidimams. Darželio kieme yra sporto aikštelė, kurioje vaikai gali žaisti ir ugdyti(s) krepšinio gebėjimus. Sėkmingai priešmokyklinio 

ugdymo vaikų komanda dalyvauja „Lietuvos mažųjų žaidynėse“, esame laimėję prizines vietas.  

Vyresnio amžiaus vaikai (5-6 metų) dalyvauja programoje „Zipio draugai“. Šios programos dėka vaikai mokomi įveikti kasdieninius 

sunkumus, atpažinti savo jausmus, juose susivokti bei išreikšti juos sau ir kitiems priimtinais būdais. Įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir 

išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pokyčius, netektį. 

Darželyje turime įkūrę „Etno“ kambarėlį, jame vaikai skatinami domėtis savo tautos kultūra, tradicijomis, savo etnografinio 

regiono tautodaile, tautosaka. 

   Atsižvelgiant į įstaigą lankančių vaikų interesus ir poreikius, teikiamos papildomos paslaugos:  

 meninis ugdymas – dailė, keramika;  

 fizinis ugdymas – judesio ir padėties korekcijos grupiniai ir individualūs užsiėmimai, krepšinio užsiėmimai, šokių valandėlės; 

 kalbos ugdymas – logopedo valandėlės, individualus darbas;  

 socialinis ugdymas – psichologo valandėlės, individualus darbas;  
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Įstaigoje  yra ir kitakalbių vaikų. Vienoje grupėje, kuri yra mišri, ugdymas vyksta lenkų kalba. Šios grupės tėvai suinteresuoti, kad jų  

vaikai susipažintų su valstybine kalba, kultūra, tradicijomis, todėl lenkų grupės vaikučiai ir tėveliai visada integruojami į kasdieninę darželio 

veiklą, dalyvauja bendruose projektuose, pramogose bei šventėse. 

Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais. Nuo 1992m. bendradarbiaujame su „Kūno kultūros dispanceriu“, kuris 

reorganizuotas ir dabar vadinasi „Sporto medicinos centru“. Kiekvienais metais gydytoja-ortopedė Liudmila Švedienė apžiūri mūsų įstaigos 

vaikučius, teikia patarimus ir pasiūlymus rūpimais klausimais. 

Bendradarbiaujame su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis: Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žibutė“, „Obelėlė“, rengiame bendras sportines, 

meninės raiškos, kalbos pramogas, kuriame pažintinius ir kūrybinius projektus. 

 Siekdami ugdyti visapusišką asmenybę, vaiko individualius gebėjimus, kūrybiškumą dalyvaujame ir visuomeninėje veikloje. Nuo 2004 

m. vykstame į G. Steponavičiaus paramos fondo organizuojamus renginius, kurių metu vyksta glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su 

tėveliais.  

Jau kelintus metus dalyvaujame respublikiniame meniniame projekte, kuris skirtas mamai. Akcijos metu vaikai kuria originalius, savitus 

darbelius mamai, kuriais papuošiame savo įstaigą. 

 Siekdami nuolatinio pedagogų ir jų ugdytinių meninės kompetencijos augimo ir kūrybiškumo  skatinimo, mes kasmet dalyvaujame 

konkursuose, projektuose, piešinių bei kitokių darbelių parodose, švenčiame kalendorines šventes, organizuojame vaikams pramogas ir išvykas. 

  Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikius įstaigoje yra prailgintos darbo dienos grupė. 

Psichologė ir logopedė teikia tėveliams konsultacinę pagalbą rūpimais klausimais. 
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1.4. PEDAGOGŲ PASIRENGIMAS 

 

 Įstaigai vadovauja II vadybinę kategoriją turintis direktorius. Jam talkina pavaduotojas ugdymui taip pat turintis II vadybinę kategoriją. 8 

auklėtojos turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (1 auklėtojos metodininkės), 7 - aukštesnįjį ikimokyklinį išsilavinimą. Visos pedagogės turinti 

pedagoginę – psichologinę kvalifikaciją. Ugdytiniams pagalbą teikia - psichologė (aukštasis universitetinis išsilavinimas), logopedė (aukštasis 

koleginis išsilavinimas), meninio ugdymo pedagogė (aukštesnysis išsilavinimą). 

Pedagogų komanda yra kvalifikuota, kompetetinga, įgytas žinias naudojanti praktikoje, gebanti suvokti esminius ugdymo turinio dalykus; 

tirti, planuoti, numatyti ugdymo strategijas, jas įgyvendinti; ugdymo realybėje sukurti pedagoginę sąveiką; sumaniai ir kūrybiškai derinti ugdymo 

metodus; individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą; apibendrinti pedagoginę patirtį; dirbti komandoje. Pedagogai ir kiti specialistai glaudžiai 

bendradarbiauja tarpusavyje: integruoja veiklas, rengia projektus  

Pedagogai inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja Lazdynų mikrorajono, Vilniaus miesto ir respublikos mastu organizuojamuose renginiuose ir veiklose 

(akcijos, parodos, konkursai, šventės, projektai).  

Komanda siekia bendravimo ir bendradarbiavimo su vaiku, šeima, ir tarpusavyje. Ugdyme vadovaujasi vaiko interesais: vaiko teise 

veikti, išreikšti savo nuomonę ir įtakoti sprendimus. Gerbia vaiką ir jo šeimą,  užtikrina jo saugumą, priežiūrą ir ugdymą. Taip pat siekia sukurti 

jaukią, saugią, ugdančią aplinką.   
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1.5. POŽIŪRIS Į VAIKĄ IR JO UGDYMĄ 

 

Į vaiką  orientuotas ugdymas suteikia vaikams galimybę rinktis veiklą atitinkamai suplanuotoje ir įrengtoje grupėje. Grupėje yra keli 

veiklos centrai, kuriuose sukaupta daug pažinimo ir žaidimo priemonių. 

Programa grindžiama įsitikinimu, kad geriausiai vaikai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą. Gerai apgalvota aplinka 

skatina vaikus tyrinėti, būti veikliems, kūrybingiems. Ugdytojų komanda puikiai išmano vaiko raidos dėsningumus, formuoja ugdančią aplinką ir 

pasirūpina ugdančių priemonių. Jos tikslas – teisingai parinkti uždavinius kiekvienam vaikui ir visai grupei. 

Auklėtoja keičia priemones centruose, kad vaikams būtų įdomu. Atėjus į tokią grupę jaučiamas ugdymosi procesas vaikams žaidžiant, 

šnekučiuojantis, tariantis, tyrinėjant, renkantis, kaupiant įgūdžius. 

Vaiko raida yra skatinama, kai jam keliami ugdymosi iššūkiai yra šiek tiek didesni už jo gebėjimus 
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II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Visuminio integralaus ugdymo principas – siekti, kad vaikas plėtotų įvairias (kūrybinias, pažintines, fizinias, emocinias) galias, tikslingai 

formuotų vertybines nuostatas, jausmus, mąstymą ir elgseną. Užtikrinama visų ugdymo sričių darna.  

Individualizavimo principas – pripažįstama ir puoselėjama vaiko individualybė; visiems lopšelį-darželį lankantiems vaikams sudaromos 

galimybės ugdytis pagal savo gebėjimus, poreikius, amžių, parenkant metodus, turinį, pritaikant aplinką.  

Sveikatingumo principas - laiduoja vaikui fiziškai ir psichologiškai saugią aplinką, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą bei sveikatos 

sutrikimų korekciją. įgydamas sveikos gyvensenos įgūdžių, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę sveikatą, švarinti aplinką, saugiai 

jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje. 

Tautiškumo principas – ugdymo turinys orientuotas į vaiko etninio ugdymo poreikių tenkinimą. Ugdymo turinyje atskleidžiamas 

žmogaus ryšys su gamta ir laiko ritmais, lietuvių papročiais, tradicijomis, ir kultūriniu paveldu.  

Žaismingumo principas – ugdymo turinys skatina plėtotę, vaikų gebėjimus, žadina vaikų vaizduotę, išjudina visus jų pojūčius, 

panaudojant žaismingas priemones, žaidybines situacijas. 

Demokratiškumo principas – galimybė rinktis, asmeninis aktyvumas, pakantumas skirtingumams ir bendrumo jausmas. Vaikai, tėvai, 

pedagogai yra ugdymo proceso kūrėjai. 
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III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS – 

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti 

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

mokėjimo mokytis pradmenis. 

UŽDAVINIAI: 

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą 

tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi, pasiekti, kad vaikas: 

   - Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir išreikštų save. 

   - Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes 

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

   - Aktyviai dalyvautų susipažįstant su lietuvių tautos tradiciniu menu ir kūrybiškai išreikštų (įvairiomis meno priemonėmis ir būdais) save 

šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime. 

    - Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų ir plėtotų žaidimą, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko 

išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius. 

    - Gebėtų saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, plėtotų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, tenkintų judėjimo poreikį. 
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IV. UGDYMO MODELIS 
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V. UGDYMO TURINYS 

 
 

Ugdymo turinį parenkame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu“ir „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“.  

Ugdymo turiniu siekiama atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus bei įgūdžius ir formuoti vertybines nuostatas. Ši 

ugdymo programa yra orientuota į svarbiausią pasiekimų visumą – vaiko asmenybės brandinimą per visas pasiekimų sritis. Jų yra aštuoniolika: 

kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė, savivoka ir savigarba, santykiai 

su suaugusiais, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, rašytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, meninė raiška, 

estetinis suvokimas, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas, problemų sprendimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis. Kiekvieno vaiko 

pasiekimų visuma, išdėliojama į žingsnelius (nuo 1 iki 6). Vienas žingsnelis skiriamas vieniems vaiko augimo ir vystymosi metams, ir sąlyginai 

žingsnis yra siejamas su vaiko amžiumi. Taip pat programoje išskirti brandesnio vaiko ugdymosi gebėjimai (7 žingsnelis), kurie integruojami į visas 

ugdymosi sritis. Išskirti gebėjimai padės pedagogams įvertinti individualią vaiko pažangą.  

Vaiko pasiekimų sričių tęstinumą garantuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, kurioje numatomas vaiko ugdymas pagal 

penkias kompetencijas: socialinė, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė.  
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ORUS  

Ugdymo 

sritys 

Žingsniai Gebėjimai ir žinios  (pasiekimai) Vaiko veiksena Ugdymo gairės 

1. 

Savivoka 

ir 

savigarba 

1 

žingsnis 

Reaguoja į pasakytą savo vardą. 

Apžiūrinėja, liečia kitą vaiką, tyrinėja jo 

kūną. 

Tyrinėja save veidrodyje, žaidžia įvairius žaidimus su 

veidrodžiu. 

Atsiliepia, pašauktas vardu. 

Laikytis pastovaus dienos ritmo ir ritualų, su 

tais pačiais žaislais žaisti tuos pačius 

žaidimus. 
Dažnai kreiptis į vaiką vardu, įvardijant jo 

jausmus ir veiksmus. 

Žaisti lietuvių liaudies žaidinimus. 

Žaisti žaidinimus su vaiko kūno dalimis, jas 
įvardijant.  

2 

žingsnis 

Turi savo kūno išorės vaizdinius – 

atpažįsta save neseniai darytose 
nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, 

pavadina kelias kūno dalis.  

Džiaugiasi didėjančiomis savo 

galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, 
kalbėti, tikisi juo besirūpinančio 

suaugusiojo pritarimo, palaikymo, 

pagyrimo. 

Skiria save, rodo nuotraukose šeimos narius, brolį, sesę 

ir kitus. 
Mokosi papasakoti apie save, pasakyti savo vardą, 

piršteliais parodo savo amžių. 

Vardina žmogaus kūno dalis, aiškinasi, kam reikalingos 

kojos, ausys, akys ir kt. kūno dalys.  
Žaidžia žaidimus “Žmogaus kūno dalys”. 

Mėgdžioja suaugusiojo rodomus judesius, imituoja 

gyvūnų judesius. 

Žaisti su vaiku žaidinimus, judinant rankeles, 

kojeles, liečiant nugarytę… 
Vartoti kūno dalių pavadinimus. Pasiūlyti 

žaislų su veidrodėliais. 

Vaiko protestą suprasti kaip jo poreikių ir 

norų išraišką, o ne kaprizus. Sudaryti vaikui 
pasirinkimo situacijas, naudoti tik būtinus 

draudimus. 

Demonstruojant ir aiškinant įtraukti vaiką į 
diskusiją, kas jam patinka ir kas nepatinka. 

Vaikui skirti pakankamai individualaus 

dėmesio – domėtis, ką jis veikia, pritarti 

žvilgsniu, šypsena, pagirti, pasidžiaugti 
pasiekimais. 

3 

žingsnis 

Kalba pirmuoju asmeniu „Aš noriu“, 

„Mano“. Savo „aš“ sieja su savo veikla ir 
daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką turi. 

Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, 

atskiria berniukus nuo mergaičių, pavadina 

5-6 kūno dalis. 
Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, 

tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir 

Pasakoja apie save - amžius, išvaizda, lytis, pomėgiai, 

gebėjimai. Ieško savęs nuotraukose, stebi veidrodyje.  
Žaidžia bendravimo žaidimus, kartoja ir įsimena savo 

vardą, pavardę, kitų vaikų vardus, pomėgius. Pristato 

save kitiems, perduodamas simbolinį ženklą.  

Žaidžia emocinį intelelkto žaidimą “Linksmas-
liūdnas”. Diskutuoja, kokie vaikai yra, ko nori, kaip 

jaučiasi.  

Dažnai įvardyti daiktus, kurie priklauso 

vaikui. Komentuojant vaiko veiklą, būtinai 
paminėti vaiko vardą. Pasiūlyti žaidimų 

„mano – tavo“, „Mano kūnas“, 

„Mano žaidimai“ ir kt.  

Kalbėtis su vaikais, ką mėgsta žaisti 
berniukai ir mergaitės. Pasidžiaugti, paploti, 

jei vaikas padeklamuoja, padainuoja. 
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kiti vaikai jį mėgsta ir priima. Klausosi literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, kas patinka, o 

kas ne, kas gera, o kas bloga. Lygina save, koks yra 
dabar ir koks buvo anksčiau: pasakoja, ką geba. 

Pakomentuoti ir pagirti vaiko pasiekimus 

atėjusiems jo pasiimti tėvams, kad vaikas tai 
girdėtų. Pakabinti vaiko darbelius taip, kad 

jis galėtų juos matyti. 

4 

žingsnis 

Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo 

norų, ketinimų, jausmų pasaulį. 
Pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis, ir kaip 

jaučiasi, ko nori kitas asmuo. 

 

Tyrinėja savo ir kitų žmonių panašumus ir skirtumus, 

pomėgius.  
Įsivertina savo elgesį, naudodamas “Gerų poelgių 

kraitelę”. Dalyvauja įvairioje veikloje, kurioje 

atskleidžia geriausias savo savybes.  Apie savo veiklą 

pasakoja suaugusiems ir vaikams, džiaugiasi, rodo, ką 
nuveikęs.  

Klausosi kūrinėlių, diskutuoja apie gražų šeimos narių 

bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais. 
Žiūrinėja knygeles, savo šeimos nuotraukas, įvardina 

šeimos narius, iš žaislų sudaro šeimos variantus.  

Kalba, judesiais, mimika išreiškia meilę šeimos 
nariams. Perkelia į grupę savo šeimos patirtį: 

bendravimo būdą, žaidimus, pomėgius.  

Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Kas aš 

esu?“, „Mano kūnas“, „Žmonių panašumai ir 
skirtumai“, „Mano ir kitų 

pomėgiai“, „Mano ir kitų jausmai“.  

Stebėti, ar neatsiranda nepakankamo 

savęs vertinimo ženklų (nuleista galva ar 
pečiai), ir pasidomėti, kas atsitiko? 

Kodėl? Dažnai kartoti, kad vaikas yra 

ypatingas ir svarbus kitiems grupėje 

5 

žingsnis 

Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus tas 

pats asmuo: atpažįsta save kūdikystės 
nuotraukose, teisingai pasako, kad suaugęs 

bus vyras/moteris (tėvelis/mamytė). 

Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės narys. 
Apibūdina savo išvaizdą, kalba apie šeimą, 

draugus. 

Savęs vertinimas nepastovus, priklauso 

nuo tuo metu išsakyto suaugusiojo 
vertinimo, siekia kitų dėmesio, palankių 

vertinimų.  

Kuria savo galimybių „saulę“, ant spindulių rašydami, 

ką gali. Kartu su auklėtoja leidžia grupės, darželio 
laikraštukus tėveliams. 

Demonstruoja savo fizinių galimybių, pozų, judesių 

tobulumą, išradingumą žaisdami, veikdami su daiktais.  
Žaidžia „komplimentų“ žaidimus, pastebėdami ir 

įvertindami vienas kito gerąsias savybes. 

Klausosi lietuvių liaudies pasakas, kuriose aiškiai 

skiriamas geris ir blogis. 
Diskutuoja apie gimtinę, Tėvynę. Domisi tradicijomis, 

papročiais, vietinėmis šventėmis, dalyvauja jose. 

Kartu su auklėtoja kuria knygelę apie save, 

įsegdami savo paties pieštą autoportretą, draugų, 

auklėtojos, tėvų, kitų šeimos narių pieštus 

portretus su užrašytais žodžiais apie jį. 

Kalbėti su vaiku apie jo praeitį, dabartį, 

ateitį. Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Mano 
kūnas, pomėgiai, norai, gebėjimai 

praeityje, dabar, ateityje“. Dažnai kalbėtis su 

vaikais apie jų šeimas, tėvelių darbus, 
šventes, organizuoti šeimos dienas darželyje, 

išvykas į darbovietes. Turėti vaiko šeimos, 

grupės nuotraukų albumėlius. Rengti grupės 

šventes, 
prisistatymus tėvams, kitoms darželio 

grupėms. Kalbėtis su vaikais apie tai, kas 

yra gerai, o kas blogai. Skatinti ir girti vaiką, 
tai siejant su jo asmeniu, išsakyti pastabas 

konkrečiam jo poelgiui ar veiksmui, 

nesiejant su jo asmenybe. Paskatinti vaikus 
dažniau keisti žaidimo partnerius, įtraukti į 

savo žaidimus 

mažiau populiarius vaikus, paskatinti 
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sakyti komplimentus vienas kitam, žaisti 

žaidimą „Kas mane pagirs?“  Nuskriaudus 
draugą paskatinti atsiprašyti ir jam pasakyti 

3–5 malonius dalykus.  

6 

žingsnis 

Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, 

savybes, gebėjimus, šeimą, bendruomenę, 
Tėvynę. 

Ima suvokti save, kaip galintį daryti įtaką 

kitam ir atsakingai pasirinkti. 

Juokiasi iš savo klaidų ar mažų nelaimių, 
jeigu jos nesukėlė rimtų pasekmių. 

Save apibūdina, nusakydamas fizines ir 

elgesio savybes, priklausymą šeimai, 
grupei, gali pasakyti savo tautybę. 

Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai. 

Stebi ir atpažįsta kitų palankumo ir 
nepalankumo jam ženklus. 

Aiškinasi šeimos narių giminystės ryšius (dukra, 

anūkė ir t.t.), sudaro savo šeimos medį. 

Kuria knygelę apie save ir draugus, tėvelius; 

“Mano tėčio ir mamos darbai”, “Aš jau moku ir 

galiu”.  

Įvardina profesijas, ir atkartoja jas kūrybiniuose 

žaidimuose.  

Tyrinėja žemėlapius, atranda vietas, kuriose 

lankėsi, patys kuria orientacinius žemėlapius ir 

panaudoja juos žaidimuose.   

Jaučiasi svarbus, išryškėja lyderystė. 
Domisi lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, 

vietinėmis šventėmis, dalyvauja jose. 

Lankosi darželio “Etno” kambarėlyje. 

Atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo jam 

ženklus. 

Paskatinti samprotauti apie save, savo 

pomėgius, veiklą: „Kas? Kada? Ką? Kur? 
Kaip? Su kuo?“  

Pasiūlyti idėjų savęs, šeimos, kitų žmonių, jų 

grupių, Tėvynės tyrinėjimams. Pristatyti 

vaiko ir tėvų pomėgius vakaronėse, parodose 
ir kt. 

Leisti vaikui vis daugiau rinktis pačiam, 

nepažeidžiant savo ir kitų saugumo bei 
nustatytų elgesio taisyklių. 

Skatinti juos pozityviai reaguoti į savo 

klaidas. Sąmoningai suklysti, 
pademonstruojant, kaip galima juoktis iš 

savo apsirikimų  

Pasiūlyti idėjų veiklai, skatinančiai 

tyrinėti kitų palankumo ir nepalankumo 
vaikui ženklus, aiškintis jų priežastis. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei,  bendruomenei, palankiai kalba apie 

save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises. 

 7 

žingsnis 

Jaučia, kad yra šeimos, grupės narys. Supranta, ką gali pakeisti, pats padaryti, o kas nepriklauso nuo jo norų (pvz. dienos rėžimas). 

Siekia kitų palankumo, bet ne visada tolerantiškas kitam. 
2. Emocijų 

suvokimas 
ir raiška 

1 

žingsnis 

Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia 

džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį.  
Patiria išsiskyrimo nerimą, atsiskyrus nuo 

tėvelių, džiaugiasi jam sugrįžus.  

Išreiškia nerimą, pamatęs nepažįstamą 

žmogų. 

Žaisdamas, bendraudamas išreiškia savo jausmus ir 

norus. 

 

Stengtis suprasti kūdikio emocijų reiškimo 

ženklus ir pasirūpinti juo. 
Pasirūpinti, kad kūdikis matytų save 

veidrodyje, kai yra linksmas, liūdnas, piktas. 

Užimti vaiką įdomia veikla, suteikti džiugių, 

malonių potyrių, nukreipti dėmesį nuo 
liūdesį keliančių situacijų.   

2 Emocijos pastovesnės, tačiau dar būdinga Įvardina apie jausmus, žiūrinėdamas paveikslėlius, Visada pasirūpinti vaiku, kai jis jaučiasi 



17 

 

žingsnis greita nuotaikų kaita.  

Atpažįsta kitų džiaugsmo, liūdesio, pykčio 
emocijų išraiškas. 

nuotraukas, piešinius, knygų iliustracijas. 

Išdarinėja grimasas žvelgdamas į veidrodį. 

blogai. Kartu su vaiku vartyti knygeles, 

kuriose veikėjai yra skirtingos nuotaikos. 
Dainuoti skirtingų nuotaikų daineles. 

Įvardyti vaikų bei savo emocijas. 

Pasakyti, kad vaikas liūdnas, pačiam jį 

paglostyti ir paskatinti kitą vaiką jį 
paglostyti. 

Su lėlėmis, kitais žaislais žaisti žaidimus, 

kuriuose jie skirtingai jaučiasi ir elgiasi. 

3 

žingsnis 

Pradeda atpažinti, ką pats jaučia, turi savus 
emocijų raiškos būdus. 

Pradeda naudoti emocijų raiškos žodelius 

ir emocijų pavadinimus.  
Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, 

atpažįsta aiškiausiai reiškiamas emocijas ir 

į jas skirtingai reaguoja.  
Geriau valdo savo emocijų raišką ir 

veiksmus, reaguodamas į juo 

besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, 

balso intonaciją, žodžius. 

Žiūri nuotraukas ir pasako, kur mergaitės, o kur 
berniukai. 

Savo jausmus išreiškia bendraudamas ir žaisdamas 

vaizduotės žaidimus.  
Vartoja „aš“, „mano“, „man“ – „Aš noriu lėlės“. 

Vartoja kai kuriuos vertinimo žodžius: „Agnė gera“, 

„Agnė bloga“, vėliau – „Aš –gera“.  Savo elgesį vaikas 
vertina, atsižvelgdamas į pritariančią ar nepritariančią 

suaugusiojo veido išraišką.  

Nenoriai dalinasi savo žaislais, asmeniniais daiktais.  

Atsisveikina ir pasisveikina su šeimos nariais, sako 
ačiū, prašau. Žaisdamas su kitais reiškia palankumą, 

pasitenkinimą. Naudoja siužetinius žaislus, daiktus-

pakaitalus. Domisi vaikais, ieško draugo žaidimui. 
Noriai žaidžia su suaugusiuoju, atkartoja jo veiksmus. 

Žaidžia žaidimus plėtojančius socialinę patirtį. Pradeda 

naudoti emocijų raiškos žodelius. 

Jautriai reaguoti į vaiko rodomus 
emocijų ženklus – veido mimika susitapatinti 

su jo nuotaika, komentuoti 

emocijas ar jausmus, juos pavadinti.  
Vartyti ir skaityti vaikui „nuotaikų 

knygeles“. Būti vaikui pavyzdžiu, kaip reikia 

reaguoti į kito vaiko emocijas: jei jis 
džiaugiasi, pasijuokti kartu su juo, jei liūdi, 

verkia – paglostyti, duoti žaislą. Mokyti 

atsiprašymo ir susitaikymo ritualų.  

 

4 

žingsnis 

Pavadina pagrindines emocijas, jas skiria ir 
išreiškia mimika, balsu, veiksmais. 

Atpažįsta kitų emocijas pagal veido 

išraišką, elgesį, veiksmus. Ima suvokti, kad 
jo ir kitų emocijos gali skirtis.  

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo 

situacijos. 

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

išraišką, balso intonaciją, žodžius. Tyrinėja savo ir kitų 

nuotaikas: linksmas, liūdnas, aiškinasi veido išraiškos 
mimikas: „nusiminęs“, „piktas“... 

Stebi, pajaučia, išgyvena, kad visi žmonės patiria 

jausmų, emocijų, minčių: gali džiaugtis ir pykti, būti 
laimingi ir nelaimingi. Aiškinasi, kokia mimikos 

komunikacinė reikšmė, ją naudoja saviraiškai: šypsena, 

linksmos akys, ašaros, susiraukęs, piktas veidas. Stebi 

Paskatinti kasdien žymėti savo nuotaiką, 
parenkant ją atitinkantį nuotaikų veidelį. 

Skatinti reikšti visus jausmus, kad būtų 

galima pastebėti, kada vaikui reikia pagalbos, 
ir jam padėti. Pasiūlyti idėjų nuotaikoms ir 

jausmams tyrinėti. 

Skaityti knygeles apie jausmus ir jų išraišką. 
Pasiūlyti žaidimų, skatinančių 

tyrinėti ar imituoti kitų žmonių nuotaiką. 

Skatinti pastebėti bendraamžių savijautą. 
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jas veidrodyje. Atlieka mimikos pratimus (prieš draugą 

ir prieš veidrodį): šypsosi sau, draugui; nustemba 
(pakelti antakius); vaizduoja pyktį (suraukti kaktą). 

Skatinti pasakyti, kaip jaučiasi jis ir kiti. 

5 

žingsnis 

Apibūdina savo jausmus ir situacijas, 

kuriose jie kilo. 

Vis geriau supranta kitų jausmus ir 
tinkamai į juos reaguoja. 

Klausosi kūrinėlių apie jausmus, nuotaikas, 

svarstydami, iš ko galima suprasti, kad kitam linksma, 

liūdna.  
Žaidžia žaidimus, per kuriuos pasako, kaip jis jaučiasi, 

ką jis mėgsta, su kokiu žaislu nori žaisti. 

Kūno išraiška pavaizduoja jausmus.  

Pasiūlyti žaidimų, kuriuose vaikas būtų 

skatinamas išreikšti savo jausmus: emocijas 

reikšti dainuojant, piešiant, 
šokant, komentuoti jausmų paveikslėlius. 

Kalbėtis apie savijautą „Ryto rate“, skaityti 

„Jausmų knygeles“, žaisti vaidmenų 

žaidimus, įsijaučiant į kito savijautą.  
Tarpininkauti, kai vaikai išreiškia sunkius 

jausmus. 

Skaitant įvairius tekstus kuo ryškiau 
intonuoti, išryškinant veikėjų veiksmus. 

6 

žingsnis 

Pavadina bei apibūdina savo jausmus, juos 

sukėlusias situacijas ar priežastis.  

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

kitas ir tinkamai reaguoja.  

Dažniausiai geranoriškai nusiteikęs kitų 
atžvilgiu. 

Supranta, kad gali pats kontroliuoti kilusių 

jausmų raišką. 

Tyrinėja ir aiškinasi, kaip kūnas reaguoja į skausmą. 

Išreiškia savo savijautą, norus žodžiais, įvardina savo 

emocines būsenas bei jų priežastis įvairiose gyvenimo 
situacijose. 

Užbaigia frazes „Man patinka, nes...“, „Aš laimingas, 

nes...“ ir kt. Naudoja „nuotaikų lentą“: gamina 
veidukus, simbolines nuotaikų korteles ir vaizduoja 

tam tikrą išraišką, savo nuotaiką, 

Žaidžia žaidimą „Papasakok be žodžių“. 
Dalyvauja gerumo akcijose. 

Kalbėtis apie tai, kada buvo linksmas, kada – 

liūdnas ar piktas. Paskatinti samprotauti, kas 

pradžiugino, kas nuliūdino ar papiktino, 
kodėl?  

Paskatinti bendrus žaidimus, kuriuose reikia 

suprasti kitą ir geranoriškai bendradarbiauti. 
Skatinti vaikus nesivelti į muštynes, pranešti 

auklėtojai apie konfliktą. Aptarti su vaikais, 

ką galima daryti, kai kas nors erzina kitą, 
atima 

žaislus, suduoda. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu 

atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

 7 žingsnis Atpažįsta ir įvardina savo emocijas ir jausmus. Skirtingai reaguoja į kito vaiko jausmų išreiškimo būdą (vieni gali paguosti, užjausti, kiti 
nusijuokti…) 

3. 

Saviregulia

cija ir 
savikontrol

ė 

1 žingsnis Trumpam susitelkęs apžiūrinėja, klausosi, 

čiupinėja. 

Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje.  
Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, 

supamas. 

Laiku valgo, eina į lauką pasivaikščioti, laiku miega, 

žaidžia ir t.t.  

 

Žaisti su vaiku, parūpinti spalvingų, 

skambančių, judančių žaislų. 

Kiekvieną kartą vaikui sunerimus reaguoti 
švelniai ir suteikti fizinį komfortą.  Mokytis 

atpažinti vaikų poreikių raiškos ženklus (kai 
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skauda, kai nori valgyti, nori bendrauti...). 

2 žingsnis Trumpam atitraukus dėmesį vėl sugrįžta 

prie ankstesnės veiklos.  
Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs nusiramina 

suaugusiojo kalbinamas, glaudžiamas, 

maitinamas. 

Pripranta prie ritualų ir jų laikosi. Ieško emocinio 

supratimo, auklėtojos (lipa ant kelių, prašosi paimamas 
ant rankų) ir bendraamžių palaikymo. Reiškia savo 

emocijas, pasitenkinimą, palankumą kitam: šypsosi, 

juokiasi, glosto, apkabina, bučiuoja, vadina vardu.  

Į vaiko išreikštus poreikius reaguoti 

nuosekliais, pastoviais veiksmais, 
intonacijomis, žodžiais. 

Nustatyti vaikui ir jo veiklai būtinus 

apribojimus ir nuosekliai jų laikytis. Suteikti 
vaikui galimybę išreikšti savo 

emocijas. Padėti vaikams nusiraminti, 

pasiūlant minkštus, švelnius daiktus, leisti 

miegoti, apsikabinus iš namų atsineštą 
mėgstamą žaislą.  

3 žingsnis Atkakliai laikosi savo norų. 

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą 
kasdienine tvarka bei ritualais.  

Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba 

padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo 

elgesį. 
Nueina šalin, jeigukas nepatinka, atsisako 

bendros veiklos, nekalba. 

Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar 
savo interesų gynimo būdus. 

Siekia geros savijautos, pasakoja apie save, savo 

aprangą, šeimą. Domisi patrauklia veikla, gerai jaučiasi 
grupės aplinkoje. Žaidžia emocinius žaidinimus. Gina 

save protestuodamas: garsiai verkia, bėga šalin, 

prieštarauja („ne, nenoriu“). 

Apkabina, paglosto draugą, kai jam liūdna. 

Žinoti ir taikyti kiekvienam vaikui priimtiną 

dienos ritmą, priimtinus nusiraminimo 
būdus. 

Skatinti vaikus vartoti žodžius, pasakant, ko 

jie nori, o ne fizinę jėgą.  Dažnai klausti 

vaikų, ar jiems nereikia pagalbos. 
Pasiūlyti vaikams būdų, kaip spręsti 

kylančius konfliktus. 

Įrengti grupėje nusiraminimo, gerų emocijų 
kampelį. Leisti vaikui pačiam pasirinkti, 

nuspręsti, ką darys, kaip pasielgs toje 

veikloje, kurioje jis jau sugeba priimti 
sprendimą.  

Vaikui žaidžiant su lėlėmis, parodyti 

daugiau, nei vaikas vartoja, emocijų ir 

jausmų raiškos būdų. Pagirti vaiką, kai jis 
atsižvelgia į suaugusiojo prašymą ir 

nepažeidžia susitarimų. 

4 žingsnis Sekdamas suaugusiojo bei kitų vaikų 
pavyzdžiu laikosi grupėje numatytos 

tvarkos, susitarimų ir taisyklių.  

Ramioje situacijoje įvardina savo ar kito 

netinkamo elgesio galimas pasekmes, 
bando laikytis tinkamo elgesio taisyklių. 

Aiškinasi kultūringo bendravimo elgesio įvairiose 
situacijose taisykles.  

Tyrinėja savo ir kitų elgesį, atlieka kai kuriuos 

įpareigojimus, nurodymus.  

Kartu su auklėtoja kuria, aptaria grupės elgesio 
taisykles. Klausosi kūrinėlių, diskutuodami apie vaikų 

ir gyvūnų gerus ir blogus poelgius bei jų pasekmes. 

Susitarti su vaikais, kad atbėgtų pasitarti su 
auklėtoja, kai jaučiasi įskaudinti ar nežino 

išeities sudėtingoje situacijoje. Siūlyti 

žaidimus, padedančius mokytis spręsti 

konfliktines situacijas ir rasti tinkamą išeitį. 
Taikyti paskatinimo, pagyrimo, loginių 

pasekmių metodus, padedant mokytis 
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Aiškinasi, kad ne visada visi norai yra patenkinami, 

kad kiti žmonės irgi turi savo jausmus ir norus. 
Diskutuoja apie tai, kad būtina valdyti savo poreikius, 

jausmus, kad netinkamas elgesys, žodžiai įžeidžia 

kitus.  

Dėlioja siužetus (geri ir blogi poelgiai) iš paveikslėlių. 
Žaidžia bendrus žaidimus, laikosi žaidimo taisyklių, 

veikia šalia kitų atsargiai, netrukdydami, gerbdami jų 

privatumą.  
Žaižia nusiraminimo žaidimą “Pagalvok” 

kontroliuoti emocijų raišką. Kalbėtis apie 

tinkamus emocijų raiškos būdus.  
Kartu su vaikais nustatyti paprastas 

kasdienes elgesio grupėje taisykles, kuriose 

matytųsi ir vaikų atsakomybė. 

Paskatinti, pagirti vaikus už taisyklių ir 
tvarkos laikymąsi, pagalbą auklėtojui. 

5 žingsnis Primenant laikosi grupėje numatytos 

tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 

Ramioje situacijoje sugalvoja kelis 
konflikto sprendimo būdus, numato jų 

taikymo pasekmes. 

Primena kitiems tinkamo elgesio taisykles 
ir bando jų laikytis be suaugusiųjų 

kontrolės. 

Žaidybinių situacijų metu ieško konfliktų sprendimo 

būdų.  

Kultūringai bendrauja su visais vaikais, padėkoja, 
pasisveikina, atsisveikina.  

Kaupia gerų darbų, gerų poelgių kraitelę, simbolinėmis 

kortelėmis pažymėdami atliktus gerus darbelius. 
Dovanoja vienas kitam pasigamintus „švelnukus“, 

„užaugina” „gerumo medį”, ant jo kabindami gerumo, 

padėkos, linkėjimų žodžius. 

Žaisdamas mokosi elementarių savikontrolės įgūdžių.  

Įkurti grupėje ramybės erdves, muzikos 

klausymosi per ausines vietas su minkštais 

žaislais. 
Pasirūpinti, kad būtų žaislų, kurie padeda 

vaikui suvaldyti emocijas 

Skatinti vaiko pastangas pačiam spręsti 
problemas ir nesutarimus. Pasakoti istorijas 

arba žaisti žaidimus, kurių veikėjai pozityviai 

sprendžia konfliktus. 

Padėti vaikui, kuriam reikalinga pagalba 
derybose konkrečiose konfliktinėse 

situacijose. Pastebėti vaiko pastangas laikytis 

tvarkos ir susitarimų, pagirti. 

6 žingsnis Dažniausiai savarankiškai laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 
Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose, ieško taikių 

išeičių. 
Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį. 

Atlikdami tą patį darbą netrukdo dirbančiam šalia, 

tariasi dėl bendrų veiksmų, derina savo interesus.  
Aiškinasi, kokiais būdais galima sumažinti pyktį, įniršį, 

išbando tai praktiškai. 

Sprendžia probleminius klausimus: “Ar geras žodis 
šildo”; “Ką daryti, kai supyksti?” 

Padėti vaikui išreikšti savo jausmus bei 

nusiraminti, jį išklausant, su juo žaidžiant  
Padėti įvardyti sudėtingus jausmus: 

nusivylimą, nerimą, pavydą.  

Nustatyti ribas, kurias peržengus žaidimai 
gali tapti pavojingi, aiškintis su vaikais 

skirtumus tarp kovinių žaidimų ir peštynių 

tikrovėje. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 7 žingsnis Ilgesnį laiką sutelkia įdomiaiveiklai. Paskirsto dėmesį kelioms veikloms (klauso ir piešia vienu metu). Susijaudinęs, išsigandęs ieško pagalbos.  
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4. 

Santykiai 
su suaugu 

siais 

1 žingsnis Atpažįsta juo besirūpinantį suaugusįjį, 

džiaugiasi jį pamatęs, atsako jo 
kalbinamas, žaidinamas.  

Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, padedamas 

pedagogo nurimsta ir įsitraukia į veiklą. 

Mėgsta drauge veikti su suaugusiu (žaisti, vartyti 

knygeles, ridenti kamuolį, statyti bokštą ir kt.) ir 
atkartoti jo veiksmus.  

Mimika, gestais išreiškia meilę, nuotaiką, nerimą, 

pyktį, susierzinimą. 

Padėti vaikui pajusti prieraišumą prie juo 

besirūpinančio auklėtojo, t. y.: palaikyti akių 
kontaktą su vaiku, jam nusišypsoti, jį 

paglostyti, panešioti… 

Stebėti ir reaguoti į vaiko rodomus 

ženklus apie norą būti paimtam ant rankų 
(tiesia rankas), pažaisti (duoda žaisliuką, 

veda prie žaislų) ir kt. 

2 žingsnis Parodo prieraišumą prie juo besirūpinančio 

suaugusiojo.  
Mėgsta žaisti kartu su juo besirūpinančiu 

suaugusiuoju, stebi ir mėgdžioja jo 

žodžius, veiksmus. 
Geba padėti suaugusiam tvarkyti žaislus. 

Kartu su auklėtoja tvarkosi savo žaidimo vietą, padeda 

draugams. 
Deda daiktus ir žaislus į jiems skirtas vietas.  

Mėgdžioja suaugusiųjų, brolių, seserų veiksmus, 

poelgius.  

Žodžiu išreiškia norus. 

Sukurti ir laikytis atsisveikinimo su tėvais 

ritualo. 
Grupėje turėti įdomių žaislų, žaidimų ir kurį 

laiką pažaisti su vaiku, kol nusiramins ir 

įsitrauks į grupės veiklą. 
Žaisti su vaiku taip, kad šis lyderiautų, 

tampant trūkstamos informacijos teikėju, 

elgesio modeliu, pagalbininku. 
Pritariančia ar nepritariančia veido mimika 

reaguoti į tinkamus ar netinkamus vaiko 

veiksmus, poelgius. 

Pristatyti vaikams naujus žaislus, 
supažindinant, kaip jie atrodo, juda, kokius 

garsus skleidžia, pakviesti vaikus pabandyti 

su jais pažaisti kartu. Tik po to skatinti 
vaikus su nauju žaislu žaisti savarankiškai. 

Prieš einant į salę stebėti spektaklio, nuteikti 

vaiką teigiamai. 

3 žingsnis Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors 
nauja.  

Nori veikti savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, pagyrimo.  
Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, 

kartais užsispiria. 

Žaisdamas su kitais reiškia palankumą, pasitenkinimą.  
Naudoja siužetinius žaislus, daiktus-pakaitalus.  

Kviečia suaugusį veikti, žaisti kartu. 

Pritarti vaiko iniciatyvai, tačiau visuomet 
atskubėti į pagalbą, kai jam reikia 

suaugusiojo, būti vaiko saugumo garantu. 

Žaidžiant su vaiku skatinti jo 
savarankiškumą, veikimą tarsi, tariamai, 

daiktų pakaitalų naudojimą, persikūnijimą, 

tapimą kuo nors, įsitraukus į žaidimą ką nors 
pirkti, ko nors pageidauti, kad vaikas galėtų 

praturtinti žaidimą; kalbėtis su vaiku apie tai, 

kas žaidžiama. 
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Kai vaikas sako „Ne“, priešgyniauja arba 

užsispiria, parinkti tinkamus bendravimo su 
juo būdus – pasiūlyti jam rinktis vieną iš 

dviejų: „Ką pirmiau valgysi – sriubą ar 

mėsytę?“; pasiūlyti išspręsti problemą: 

„Dabar aš dėsiu žaislus į dėžutę. O kas man 
juos padavinės?“; paskirstyti vaidmenis ir 

veiklą.  

Į grupę retsykiais pasikviesti svečių, kviesti 
tėvus ar senelius, dalyvauti vaikų ugdymo 

procese, kad vaikai pratintųsi bendrauti su 

nepažįstamais žmonėmis. 

4 žingsnis Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą 
grupės pedagogais, bendradarbiauja su jais: 

kalbasi, klausia, tariasi.  

Pasako savo nuomonę. 
Dažniausiai priima pedagogo pagalbą, 

pasiūlymus bei vykdo individualiai 

pasakytus prašymus.  

Stengiasi laikytis suaugusiojo nustatytos 
tvarkos bei elgesio taisyklių. 

Stebi suaugusiųjų gyvenimą, diskutuoja apie žmonių 
darbą, šeimą. 

Dalinasi įspūdžiais, kaip padeda suaugusiems ir šeimos 

nariams. Įsiklauso į suaugusiųjų siūlymus, patarimus, 
atlieka nedidelius įpareigojimus.  

Aptaria, kuria bendravimo su aplinkiniais elgesio 

taisykles.  

Žaidimų metu imituoja, išbando suaugusiųjų darbus, 
atitinkamoms situacijoms tinkančius elgesio būdus. 

Žaidžia žaidimus plėtojančius socialinę patirtį. 

Pasiūlyti vaikams veiklos, per kurią reikia 
kalbėti apie šeimą.  

Organizuoti šeimos dienas grupėje. Kviesti 

tėvus dalyvauti grupės veikloje. 
Dėl vaikų ugdymo, išvykų, švenčių ir kt. 

tartis su vaikais bei jų tėvais. Organizuoti 

stalo žaidimų vakarus su tėveliais.  

Padėti vaikams laikytis tvarkos, kontroliuoti 
savo elgesį. Vaikui supykus, paskatinti 

kalbėti apie tai, kas jį supykdė, 

padėti rasti tinkamą išeitį, nusiraminti. 
Kviesti į grupę vaikams įdomius žmones ir 

skatinti vaikus ką nors veikti drauge. 
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5 žingsnis Drąsiai bendrauja su pažįstamais ir mažiau 

pažįstamais žmonėmis grupėje. 
Priima su veikla susijusius suaugusiojo 

pasiūlymus. 

Tikrina suaugusiojo išsakytas leistino 

elgesio ribas - atsiklausia, derasi, pasako, 
kaip pasielgė kitas, ir laukia komentarų. 

Dažniausiai laikosi suaugusiojo nustatytų 

elgesio taisyklių, susitarimų, tačiau stipriai 
supykęs, išsigandęs, susijaudinęs gali 

priešintis. 

Diskutuoja, kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis, 

kuria žaidybines situacijas, kaip negalima elgtis. 
Aiškinasi pavojingas situacijas, aptaria, į ką reikėtų 

kreiptis pagalbos.  

Domisi žmonėmis, kurie rūpinasi žmonių saugumu: 

policininkais, gaisrininkais, gydytojais. 
Susipažįsta su jų profesija, aiškinasi, kokiais telefono 

numeriais juos galima iškviesti.  

Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokosi, kreipiasi 
pagalbos, patarimo, klausinėja, išklauso, rodo savo 

darbelius, džiaugiasi savo pasiekimais. 

Vaikams prašant įsitraukti į jų žaidimus, 

atlikti antraeilius vaidmenis, palaikyti jų 
sumanymus, užduoti klausimų, padedančių 

plėtoti žaidimą. 

Kalbėtis su vaikais apie tai, kuo naudingos 

elgesio taisyklės, kodėl būtina jų laikytis, kas 
nutinka, kai jos pažeidžiamos.  

Suprasti vaiko priešinimosi priežastį ir padėti 

jam įveikti kylančias problemas. Grupės 
vakaronėse skatinti deklamuoti 

eilėraštį kartu su šeimos nariais.  

6 žingsnis Nusiteikęs geranoriškai ir pagarbiai 

bendrauti su suaugusiaisiais. 
Susitaria su juo besirūpinančiais 

suaugusiaisiais elgesio taisyklių, stengiasi 

laikytis susitarimų. 
Paprašytas paaiškina, kodėl negalima 

bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai 

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

pasimetus, nutikus nelaimei. 

Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokosi, kreipiasi 

pagalbos, patarimo, klausinėja, išklauso, rodo savo 
darbelius, džiaugiasi savo pasiekimais. Dalyvauja 

susitikimuose su įvairių tarnybų, įstaigų, profesijų 

žmonėmis, lankosi tėvų darbovietėse, muziejuose, 
parodose, dalyvauja šventėse, spektakliuose, 

koncertuose ir kt., bendrauja su kitų vaikų šeimos 

nariais, mažai ar visai nepažįstamais žmonėmis. 
Žaidžia žaidimus plėtojančius socialinę patirtį. 

Kuria knygeles apie įvairias profesijas. 

Padėti vaikams keisti netinkamus 

bendravimo su suaugusiaisiais būdus, 
siekiant geranoriškai bendrauti. 

Kartu kurti elgesio grupėje taisykles. 

Sudaryti galimybes vaikams išsakyti savo 
nuomonę visais aktualiais gyvenimo grupėje 

klausimais. 

Padėti vaikams išmokti būdų, kaip pasakyti 
savo nuomonę, neįžeidžiant kitų. Aiškintis 

bendravimo su nepažįstamais žmonėmis 

taisykles ir galimus pavojus.  

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis 
su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

 7 žingsnis Geranoriškai ir pagarbiai bendrauja ir bendradarbiauja su suaugusiaisiais. Patys pasiūlo suaugusiesiems įdomią bendrą veiklą, išsako savo nuomonę, 

siekia susitarimų, prašo pagalbos. Domisi suaugusiojo jausmais ir savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo savo pagalbą. 

5. 
Santykiai 

su 

bendraam

žiais 

1 žingsnis Patinka būti šalia kitų vaikų, juos liesti, 
mėgdžioti jų veido išraišką, veiksmus. 

Domisi vaikais, ieško draugo žaidimui.  
Dažnai konfliktuoja (ima tą patį žaislą, atima).  

Reiškia palankumą: šypsosi, glosto, bučiuoja. 

Pasodinti kūdikius vieną šalia kito, duoti 
tokių pačių žaislų, skatinti bendrauti ir 

stebėti, kad jie neužgautų vienas kito. 

2 žingsnis Žaidžia greta kitų vaikų, stebi jų veiklą. 

Jiems šypsosi, mėgdžioja jų judesius, 
veiksmus.  

Domisi suaugusiaisiais, esančias grupėje, atsako į 

pakalbinimą. Domisi kitais vaikais, pats ieško draugo 
žaidimui.  

Paskatinti vaikus žaisti greta. 

Komentuoti vieno ir kito norus, emocijas, 
veiksmus. 
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Duoda žaislą kitam, jį ima iš kito, supykęs 

atima žaislą iš kito, jam suduoda. 
Apkabina, paglosto draugą, kai jam liūdna. Pagal galimybes parūpinti pageidaujamų 

žaislų. Paskatinti būti geranoriškiems vienas 
kitam. Skatinti pažaisti greta, kol auklėtojas 

yra šalia ir vaikai jaučiasi saugūs. Stabdyti 

netinkamus veiksmus ir paaiškinti, kodėl 

negalima taip elgtis. 

3 

žingsnis 

Ieško bendraamžių draugijos.  

Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu 

vaiku, trumpam įsitraukia į kito vaiko 

žaidimą.  
Gali simpatizuoti kuriam nors vaikui. 

Audringai reiškia teises į savo daiktus, 

žaislus, nori kito vaiko jam patinkančio 
žaislo. 

Pradeda domėtis vienas kitu: pavadina žaislus, 

veiksmus, prašo, komentuoja.  

Individualiai ir grupelėmis klausosi skaitymo.  

Žaidžia, greta vienas kito, bando veikti draugiškai, 
dalintis žaislais, džiaugiasi savo ir kitų žaidimu ar 

darbo rezultatais. 

Žaidžia pirštukinius žaidimus. 

Organizuoti žaidimus, kuriuose vaikams ką 

nors reikėtų daryti paeiliui arba keliems 

vienu metu. Pakomentuoti 

draugiškus vaikų veiksmus ir jausmus, 
pritarti ketinimui žaisti kartu, padėti įsitraukti 

į bendro žaidimo epizodus. Paskatinti vaiką 

išreikšti nepasitenkinimą, kai kiti vaikai daro 
ką nors ne taip. Atsiliepti į vaikų pagalbos 

prašymus. Padėti vaikui įgyvendinti 

ketinimus, atsižvelgiant į kitų vaikų norus. 
Skatinti vaikus žaisti kartu, greta.  

4 

žingsnis 

Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus 

žaidimus. 

Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, 
supranta jų norus.  

Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, žaislų. 

Padedamas suaugusiojo, palaukia savo 
eilės, dalijasi žaislais, priima 

kompromisinį pasiūlymą. 

Gali turėti vieną ar kelis nepastovius 

žaidimų partnerius.  
Su jais lengvai susipyksta ir susitaiko. 

Diskutuoja apie draugus ir draugystę, domisi jų 

darbais, daiktais, žaislais, sumanymais, jausmais, 

nuomone. Aiškinasi, jog draugai atrodo įvairiai, turi 
skirtingas ar panašias savybes: būna draugiški, 

išradingi, kartais užsispyrę.  

Kartoja susitikimo ritualus, perduodami vienas kitam 
grupės simbolį, kreipdamiesi vardu, pasilabindami. 

Vardija, kieno koks daiktas ar žaislas, dalijasi žaislais, 

saugo ir tausoja ne tik asmeninius, bet ir kitus 

žaisliukus. Naudoja susidraugavimo būdus: mandagiai 
pasisveikina, pasiūlo kartu pažaisti, pasidalina žaislais. 

Užmezga kontaktą su sau svarbiomis vaikų grupelėmis, 

kalbasi, ką nors praneša, pasakoja vaikų grupei, kuria 
bendrus darbus. 

Kuria grupės tradicijas, elgesio taisykles, piešia jas, 

užrašo, parenka simbolinius paveikslėlius. Gamina 
dovanėles, atvirutes. 

Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi suprasti draugo 

ketinimus, spręsti ginčus. 

Skirti pakankamai laiko ir vietos vaikų 

bendriems žaidimams.Naudoti smėlio 

laikrodį, susitarimus ir kitus būdus, 
padedančius vaikams palaukti savo eilės. 

Paskatinti paprašyti žaislo, tartis dėl žaislo, 

žaisti juo kartu. Komentuoti priimtinus ir 
nepriimtinus vaiko veiksmus, primenant 

elgesio taisykles. 

Mokyti pasakyti sau „ne“, kai norisi pasielgti 

netinkamai. 
Įvairiose situacijose atkreipti vaiko dėmesį į 

jo veiksmų pasekmes kitam. 

Vengti lyginti vaikus, vartojant žodžius 
„geresnis“, „blogesnis“ .Skatinti ir palaikyti 

vaikų draugystes. 
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5 

žingsnis 

Sėkmingai įsilieja į vaikų grupę ir kartu 

žaidžia 
Veikia kartu su kitais, siūlydamas 

sumanymą ar priimdamas kitų sumanymą, 

fantazuodamas.  

Tikslingai atsineša žaislą iš namų bendram 
žaidimui su žaidimo draugu.  

Paprašius kitam vaikui, duoda pažaisti 

savo žaislu arba žaidžia juo paeiliui.  
Gali padėti kitam vaikui.  

Pats randa konflikto sprendimo būdą arba 

prašo suaugusiojo pagalbos. 

Gali turėti draugą arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų partnerius. 

Bando sulaikyti neigiamus jausmus, neatiminėti žaislų, 

netrukdyti draugams. 
Surengia „minčių lietų“ apie tai, koks yra tikras 

draugas, kaip vaikai jaustųsi vienui vieni. 

Diskutuoja, svarsto apie tai, kas stiprina ir kas silpnina 

draugystę.  
Žaidžia vaidmeninius, kūrybinius, statybinius 

žaidimus, išbando įvairias žaidimo galimybes, tariasi 

dėl vietos, vaidmenų, klausosi draugų norų, siūlymų, 
dalinasi žaislais. 

 

Padėti atstumtiesiems įsitraukti į žaidimus, 

pagiriant, pastiprinti tinkamą, draugišką 
vaikų elgesį. 

Tarpininkauti vaikams ieškant išeičių 

konfliktinėje situacijoje. 

Pasiūlyti veiklos, kurioje keliems 
vaikams reikia siekti vieno tikslo, skatinti 

bendradarbiavimą 

 

 

6 

žingsnis 

Rodo iniciatyvą bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais, palaikyti 
su jais gerus santykius. 

Diskutuoja dėl žaidimų sumanymų ir 

veiklos. Palaiko pastovią draugystę 
mažiausiai su vienu vaiku.  

Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę 

žaisti paeiliui.  
Siekdamas rasti kompromisą, įsitraukia į 

derybų procesą.  

Supranta, kad grupė vaikų, norėdama 

veikti sutartinai, turi susitarti dėl visiems 
priimtino elgesio.  

Supranta, koks elgesys yra geras ar blogas, 

ir kodėl. 
Suvokia savo veiksmų pasekmes sau ir 

kitiems. 

Turi draugą arba kelis pastovius žaidimų 
partnerius. 

Žaidžia „vardų“, bendravimo, draugystės, situacijų 

modeliavimo žaidimus, ieško problemų sprendimo 
būdų. 

Organizuoja malonių linkėjimų, gražių pastebėjimų 

ratą (siunčia ratu žaisliuką). Žaidžia judriuosius 
žaidimus – laikosi žaidimų taisyklių, derina savo 

veiksmus, kartu patiria džiaugsmą. Interpretuoja, 

vaidina, fantazuoja drauge su kitais, 
išreikšdami savo įspūdžius, išgyvenimus, socialinę 

patirtį. 

Stebi, tyrinėja, komentuoja savo santykius su grupės 

vaikais. Veiklos metu išklauso kitą, pagelbsti 
silpnesniam, jaunesniam už save, nesišaipo iš kito 

nelaimės, nesijuokia draugui padarius ką nors ne taip. 

Žaidžia stalo žaidimus “Šaškės”, domino… 
Dalyvayja prevenciniame projekte “Be patyčių”. 

Žaidžia siužetinius žaidimus – “Namai”, “Kelionės”…. 

Sudaryti galimybes vaikams gauti naujų 

įspūdžių, galinčių praturtinti jų žaidimus. 
Atkreipti vaikų dėmesį į tinkamus jų 

poelgius bei santykius su kitais, pabrėžiant, 

kad tai padeda visiems pasijusti 
laimingesniems. Paskatinti vaikus aiškintis, 

kas yra gerai, o kas blogai. Kartu su vaikais 

kurti taisykles, 
susitarimus, pasiryžtant jų laikytis. Pasiūlyti 

veiklų, kuriose reikėtų ką nors daryti drauge. 

Kalbėtis apie draugus ir draugystę. 

 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo 
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padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 7 

žingsnis 

Draugauja ir gerbia savo grupės draugus, išklauso jų nuomonę. Stengiasi elgtis deramai. Žino, kas yra gerai, kas blogai.  

 

SVEIKAS 

6. Kasdieni 

nio 

gyvenimo 

įgūdžiai 

1 

žingsnis 

Bando valgyti ir gerti iš puodelio 

savarankiškai 
Pratinasi savarankiškai valgyti Tirštą maistą duoti tik šaukšteliu, skystą iš 

puoduko. Žaidžiant mokyti laikyti šaukštelį, 

puodelį, semti šaukšteliu ir pan. 

2 

žingsnis 

Valgo ir geria padedamas arba 

savarankiškai. 

Jaučia, kada nori tuštintis ir šlapintis, 
kartais tai parodo mimika, ženklais arba 

pasako. 

Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam 

padeda“, plaunasi, šluostosi rankas, išpučia 
nosį. 

Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą 

Žaidimo pagalba susipažįsta su higienos reikmenimis: 

muilu, rankšluosčiu, nosine ir šukomis. Atlieka 

veiksmus su higienos priemonėmis, vėliau juos naudoja 
žaisdami. 

Žaidimų metu įtvirtinami savarankiškumo įgūdžiai: 

maitina lėles, jas rengia, guldo, veda pasivaikščioti, 

bando tvarkingai sudėti drabužėlius. 

Skatinti vaiką valgyti savarankiškai, 

parodant, kaip valgo grupės vaikai. 

Žaisti žaidimus „Su kuo lėlytė valgo? “ 
Grupėje turėti didelę lėlę su drabužių 

rinkiniu, siūlyti vaikui ją rengti žaidžiant 

žaidimą „Lėlytė eina į lauką”. 

Kurti žaidybines situacijas, skatinančias 
vaiką panaudoti savo mokėjimus ir įgūdžius. 

3 

žingsnis 

Valgo ir geria savarankiškai.  
Pradeda naudoti stalo įrankius.  

Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti. 

Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas 

susitvarko. 
Suaugusiojo padedamas nusirengia ir 

apsirengia. 

Padedamas bando praustis, nusišluostyti 
veidą, rankas. 

Padeda vieną kitą daiktą į vietą. 

Atsiranda pirmieji elgesio su žirklėmis 
įgūdžiai 

Pavalgius, nusineša savo puodelį.  
Klausosi pasakojimų, skaitomų kūrinių apie švarą, 

dienos ritmą, saugų elgesį namuose, gamtoje. 

Kartu su auklėtoja dengia stalą. Žaidžia imituodami 

maitinimosi judesius, elgesį prie stalo, bendrauja su 
šalia esančiais. 

Stalo žaidimų, knygelių, plakatų, kortelių pagalba 

susipažįsta su vaisiais, daržovėmis, sveiku maistu, 
turimas žinias įtvirtina žaisdami. 

Nešioja, sodina, guldo, vežioja didelius minkštus 

žaislus. 

Bando savarankiškai apsirengti ir nusirengti. 

Skatinti ragauti ir valgyti įvairų maistą. 
Pratinti gerai sukramtyti maistą. Pratinti 

keltis nuo stalo tik baigus valgyti. Turėti 

grupėje indelių, skatinti vaiką jais žaisti. 

Mokyti taisyklingai naudotis tualetu. 
Žaisti žaidimus „Kuo aš apsirengsiu, 

eidamas į lauką ar iš darželio namo?“, 

„Aprenk draugą“. Skatinti klausytis ir 
imituoti eilėraštukus. 

Sistemingai skatinti pažaidus sudėti žaislus ir 

kitas priemones į vietą. 
Tvarkyti žaislus, dainuojant dainelę: „Visi 

žaisliukai turi savo vietą, turi savo vietą, 

vietą numylėtą.“ 

4 

žingsnis 

Valgo gana tvarkingai.  
Pasako, kodėl reikia plauti vaisius, uogas, 

daržoves. 

Dažniausiai savarankiškai naudojasi 

Žino apie sveiką gyvenimo būdą, higieninius 
reikalavimus, maisto reikšmę žmogaus sveikatai, 

sveikos mitybos reikalavimus - vaisiai ir daržovės – 

vitaminų šaltinis, aiškinasi mitybos piramidės sudėtį. 

Kalbėti apie tai, kad labai svarbu pusryčius, 
pietus, vakarienę valgyti tuo pačiu metu. 

Žaisti žaidimus, kuriuose formuojasi 

maitinimosi ritmo suvokimas.  



27 

 

tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs. 

Apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir 
nusiauna batus. 

Plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. 

Sutvarko žaislus su kuriais žaidė. 

Žaidžia žaidimus, imituodami ligą. 

Naudojasi asmeniniais higienos reikmenimis (šukomis, 
burnos skalavimo stiklinaitėmis, vienkartinėmis 

nosinaitėmis ir kt.). 

Įgyja praktinių gebėjimų teisingai naudotis stalo 

įrankiais. 
Kartu su auklėtoja aptaria įvairias pavojingas situacijas, 

aiškinasi jų atsiradimo priežastis, ieško sprendimų, kaip 

jų išvengti. 
Dėlioja paveikslėlius “Kada ir kaip rengsimės” 

Įtraukti vaikus į stalo padengimo veiklą, 

siekti, kad stalai būtų serviruojami pagal 
taisykles. Kalbėtis su vaikais, kodėl reikia 

plauti vaisius, daržoves, uogas, 

Primenant eiliškumą, skatinti vaikus 

savarankiškai apsirengti ir nusirengti, 
tvarkingai susidėti drabužius. 

Mokyti taisyklingai plautis ir šluostytis 

rankas, praustis ir šluostytis veidą. 
Skatinti susitvarkyti žaislus, su kuriais žaidė, 

įvairiai motyvuojant, padedant. Rodyti 

mokomuosius filmus. 

Žiūrinėjant paveikslėlius, vartant vaikiškus 
žurnalus, pastebėti ir parodyti dvejopas 

situacijas, (tas, kuriose saugu vaikui, ir tas, 

kuriose gali įvykti nelaimė) 
Organizuoti saugaus elgesio savaites 

(viktorinas), kviesti medicinos darbuotojus, 

gaisrininkus. 

5 

žingsnis 

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

maistas sveikas ir naudingas. Serviruoja ir 

tvarko stalą vadovaujamas suaugusiojo. 
Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus. 

Priminus plaunasi rankas, prausiasi, 
nusišluosto rankas ir veidą. 

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, 

vaikščioti taisyklingai. 

Priminus tvarkosi žaislus ir veiklos vietą. 
Stengiasi saugoti save ir kitus 

Klausydamiesi pasakojimų, skaitomų istorijų sužino 
apie daiktus, kurie yra pavojingi vaikų sveikatai ir 

saugumui, kas atsitinka, kai vaikai su jais žaidžia. 

Žaidimų metu formuojasi saugaus elgesio įgūdžiai. 
Rengia, šukuoja, nešioja, prausia lėles. 

Dalyvauja saugaus eismo, sveikatos saugojimo 

programose, projektinėje veikloje.  
Piešdami išreikia savo emocijas ir pojūčius. Bando 

papasakoti, ką pavaizdavo savo darbelyje. 

Žaidžia didaktinėmis priemonėmis (rišimas, varstymas, 

segiojimas…) 

Savo pavyzdžiu rodyti, kaip taisyklingai 
naudotis stalo įrankiais. Patraukliomis 

formomis paaiškinti pieno, mėsos, vaisių ir 

daržovių naudą. 
Priminti, kad sudėtų ne tik gerai matomus 

žaislus, bet ir tuos, kurie yra po stalu, lova, 

spintele ir kt. 
Skatinti vaikų savarankiškumą. 

Kartu su vaikais organizuoti viktorinas, 

projektus apie saugų vaikų elgesį. Diskutuoti 

su vaikais, kaip konfliktus spręsti taikiai. 
Stebėti ir priminti, kad taisyklingai sėdėtų. 

6 

žingsnis 

Valgo tvarkingai. Pasako, jog maistas 

reikalingas, kad augtume, būtume sveiki. 
Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį 

valgyti sveika, vieną kitą - kurio vartojimą 

reikėtų riboti.  

Gamina, valgo ir kitus vaišina šviežių daržovių, vaisių 

patiekalais bei kt. Prieš valgio gaminimą nusiplauna 
rankas, užsiriša skarelę ar užsideda kepuraitę, po darbo 

sutvarko darbo vietą. 

Serviruoja ir tvarko stalą 

Kartu su vaikais aptarti, kodėl žmogus valgo. 

Paprašyti vaikų pasakoti, ką jie dažniausiai 
valgo, diskutuoti, kurie iš jų vartojamų 

produktų, patiekalų yra naudingiausi jų 

augimui ir gerai savijautai. 
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Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 
apsiauna ir nusiauna batus. 

Suaugusiųjų padedamas pasirenka 

drabužius ir avalynę pagal orus. 

Priminus ar savarankiškai plaunasi rankas, 
prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. 

Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, 

sėdėti taisyklingai. 
Dažniausiai savarankiškai tvarkosi žaislus 

ir veiklos vietą. 

Savarankiškai ar priminus laikosi susitartų 

saugaus elgesio taisyklių. 

Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose. 

Su tėveliais kuria “Sveikuolių receptus”. 
Kuria plakatus “Sveikas maistas”, knygeles “Geri-blogi 

įpročiai”. 

Savarankiškai tvarkosi žaislus ir veiklos vietą. 

Be auklėtojos priminimo plaunasi rankas, prausiasi, 
nusišluosto rankas ir veidą. 

Bando kurti šukuosenas draugėms. 

Organizuoti įvairių kūrybinių darbelių 

kūrimą, jais skatinti pasirinkti sveikus 
produktus ir patiekalus. 

Klausytis skaitomų knygelių, vaidinti, žaisti 

loto, žiūrėti filmukus apie žmogui naudingus 

maisto produktus (duoną, 
obuolius, pieną, vandenį).  

Sušlapusius rūbus, avalynę pasidžiauti. 

Priminti, kad reikia taupyti vandenį, 
paaiškinti, kodėl, pasiūlyti vandens čiaupą 

atsukti tiek, kiek reikia, kad muilas 

nusiplautų. 

Parūpinti priemonių kalimo, siuvimo, 
dygsniavimo žaidimams. 

Auklėtojas kartu su vaikais „Minčių lietuje“ 

diskutuoja, aptaria, vertina. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 7 

žingsnis 

Savarankiškai, tvarkingai valgo, apsirengia ir nusirengia, plaunasi rankas, šukuojasi. Kartais reikia priminti tvarkyti žaislus ir veiklos 

vietą. Dažnai laikosi elgiasio taisyklių. 
7.  

Fizinis 

aktyvumas 

1 

žingsnis 

Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, 
įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais aukštyn, ko 

nors įsitvėręs atsistoja, stovi laikydamasis 

ar savarankiškai, žingsniuoja laikydamasis, 
vedamas arba savarankiškai. 

Tikslingai siekia daikto, rankos judėjimą 

seka akimis, pačiumpa ir laiko daiktą 
saujoje, kiša jį į burną, purto, mojuoja, 

stuksena, gniaužo.  

Eina pasivaikščioti. 
Stovi laikydamasis ar savarankiškai, žingsniuoja 

laikydamasis, vedamas arba savarankiškai. 

Lipa, nulipa. 
Žaidžia su žaislais. 

Vaiko regėjimo lauke padėti žaislų ir skatinti 
ropoti iki jų. 

Svarbu nepalikti vaiko vieno.  

Žaisti žaidimą „Eikš pas mane“. 
Kviesti susipažinti su nauju žaislu: apžiūrėti, 

liesti, purtyti, gniaužyti ir kt.  

Žaisti su įvairaus 

dydžio kamuoliukais, balionais 

 

2 

žingsnis 

Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, 

pasilenkia, eina į priekį, šoną ir atgal, eina 

stumdamas ar tempdamas daiktą, bėga 

tiesiom kojom, atsisėdęs ant riedančio 
žaislo stumiasi kojomis, pralenda per 

Žaidžia judrius, orientaciją lavinančius žaidimus, juda, 

bėgioja, aktyviai veikia. 

Paprašius parodo, ką kiekviena kūno dalis gali daryti: 

(pvz.: judinti ranką, po to kitą ranką, pečius, galvą, 
liemenį, klubus, vieną, kitą koją, judinti visą kūną ir 

Siūlyti žaidimus, lavinančius ir įtvirtinančius 

vaiko judėjimą (pvz., „Atnešk žaisliuką 

takeliu“, „Ištaškyk balutę“ ir kt.). 

Sudaryti vaikui galimybę nešioti žaislus 
„takeliu“ tarp dviejų virvių, stumdyti 
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kliūtis keturpėsčia, padedamas lipa laiptais 

aukštyn pristatomuoju žingsniu. Paima 
daiktą iš viršaus apimdamas jį pirštais, 

išmeta daiktus iš rankos atleisdamas 

pirštus, ploja rankomis. Ridena, meta, 

gaudo, spiria kamuolį. 

galop sustingti ir nejudėti) 

Peršoka liniją, perlipa, perlenda per kliūtį. 
Paridena kamuolį pirmyn ir stengiasi jį pavyti, 

Imituoja gyvūnų judesius  

žaislinį vežimėlį, prikrautą kubelių, vaikytis 

ir ridenti kamuolį, joti ant linguojančių 
žaislų, važiuoti pasispiriant 

kojomis.  

Siūlyti statyti bokštelį, užsukti ir atsukti 

dangtelius. 
Iš popieriaus juostelių padaryti 

apie 3–5 cm takelį ir jį naudoti žaidžiant 

Duoti lipdyti iš minkšto plastilino. 

3 

žingsnis 

Pastovi ant vienos kojos (3-4sekundes). 
Tikslingai, skirtingu ritmu eina ten, kur 

nori, vaikščiodamas apeina arba peržengia 

kliūtis, eina plačia (25 – 30 cm.) linija. 
Bėga keisdamas kryptį, greitį.  

Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu 

laikydamasis suaugusiojo rankos ar 
turėklų. 

Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo 

žemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją. 

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

konstruoja, ridena, mėto, gaudo, spiria 

kamuolį. 

Esant palankiom sąlygom atlieka oro ir vandens 
procedūras. Dalyvauja sportinėse pramogose, šventėse, 

rytinėje mankštoje, kūno kultūros užsiėmimuose, 

pasivaikščiojimuose ir kt. judrioje veikloje. 
Laisvai laksto. 

Žaidžia judriuosius žaidimus, žaidžia su sportinėmis 

priemonėmis 
Supasi supynėse, važinėja triratukais. 

Pučia ir gaudo plunksnas 

Sudaryti sąlygas vaikui vaikščioti įvairiu 
atstumu, neužkliudant padėtų daiktų 

(žaidimas „Neužkliudyk“). 

Organizuoti siužetinių pratimų, kurie 
skatintų vaiką peržengti kliūtis, eiti plačia 

linija. Sudaryti sąlygas vaikams laipioti 

kopėtėlėmis siekiant tikslo – pauostyti, 
pasiekti, nukabinti. Žaisti žaidimus, 

skatinančius judėti: „Viens, du, trys – 

pasiruošęs– šok!“, “Labirintas”- tegu vaikas 

veda pieštuku arba piršteliu. 
Sugalvokite pasakojimų, pasakų: kur veda šis 

kelias, paską ir t. t.  

Sudaryti galimybes vaikui ridenti, gaudyti, 
mėtyti, spardyti kamuolius. 

Kartu su vaikais pasidarykite vėrinį, verkite 

makaronus, sagas, karoliukus...  
Siūlyti žaidimus iržaislus, kuriuose atliekami 

sukamieji plaštakos judesiai 

Mokyti žirklėmis įkirpti popierinės saulutės 

spindulėlį. 

4 

žingsnis 

Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant 

kulnų,.Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 

cm) linija, gimnastikos suoleliu, lipa 
laiptais aukštyn – žemyn nesilaikant už 

turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos kojos, 

nušoka nuo paaukštinimo.  

Žaidžia, juda, aktyviai veikia bei ilsisi, turi galimybę 

pasidalinti su draugais ir pedagogais išgyvenimais, 

sulaukdamas jų paramos bei pagalbos. 
Žaidžia lauko, sportinius bei judrius žaidimus, žaidimų 

aikštelėje mokosi važinėtis dviratuku, paspirtuku, 

žiemos metu – rogutėmis ir t.t., dalyvauja estafetėse, 

Siūlyti vaikui įvairių žaidybinių situacijų, 

skatinančių vaikščioti ant pirštų, kulnų… 

Sudaryti sąlygas vaikui važinėti triratukais, 
paspirtukais. Paprašyti mažylio surinkti 

pagaliukus po vieną ir dėti į dėžutę, kai juos 

netyčia išberiate. 
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Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų, 

tiksliau atlieka judesius plaštaka ir pirštais 
bei ranka. Ištiestomis rankomis pagauna 

didelį kamuolį.  

sportinėse pramogose, 

varžybose, išbando savo jėgas, vikrumą, drąsą, mokosi 
laimėti ir garbingai pralaimėti. 

Parūpinti pagaliukų kaišiojimui. 

Sudaryti vaikui sąlygas minkyti tešlą, lipdyti 
iš modelino, plastilino. Leisti kirpti 

nesudėtingas formas, po to priklijuoti jas ant 

popieriaus. 

Žaisti su vaiku pirštukų žaidimus.  

5 

žingsnis 

Eina pristatant pėdą prie pėdos, pakaitiniu 

ir pristatomuoju žingsniu, aukštai keliant 

kelius, atliekant judesius rankomis, judant 

vingiais. Bėgioja vingiais, greitėdamas ir 
lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant pirštų 

galų. Šokinėja abiem kojom vietoje ir 

judant pirmyn, ant vienos kojos, šokinėja 
per virvutę, peršoka žemas kliūtis. 

Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai atlieka sudėtingesnius 
judesius pirštais ir ranka (veria ant virvelės 

smulkius daiktus, užsega ir atsega sagas).  

Meta, spiria kamuolį iš įvairių padėčių, į 

taikinį, tiksliau gaudo, mušinėja.  

Žaidžia lauko, sportinius bei judrius žaidimus, žaidimų 

aikštelėje važinėtja dviratuku, paspirtuku, žiemos metu 

– rogutėmis ir t.t., dalyvauja estafetėse, sportinėse 

pramogose, varžybose, išbando savo jėgas, vikrumą, 
drąsą, mokosi laimėti 

ir garbingai pralaimėti. 

Žaidžia gaudynes, važinėja triratuku, paspirtuku, 

imituoja gyvūnų ėjimą, bėgioja keičiant kryptį, 

šokinėja viena koja. 

Meta kamuolį, sniego gniūžtę į taikinį. 

Laipioja kopetėlėmis. 

Bando piešti statinius, pieštuką laiko taisyklingai. 

Veria antvirvelės smulkius daiktus. 

Organizuoti veiklą, kad vaikas eidamas 

atliktų ritminius judesius pečiais, galva, 

muštų kamuolį, mestų į viršų, ėjimą keistų 

bėgimu, kad vaikas turėtų eiti, 
bėgti, perlipti suolą, pralįsti po kėde... 

Organizuoti bėgimo estafetes, įvairių 

šuolių žaidimus, panaudojant įvairias 
priemones: kaspinus, kamuolius, lankus.  

Žaisti žaidimus su išsisukinėjimais, kurių 

tikslas– ilgiau likti nepagautam. 
Siūlyti vaikams šokinėti per šokdynę, lanką. 

Pasiūlyti piešti įvairių linijų, 

pieštuku apvesti daiktus: stiklinę, apverstą 

lėkštutę, puoduką; duoti sudėtingesnes 
užduotis. Parinkti įvairių priemonių (sagų, 

rutuliukų, karolių), kad vaikas galėtų verti 

ant siūlo. Duoti vaikui krepšį su skalbinių 
segtukais, paimti segtuką trimis pirštais, 

prisegti. 

6 

žingsnis 

Eina poroje, prasilenkiant, gyvatėle, 

atbulomis.  
Bėga pristatomu ar pakaitiniu žingsniu, 

aukštai keldamas kelius, bėga suoleliu, 

įkalnėn, nuokalnėn. 
Šokinėja ant vienos kojos judant pirmyn, 

šoka į tolį, į aukštį. Važiuoja dviračiu. 

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

Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors 

piešdamas, kirpdamas.  

Juda greta kito. 

Žaidžia judriuosius žaidimus “Klasės” 

Kerpa taisyklingai naudodamasis žirklėmis. Piešia 

ir išsikerpa piešinėlius, kuria knygeles. 

Žaidžia komandinius, orientacinius žaidimus, 

rungtyniauja estafetėse. 

Dalyvauja sveikatos ugdymo projektuose, 

renginiuose. Veikia su adata ir siūlu. 

Žino, kaip saugiai elgtis aplinkoje ir saugoti save ir 

draugą 

Organizuoti vaikams įvairias estafetes, kurių 

metu vaikai galėtų judėti poroje, ratu, 
sutartinai su kitais vaikais, šokinėti per 

gumytę. 

Pasiūlyti vaikams įverti siūlą į adatą, 
siuvinėti pagal trafaretą; ant kartono išdurti 

skylutes ir duoti vaikui didelę adatą su 

ryškios spalvos siūlu, tegu kuria įvairius 
ornamentus, siuvinėja, ir kt., neria vąšeliu, 

daro kutus.  

Parūpinti priemonių, tinkančių konkretiems 
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Su kamuoliu atlieka sporto žaidimų 

elementus, žaidžia komandomis, derindami 
veiksmus. 

sportiniams žaidimams. 

Organizuoti sportinius žaidimus, kad 

vaikai galėtų varžytis tarpusavyje. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių rankos koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji motorika. 

 7 

žingsnis 

Taisyklingai laiko pieštuką ir žirkles, tiksliai kopijuoja, kerpa. Meta kamuolį į taikinį. Eina keisdamas greitį, derina du ar daugiau 

judesių. Noriai dalyvauja sportinėse estafetėse, žaidimuose. 

BENDRAUJANTIS 
 

8. 

Sakytinė 

kalba 

1 

žingsnis 

Klausosi suaugusiojo.  
Supranta elementarius klausimus ir 

prašymus. 

Džiaugiasi įvairiais garsais ir ritmais.  
Supranta savo ir artimųjų vardus, 

artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių 

pavadinimus, veiksmų pavadinimus, geba 
veiksmais atsakyti į klausimus.  Daug 

čiauška, kartoja, mėgdžioja jam tariamus 

garsus ir skiemenis. 

Ploja katutes, veido mimika ir kūno judesiais 

parodo, kad supranta. 

Savo kalba kartoja paprastus žodžius. 

Kalbėti apie tai, ką tuo metu darote ir matote, 
kai keičiate sauskelnes, maitinate 

ar rengiate, guldote miegoti.  

Žaidinti, juokinti, kykuoti vaiką, sakant 
trumpus eilėraštukus, pvz., „Virė virė košę“. 

Skatinti vaiką tarti jo čiauškėjimo 

garsus, garsų junginius, jo netariamus garsus 
ir garsų junginius. 

 

2 

žingsnis 

Supranta ir greitai mokosi paprastų 

naujų žodžių. Klausosi ir supranta 

nesudėtingus trumpus tekstukus: 

žaidinimus, eilėraštukus. 

Supranta su dienotvarkę susijusius 

paaiškinimus, prašymus, elementarius 

klausimus. Išklauso ir supranta 

elementarius vienas po kito išsakomus 

nurodymus. Pradeda kalbėti dviejų trijų 
žodžių sakiniais. Kalba apie tai ką mato ir 

girdi, kas atsitiko, ko nori. Noriai 

dalyvauja pokalbiuose.  

Įvardina, ką mato knygutėje, klausosi sekamų pasakų. 
Atsako į klausimus: kas čia?, ką veikia?  

Pagal iliustracijas atpažįsta girdėtus tautosakos, 

grožinės literatūros kūrinėlius. 
Vartoja žodžius, padedančius bendrauti su aplinkiniais 

ir išreikšti savo norą. 

Klauso suaugusiųjų kalbos, bendrauja su suaugusiuoju, 

kitais vaikais. 
Paveikslėliuose, nuotraukose parodo ir pavadina 

berniuką, mergaitę, senelį, močiutę, tetą, dėdę. 

Atsiliepia šypsena, dėmesiu, gestu, žvilgsniu 

Kalbėti apie artimiausios aplinkos daiktus, 
santykius, tą patį dalyką nusakyti kuo 

įvairesniais žodžiais. Taisyklingai vadinti su 

juo bendraujančius suaugusiuosius, įvardyti 
kūno dalis, aplinkoje esančius daiktus ir 

žaislus. Skatinti vaiko klausinėjimą. 

Sutapatinti žodžio tarimą su daikto ar 

veiksmo rodymu. Kasdien raiškiai 
deklamuoti, pasakoti trumpus tekstukus. 

Pastebėti, kuo vaikas domisi, į ką žiūri, ką 

rodo, ko klausia, ką bando pasakyti, 
išreikšti. Skatinti vaiką kartoti dainelių, 

eilėraštukų, žaidinimų žodžius, frazes, juos 

papildant kūno kalba. Žaisti su vaiku 
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žaidimus, kurių metu vaikui reikėtų šokinėti, 

pliaukšėti delnais, šokti. 

3 

žingsnis 

Klausosi skaitomų ir pasakojamų 

kūrinėlių. Klausosi naujų žodžių ir 

bando juos suvokti. Išklauso ir reaguoja 

į kelis vienas paskui kita sekančius 

nurodymus. 

3-4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja 

apie save, savo norus, poreikius, 

išgyvenimus.  

Vienu ar keliais žodžiais atsako į 

elementarius klausimus, pats klausia. 

Kartu su suaugusiuoju dainuoja 

daineles, deklamuoja eilėraštukus, 

užbaigia žinomų pasakų, eilėraštukų 

frazes. Sako „ačiū“, „prašau“. Domisi 

televizijos laidomis vaikams. 

Kalba ritmiškai žygiuodamas, judindamas rankas. 
Susipažįsta su daiktais, žaislais, stebėdamas aplinką, 

veikdamas su paveikslėliais, daiktais, žaislais ir 

susipažindamas su jų ypatybėmis bei funkcijomis.  
Žaidžia, klausydamasis suaugusiojo kalbos, stebėdamas 

jo veiklą įtvirtina žodžius (maisto, rūbų, baldų, naminių 

gyvūnų, žaislų, daiktų dalių pavadinimai). Kalbasi su 

suaugusiuoju paeiliui. 
Atsako į uždarus („Kas ten?“) ir atvirus („Ką ten 

matai?) klausimus. Kartu su suaugusiuoju žiūri jo 

raidos lygį atitinkančias TV laidas. Įsitraukia į pasakos 
inscenizavimą ir antrina pasakos žodžius. 

Žiūri rodomus paveikslėlius, varto knygeles. Žaidžia 

žodžių (tarimui) ir kitus kalbinius žaidimus. Klausosi 
sekamų pasakų, skaitomų grožinės literatūros kūrinėlių. 

Kalba sakiniais, vartoja žodžius, padedančius bendrauti 

su aplinkiniais ir išreikšti savo norą. 

Pradeda kalbėtis su draugu: pavadina žaislus, siūlo, 
prašo. 

Žaidžia žaidimus liežuviui ir lūpoms: pučiant plukdo 

popierinį laivelį, skraidina pūką ore, per šiaudelį pučia 
vandens ar oro burbulus. 

Skaityti ir pasakoti vaikams apie artimiausios 
aplinkos gyvūnėlius, vaikams skirtų 

televizijos laidų veikėjus, siejant tai su jo 

gyvenimiška patirtimi. 
Kalbėjimą su vaiku nuolat įvairinti naujais 

žodžiais, nusakančiais artimiausią 

aplinką. 

Mokyti suprasti suaugusiojo prašymus. 
Skatinti vaiką nuolat pasakoti apie save, savo 

norus, rūpesčius, šeimos narius. 

Kalbinėmis užduotimis keliant klausimus: 
„Koks?“ „Kodėl?“ „Kur?“ „Kaip?“  

Kalbant skatinti vaiką vartoti mandagumo 

žodelius. Įvairiose bendravimo situacijose 
nuolat klausinėti vaiko apie jį patį, apie tai, 

ką jis veikia, ko nori, ką mėgsta, skatinti apie 

tai pasakoti. Skatinti vaiko kalbėjimą, 

pateikiant taisyklingo kalbėjimo modelius. 
Deklamuoti eilėraštukus, 

užbaigti žinomų pasakų, eilėraštukų 

frazes. Kartoti girdėtus eilėraštukus, dainuoti 
daineles, žaisti žaidimus. 

4 

žingsnis 

Kalba suprantamai, daro daug klaidų. 

Mėgsta daug kalbėti. 

Savo įspūdžius reiškia trumpais sakiniais. 
Deklamuoja trumpus eilėraščius. 

Vartoja maloninius, mažybinius žodžius. 

Kalba apie save vartodamas įvardžius: aš, 
mane 

Išvardija ką mato paveikslėlyje. 

Kalbėdamas derina giminę. 
Pasako ką nupiešė, sukonstravo  

Naudoja apibendrinamuosius žodžius. Vartoja kuo 

daugiau mandagių žodžių. Išgirsta ir suvokia auklėtojų 

kalbą.  
Atidžiai išklauso sekamų pasakų. Padedant auklėtojai 

atpasakoja perskaitytą pasakėlę ar atpasakojimą. 

Mokosi liaudiškų gyvulėlių ar paukštelių 
pamėgdžiojimų. Deklamuoja. 

Nusako žodžiu savo jausmus. Pasakoja apie save, savo 

šeimą. 
Užmezga kontaktą su vaikais bendraamžiais, kviečia 

veikti kartu. Pasisveikina, atsisveikina, padėkoja. 

Atpažįsta ir bando įvardinti simbolius (raidės, skaičiai), 

Atkreipti vaiko dėmesį į kita kalba 

kalbančius aplinkinius. Skatinti vaiką 

įvairiose bendravimo situacijose gyvai 
kalbėtis su draugais. Bendraujant su 

suaugusiaisiais, vartoti elementarius 

mandagumo žodžius. Skatinti vaiką kalbėti 
apie dabartinę ir buvusią veiklą, 

esamus ir buvusius išgyvenimus, 

vartojant girdėtus naujus žodžius.  
Kalbėti taisyklingų konstrukcijų sakiniais, 

taisyklingai tariant gimtosios kalbos garsus. 

Džiaugtis kiekvienu vaiko žodinės kūrybos 
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ieško į ką panaši raidė. bandymu, nesišaipyti iš jo. 

Vaiko kalbos jausmą žadinti emocinga, 
ekspresyvia ir vaizdinga kalba. 

5 

žingsnis 

Klausosi įvairaus turinio tekstų apie 

aplinką, įvykius, reiškinius, klausosi gyvai, 

įrašų. 
Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo paties, 

tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose 

žodžiuose. 

Klausydamas skaitomo ar pasakojamo 
teksto, klausinėja. 

Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, 

veikia, ko nori, tikisi, nesuprastus 
paaiškina, pakartoja. Kalbėdamas žiūri į 

akis. Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo 

nutikę, įvykę, tai siedami su žmonėmis, 
tautos gyvenimu, gamtos reiškiniais. 

Pasakoja, kalbasi apie matytus filmukus, 

laidas, žaistus kompiuterinius žaidimus. 

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

inscenizuoja. 

Deklamuoja, dainuoja skaitomų pasakų 
eiliuotus intarpus. 

Kalba apie tai ką galvoja, ką veikia. Užmezga dialogą. 

Pasakoja apie suvokiamus žaislus, žaidimus, žmones, 

gamtos reiškinius, gyvulius, augalus.  
Trumpai pasakoja apie paveikslėlį. Atpasakoja 

pasakėles, apsakymėlius. Kuria savo pasakas. 

Varto knygeles, „skaito“ knygelių paveikslėlius.  

Pažįsta elementarius simbolius, pratinasi jais žymėti 
daiktus. 

Manipuliuoja įvairios medžiagos raidėmis.  

Dėlioja daiktais korteles su daiktais ir jų pavadinimais. 
Nustato pirmą ir paskutinį žodžio garsą.  

Taisyklingai vartoja kalboje vaikų ir suaugusiųjų 

vardus. 

Klausinėja apie daiktus, reiškinius, jų savybes. 

Komentuoja ką padarė, nupiešė, žaidė… 

Dėlioja raidžių korteles 

Sudaryti galimybes vaikui susipažinti su 

įvairių žanrų tekstais. Pajausti tekstų 

stilistinę įvairovę.  
Palaikyti kiekvieno vaiko kalbėjimą, 

užduodant vaikui atvirus klausimus. Skatinti 

vaiką kalbėti apie savo norus, išgyventus 

įspūdžius, vidinį pasaulį.  
Sužinojus naują žodį, skatinti išsakyti savo 

įspūdžius.  

Būti dėmesingu pasakojimo klausytoju. 
Kalbant su vaiku vartoti įvairias kalbos. 

Skatinti vaiką išgirsti pirmą ir paskutinį garsą 

jo paties, tėvų, draugų vardažodžiuose, 
trumpuose žodžiuose. 

Su atpažintu garsu sugalvoti naujų žodžių. 

Žaisti žodžiais, juos trumpinant, įvairiai 

jungiant.  
Skaitant kūrinėlius, nutylėti frazę ar žodį, 

skatinant vaiką juos pasakyti. Įvairiai 

inicijuoti eilėraščių, istorijų, pasakų kūrimą, 
pvz., kitaip sugalvoti pasakos pradžią ar 

pabaigą, atvirkštinę pasaką. 

6 

žingsnis 

Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, 

įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų, 
pajuokavimų. Išgirsta žodžius, kurie 

panašiai skamba, bet turi skirtingą reikšmę. 

Išgirsta pirmą, paskutinį ir žodžio viduryje 
esančius garsus. 

Seka ir suvokia knygelės, pasakojimo, 

pokalbio eigą, supranta ir interpretuoja. 
Kalba natūraliai, atliepdamas bendravimo 

situaciją, vartodamas vaizdingus žodžius. 

Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos 

Klausosi sekamų pasakų, skaitomų grožinės literatūros 

kūrinėlių, bando pats skaityti, dėlioja raides. 
Komentuoja vartomą knygą, pasakoja pagal 

paveikslėlius. 

Pats kuria pasakas be galo. 
Deklamuoja ilgesnius kūrinėlius. 

Pasakoja apie įvykius, grupės draugus, norus, nupieštą 

piešinį. 

Dalyvauja pokalbiuose, kalba sklandžiai. 

Pasakoja draugams apie matytas laidas, filmukus. 

Klausytis įvairios stilistikos tekstų. Padedant 

vaikui suvokti pasakojimo turinį, išskirti ir 
aptarti su vaiku pasakojimo eigą. Žaisti 

žaidimus, susijusius su pasakojimo tekstu, jį 

iliustruoti, inscenizuoti. Sudaryti kuo 
daugiau ir įvairesnių bendravimo situacijų, 

kurios inicijuotų turiningus vaikų pokalbius 

apie jiems įdomius daiktus, poelgius, 
reiškinius, nutikimus, vartojant mažiau 

girdimus, sudėtingesnės sandaros žodžius. 

Skatinti vaikus klausinėti apie tai, kas jiems 
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eigą, praneša apie tai draugui. 

Klausinėja apie išgirstą, matytą, sugalvotą, 
pajaustą. 

Pasakoja, kalba apie savo patirtį, norus, 

svajones, problemų sprendimą, 

svarstymus. Komentuoja meno kūrinius, 
atpasakoja pasakas, padavimus, 

apsakymus, matytą ir girdėtą per įvairias 

skaitmenines laikmenas (TV, DVD, CD). 
Deklamuoja savo sukurtus kūrinėlius, 

žaidžia prasmingais ir beprasmiais 

žodžiais, bando juokauti, kalba „ateivių“, 

„užsienio“ kalbomis. 
Keičia balso stiprumą, kalbėjimo tempą, 

intonacijas ir kt. 

Laisvai bendrauja su suaugusiais ir draugais. Sako 

ką galvoja. 

Žaidžia su garsais. 

Žino, kad kurinys turi pradžią ir pabaigą. 

Netrukdomas klausosi draugų kalbos. 

įdomu, negirdėta, diskutuoti apie tai 

tarpusavyje ir su auklėtoja. Pratinti vaiką 
reikiamą 

informaciją perduoti kitiems.  

Žaisti įvairius garsų keitimo žodžiuose 

žaidimus (pvz., „kur – mur, mė – bė), 
dainuoti ritmines daineles, ieškoti aplinkoje 

daiktų, kurių pavadinimai prasideda arba 

baigiasi nurodytu garsu. 
Išmėginti kalbinės raiškos priemones kuriant 

dialogus, inscenizuojant, vaidinant. Inicijuoti 

įvairius vaikų žodžių 

žaidimus, pasakojimų būdus: spontaniškus, 
atkuriamuosius, kūrybinius, fantastinius, ir 

kt. 

 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų:  

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

 7 

žingsnis 

Supranta, kur yra teksto pradžia ir pabaiga, 3-4 dalių verbalinę instrukciją. Seka kūrinio eigą. Pasakodamas paaiškina įvykio eigą. 

Nusako žaidimo taisykles. Pasakojimą palydi pantomima. 

9. 

Rašytinė 

kalba 

1 

žingsnis 

Varto, žiūrinėja paveikslėlių knygeles, 

žiūrinėja paveikslėlius. Stebi rašančius, 

domisi rašikliais. 

Manipuliuoja su paveikslėlių knygelėmis, rodo 

teigiamas emocijas. 

Sukurti vaikui knygų aplinką, kad jis galėtų 

pačiais įvairiausiais būdais pažinti knygutes: 

vartinėti, čiupinėti, plėšyti, 
kramtyti, žaisti. 

Pasisodinus kūdikį ant kelių, kartu vartyti, 

žiūrinėti paveikslėlius. Kalbėti vaikui apie 

tai, ką mato kiekviename 
puslapyje.  
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2 

žingsnis 

Savarankiškai ir padedant suaugusiajam 

varto knygeles. Pradeda atpažinti jo 
mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam 

paskaitytų. Kartais knygeles laiko 

taisyklingai. Žiūrinėjant paveikslėlius, 

piršteliu juos rodo.  
Reaguoja į skaitomą tekstą rankų/kojų 

judesiais, veido raiška, emocijomis. 

Įvairiais rašikliais spontaniškai brauko 
popieriaus lape. 

Klausosi pasakojimo, skaitymo apie tai, kas vaikui 

pažįstama, žinoma, atpažįsta paveikslėlius, juos 
įvardina.  

Žiūri dideles, spalvingas knygeles, kalendorius, 

žurnalus, reklaminių plakatų iliustracijas. 

Atsakinėdamas į klausimus ir pats klausia „Kodėl?“, 
“Kada?“, „Ką?“, „Kaip?“, “Kas?“, dainuoja, 

deklamuoja, pasakoja.  

Stebi skaitymą, skatinančią aplinką (varto knygeles, 
žurnalus, paveikslėlius) 

Žaidžia linijomis piešimo lape. 

Leisti vaikui pačiam laikyti knygutę, versti 

lapus. Rodyti vaikui knygelių paveikslėlius, 
kalbėti apie juos. Vartant ir 

skaitant knygeles skatinti vaikų žodinę ir 

kūno kalbą. 

Parūpinti vaiko rašinėjimams popieriaus ir jo 
amžiui tinkančių įvairių rašiklių. 

3 

žingsnis 

Savarankiškai ir padedant suaugusiajam 

varto knygeles. Pradeda atpažinti 

mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam 

paskaitytų. Kartais knygelę laiko 
taisyklingai.  

Žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo.  

Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias raides, 
žodžius, simbolius. 

Įvairiais rašikliais spontaniškai brauko 

popieriaus lape. 

Pats „skaito‘. Keverzoja ir rašinėja ant didelių ir mažų 

rašymo lentelių, popieriaus rašikliu, pieštukais, 

kreidelėmis. Stebi užrašytą savo vardą ant piešinio, 

darbelio, kortelės. 
Pasako savo ir kitų vardus, atsiliepia, pašauktas vardu, 

kalbasi, klausinėja. Įsijungia į pasakojimą, bando kartu 

dainuoti. 
Dalyvauja tradiciniuose lopšelio-darželio renginiuose, 

iškylose po artimiausią lopšelio-darželio aplinką bei 

išvykose į vyresnių vaikų grupes.  
Žaisdamas kalba su savimi. Komentuoja, ką darys, 

stabdo, liepia. 

Spalvina paveikslėlius. Rašo mamai laišką.  

Skaityti vaikui kelis kartus per dieną, 

parinkus trumpus tekstukus, kuriuose 

kartojasi tie patys žodžiai. Skirtingai perteikti 

atskirų personažų kalbą. 
Skatinti vaiką pavadinti kiekvieną 

paveikslėlį. Kalbėti su vaiku apie iliustraciją, 

kad jis susietų vaizdą su konkrečiu daiktu. 
Skaitymo metu leisti 

vaikui liesti ar laikyti su tekstu susietus 

daiktus. 
Nuolat atkreipti vaikų dėmesį į jų artimoje 

aplinkoje esančius simbolius, aiškinti jų 

reikšmę. Pozityviai vertinti vaiko 

keverzones. Džiaugtis jo pasiekimais. 

4 

žingsnis 

Domisi skaitymu. 

Ima suprasti, kad skaityti visada malonu. 

Vaizduoja, kad ,,skaito” knygą, kuri jam 

buvo skaityta. ,,Skaito” knygelių 
paveikslėlius, įvardija įvairių objektų ir 

veikėjų bruožus, veiksmus. 

Domisi ne tik įvairiais rašikliais bet ir 
kompiuteriu. 

Keverzonėse ir piešiniuose pasirodo realių 

raidžių elementai ir raidės. 

Pažįsta, atpažįsta grafinius simbolius (raides, žodžius, 

tekstus, užrašus ir kt.), žaidžia jais, įvairioje veikloje 

vartoja, patys juos kuria, imituoja raštą (keverzoja, 

piešia, rašo raides, jų junginius, žodžius).  
Stebi kaip rašo suaugusieji, mėgina pamėgdžioti. 

Gamina knygeles. 

Įvardija keletą jam reikšmingų raidžių. 

Įvairioje bendravimo aplinkoje vartyti 

žurnalą, knygą, bukletą ar skrajutę. Skatinti 

vaiką domėtis suaugusiojo skaitomu tekstu 

suteikiant jam informacijos apie skaitymą. 
Vaikui užduoti klausimus apie tai, ką 

„perskaitė“. Atsakymus užrašyti ir jam 

paskaityti. Vaiko „perskaitytą“ tekstą 
pasiūlyti iliustruoti. 

Skatinti keverzonėmis užrašyti savo vardą, 

pavardę, norus, pasirašinėti po dailės 
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Atkreipia dėmesį į raides, simbolius 

(grafinius vaizdus), pradeda jais 
manipuliuoti. 

darbeliais. Verti vardo, pavardės raidžių 

karolius. Ieškoti aplinkoje žodžių, kuriuose 
yra vaiko vardo raidės. 

5 

žingsnis 

Domisi abėcėlės raidėmis. 

Supranta, kad kažkurios raidės turi savo 

pavadinimą ir specifinę grafinę raišką. 
Pastebi žodžius, prasidedančius ta pačia 

raide. 

Supranta aplinkoje matomų spausdintų 

žodžių prasmę. 
Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams, 

knygelėms. 

Kuria ir gamina rankų darbo knygeles. 
Supranta skirtingų spaudinių funkcijas 

(kalendorius, valgiaraštis, reklama, 

bukletas…) 
,,Iliustruoja” pasakas, istorijas, filmukus. 

Kopijuoja raides, paprastus žodžius. 

Bando rašyti raides, pradėdami savo vardo 

raidėmis. 
Kompiuteriu spausdina savo vardą, 

trumpus žodelius. 

Piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo – lavina 

smulkiuosius rankų raumenis (rašo molyje, smėlyje, ant 

stiklo, lentoje ir kt.), iliustruoja knygas, rengia piešinių 
parodas. 

Įvardija raides. Nurodo, kurios raidės yra didžiosios, 

kurios – mažosios.  

Piešiniais, ženklais, raidėmis išreiškia savo 
išgyvenimus, patirtį, mintis. 

Užrašo savo vardą. 

Dėlioja raidžių korteles. 
Suglvoja ir užrašo savo kurtoms knygelėms 

pavadinimus. 

Moka naudotis kompiuteriu. 
Kopijuoja raides, žodžius 

Grupėje kurti kuo įvairesnę raidžių aplinką. 

Skaityti tekstukus, kuriuose žaidžiama su 

kalbos garsais, kurie atspindi vaiko 
pažįstamas raides. 

Raidėms sugalvoti smagius pavadinimus: A 

– stogelis, H –kopėtėlės, sudarant žodinius 

vaizdinius. Skatinti vaiką apie 
raides, jų charakterį kurti istorijas. 

Atkreipti vaiko dėmesį į aplinkoje esančius 

užrašus, simbolius, reklaminius 
užrašus ir pan. Skatinti vaiką pavadinti savo 

sukurtas knygeles, nupieštus 

piešinius, atliktus darbelius. 
Skatinti kurti rankų darbo knygeles su 

paslaptingomis durelėmis, langeliais, 

uždengtais paveikslėliais ir kt. Padėti pajusti 

vaikams ryšį tarp vaizdo ir žodžio „skaitant“ 
iliustracijas. 

Praturtinant vaiko aplinką skirtingo turinio 

spaudiniais, skatinti savarankiškai kurti 
skelbimus, sveikinimus, kvietimus, orų 

prognozes suvestines ir kt. Skatinti vaiką 

kopijuoti atskiras raides, žodžius. Skatinti 
rašyti savo vardą rašikliais, kompiuteriu. 

6 

žingsnis 

Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais 

tekstais, iliustracijomis, ieško jose teksto 

pagrindimo. 
Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto ir 

asmeninės patirties. 

Supranta nesudėtingų tekstų siužetą. 
Domėdamasis spausdintu tekstu klausinėja. 

Supranta, kad garsas siejasi su raide, o 

raidės sudaro žodį. 

Ornamentuoja ritmiškai atkartodamas piešiamus 

ornamentus. 

Laisvai rašo svarbius žodžius, kopijuoja aplinkoje 
esančius žodžius. 

Apvedžioja kontūrus, sujungia taškus. 

Rašo raidžių elementus. Rašo smėlyje ant šaligatvio. 
Žino raides. 

Gerai orientuojasi popieriaus lape. 

Perskaito užrašus.  

Knygų kampelį nuolat papildyti įvairių žanrų 

knygomis, rašytiniais tekstais. 

Kartu su vaiku kasdien skaityti knygas. 
Pakalbėti apie skaitomo teksto veiksmą, 

kokie įvykiai aprašyti. Skaitant knygeles, 

atkreipti vaiko dėmes į atskiras raides, 
žodžius įvairaus žanro knygose. 

Organizuoti vaiko vardo raidžių dieną.  

Sudaryti vaiko vardo, jo artimųjų vardų 
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Žino keliolika abėcėlės raidžių. 

Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, 
skiemenis. 

Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų raidžių 

junginį. 

Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato 
gatvėse- parduotuvių, kirpyklų, kavinių 

pavadinimus. 

Supranta rašymo tikslus. Spausdintomis 
raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja 

aplinkoje matomus žodžius. 

Piešiniuose užrašo atskirų objektų 

pavadinimus. 
Kompiuteriu rašo raides, žodžius. 

Žaidžia kompiuteriu. raidžių abėcėles (asmeninį vaiko raidžių 

žodynėlį). Skatinti vaiką atpažinti 
artimiausioje aplinkoje esančius įvairius 

simbolinius ženklus, skaitinėti įvairias 

trumpas iškabas. Skatinti vaiką kuo dažniau 

kurti žodinius laiškus, žinutes. Skatinti vaiką 
kopijuoti reikiamus žodžius, raides, 

simbolius nuo pavyzdžių įvairiuose 

raidynuose, knygose, žurnaluose, 
laikraščiuose. Skatinti vaiką įvairiais 

simboliais perteikti informaciją apie save, 

kitus, aplinką. Pasiūlyti užrašyti įvairių 

objektų pavadinimus, simbolius. 
Pasiūlyti vaikams atskiras raides, žodžius, 

simbolius ar šiaip įdomią informaciją 

perrašyti ar savarankiškai užrašyti 
kompiuteriu. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

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

 7 

žingsnis 

Daugelis jau rišliai skaito. Atpažįsta ir pavadina skiriamuosius ženklus. Rašo nesudėtingus žodžius laiškeliuose ar kvietimuose. 

 

SMALSUS 

 
10. 

Aplinkos 

pažinimas 

1 

žingsnis 

Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į daiktus. 

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

žmones, žaislus. 

Apžiūrinėja naują aplinką, paduotus daiktus 

 

Aplinkoje turėti žaislų, spalvotų, 

kontrastingo dizaino daiktų, su kuriais 
kūdikiai gali pradėti susipažinti, atpažinti, 

išbandyti. 

2 

žingsnis 

Stebi, atpažįsta artimiausią savo aplinką, 

orientuojasi joje.  
Pažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus, 

žmones, daiktus, jų atvaizdus.  

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

Pasako savo vardą. 

Susipažįsta su mašina, autobusu, dviratuku ir kt. 
Transport priemonėmis, su buities daiktų paskirtimi, 

parodo, o vėliau ir įvardina namų apyvokos daiktus, 

gyvūnus, augalus. 
Ieško paveikslėliuose ar tarp žaislų nurodyto gyvūno, 

mėgdžioja jo balsą, parodo, o vėliau ir įvardina gyvūnų 

Skatinti vaikus išbandyti daiktus kaip 

įrankius, juos pavadinti, parodyti, kaip tai 
daryti 

Skatinti vaikus ir jiems padėti pavadinti 

įvairius daiktus, galvoti ir kalbėti apie tai, ką 
jie daro su žaislais ar daiktais. 

Inicijuoti klausimus apie tai, kodėl kas nors 
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pagrindines kūno dalis, kai kuriuos skiriamuosius 

požymius (uodega, sparnai, pelekai), judesius (skrenda, 
plaukia, bėga, striksi ir kt.). Paveikslėlyje ar aplinkoje 

parodo gėlytę, medelį. 

vyksta, atsitinka, ir atsakyti į juos. 

Sudaryti galimybę tyrinėti, kaip dviejų ir 
trijų dimensijų daiktai tinka vienas prie kito, 

pvz., dėlionės, kaladėlės. 

Pratinami plautis rankas, naudotis dantų 

šepetuku ir pan. 

3 

žingsnis 

Atpažįsta ir pavadina vis daugiau 

artimiausioje aplinkoje esančių augalų 

(sodo, daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, 

domisi jais.  
Skiria atskirus gamtos reiškinius.  

Orientuojasi savo grupės, darželio, namų 

aplinkoje.  
Žino savo ir savo šeimos narių vardus. 

Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus. 

Tyrinėja save veidrodyje, tapatina su draugais. Įvardina 

berniuką, mergaitę.  

Bando pasakyti spalvą, kiekį. Įvairių pojūčių pagalba, 

susipažįsta su vaisiaus ir daržovės savybėmis (spalva, 
dydis, skonis, kvapas). 

Vaisius bei daržoves rūšiuoja pagal tam tikrus 

požymius.  Eksperimentuoja ir stebi savo veiksmų 
rezultatus: prideda, pamatuoja. 

Bando segioti sagas, ką nors išvynioti ir suvynioti, 

išpakuoti.  
Žaidžia su vaikiško dydžio namų apyvokos ir sodo 

tvarkymo įrankiais, su statybine medžiaga, stato 

nesudėtingus statinius. Su lėle ir kitais siužetiniais 

žaislais žaidžia lyg su gyvais: maitina, migdo, prausia, 
šukuoja, rengia, vežioja ir pan. Žaidžia su realiais 

daiktais, tikroviškais ir neapibrėžtos paskirties žaislais, 

teminiais rinkiniais („namai“, „kirpykla“) bei vaidmenų 
atributais. Stebi, dalyvauja aptariant, klausosi, išsako 

savo nuomonę, liečia ir kitais būdais pažįsta pasaulį. 

Pasako kai šilta, šalta. 

Skatinti vaikus stebėti ir pavadinti augalus ir 

gyvūnus, esančius artimiausioje aplinkoje, 

rodyti paveikslėlius skatinant apie juos 

kalbėti. Sudaryti galimybę prisidėti prižiūrint 
kambarinį augalą. Skatinti kalbėti apie tai, ką 

gyvūnėlis ėda, kokius vaikus veda, ko reikia 

augalui, kad jis augtų ir pan. Netrukdyti 
išsakyti savo supratimą. 

Mokyti savo kūno dalių pavadinimų, 

aptarti jų paskirtį ir priežiūrą. 
Rodyti kiekvienam vaikui, kad juo 

rūpinamasi, bendrauti su kiekvieno vaiko 

artimaisiais. 

 

 

4 

žingsnis 

Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus 
(namai, parduotuvės ir pan.).  

Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena 

pavadinimus, savo vardą ir pavardę. 
Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose 

dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius, 

daržoves, grybus, gėles, pasako jų 
pavadinimus. 

Žaidžia panaudodamas informacija apie pasaulį, 
žmones, reiškinius, šeimą, šventes.  

Susipažįsta su liaudies kūryba.  

Perkelia į grupę savo šeimos patirtį: bendravimo būdą, 
žaidimus, pomėgius. Stebėdamas suaugusiuosius, jų 

veiksmus, išbando naujus veikimo bei elgesio būdus, 

juos perima, kūrybiškai pritaiko. 
Žaidžia kūrybinius, stalo žaidimus, dėlioja dėliones. 

Tyrinėja medžiagų savybes. 

Sudaryti galimybę stebėti augalus ir gyvūnus 
gamtoje ir namų aplinkoje, žiūrėti 

paveikslėlius ir klausyti skaitymo apie 

naminius ir laukinius gyvūnus, patiems 
dalyvauti juos prižiūrint. Skatinti vaikus 

kalbėti apie stebimų gyvūnų ar augalų kūno 

dalis, išvaizdą, apie tai, ko jiems reikia, kad 
augtų, kaip juos saugoti, prižiūrėti. 

Paaiškinti, kad ne visus augalus galima 

ragauti, yra nuodingų arba dilginančių. 
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Skatinti stebėti dienos orus, metų laiką ir 

gamtos pokyčius, kurie tuo metu vyksta. 
Sudaryti galimybę ne tik apie tai kalbėti, bet 

ir pavaizduoti piešiniu, vaidinimu. 

Sudaryti galimybę tyrinėti, kaip daiktai juda 

ir kaip juos pajudinti, pvz., pučiant, 
traukiant, stumiant, sukant, supant… 

 5 

žingsnis 

Žino kas yra šeima, pasakoja apie ją, jos 

buitį. 

Gali savarankiškai nueiti į darželio salę. 
Žino savo gatvės pavadinimą. 

Atranda buities prietaisų, skaitmeninių 

technologijų panaudojimo galimybes, 
noriai mokosi jais naudotis. 

Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir 

laukinius gyvūnus. 
Pasako naminių ir laukinių gyvūnų 

gyvenimo skirtumus. 

Skiria daržoves, vaisius, uogas nusako 

panaudojimo maistui būdus. 
Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, 

kurių negali pamatyti (pvz. ugnikalnių 

išsiveržimu, žemės drebėjimu…). 

Pratinasi globoti ir saugoti gamtą, augmeniją, gyvūniją, 

demonstruoja gebėjimą tinkamai elgtis gamtoje, 

viešose vietose, pasivaikščiojimų metu, išvykų bei 
ekskursijų metu, dalyvauja gamtos saugojimo 

programose, projektuose, dalyvauja ekologiniuose 

žygiuose, akcijose.  
Pasakoja apie savo augintinius, jų priežiūrą ir 

poreikius, zoologijos sode ar miške matytus gyvūnus, 

kaime auginamus gyvulius. Klausia, kuo naudingi 
gyvūnai, kuo pavojingi, kodėl jie tokie būna ir kaip 

apsisaugoti nuo jų grėsmės.  

Žiemą lesina paukštelius, neša žvėreliams maisto.  

Klausosi pasakojimų, žiūri filmukus apie saugų elgesį 
gatvėje, gamtoje, prie vandens, su buitiniais prietaisais 

ir kt.  

Stebi gamtos reiškinius, kuria kalendorių.  
Piešia save šeimą, apibrėžia ant popieriaus savo 

plaštakos kontūrus… 

Žaidžia kūrybinius-vaidmeninius žaidimus. 
Lankosi miške 

Organizuoti vaikų išvykas į gamtą (gyvūnai, 

augalai, jų požymiai, poreikiai), muziejus 

(daiktai ir jų istorija), ūkius (gyvūnų 
priežiūra, kultūrinių augalų auginimas), tėvų 

darbovietes (profesijos), skiriant jiems 

nedideles užduotis, ką turėtų pastebėti, ko 
paklausti. Grįžus padėti vaikams sudėlioti 

parodėlę grupėje iš rastų įdomių daiktų, 

gamtinės medžiagos (akmenukai, plunksnos, 
sėklos, lapai...), piešinių, paveiksliukų, 

bukletukų… Parsineštą gamtinę medžiagą 

galima mokytis grupuoti pagal požymius. 

Vaikams sukurti situacijas aiškintis (ragauti), 
kaip daržovės,  vaisiai, uogos vartojami 

maistui, kuo jie naudingi, 

kalbėti apie tai, kuriuos jie mėgsta ir kurių – 
nelabai. Skatinti domėtis šeimos tradicijomis 

ir apie jas kalbėti. Parodyti, kad ir darželyje 

laikomasi tradicijų, švenčiamos šventės. 
Įtraukti į pasiruošimą joms visus vaikus, 

sudaryti  sąlygas dalyvauti, klausytis vaikų 

idėjų ir padėti jas įgyvendinti. 

6 

žingsnis 

Žino savo tėvų profesijas, žino savo namų 
adresą, įvardija savo giminaičius. 

Žino savo šalies ir sostinės pavadinimą. 

Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, 
buitį ir darbą. 

Žino tradicines šventes. 

Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir 

Stebi, analizuoja, grožisi įvairiais žmogaus ir gamtos 
sukurtais kūriniais. Pats prisideda prie grožio kūrimo, 

žino jog negalima teršti. Rūšiuoja atliekas, žino 

šiukšlių konteinerių spalvas. 
Kartu su tėveliais kuria savo šeimos medį. 

Aiškinasi, kodėl reikia taupyti popierių, elektrą, 

vandenį. 

Sudaryti vaikams galimybes pažinti gamtinę 
ir socialinę aplinką stebint artimiausius 

objektus- kraštovaizdžius, augalus, gyvūnus, 

statinius, paminklus… 
Organizuoti netolimas išvykas. Pagal 

galimybes keliauti pėsčiomis ir autobusais. 

Kartu su vaikais atlikti nesudėtingus 
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panašumus tarp gyvūnų ir augalų. 

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

Moka prižiūrėti ir stebėti kambarinių 

augalų, daržovių augimą. 

Žino apie naminių gyvūnų naudą žmogui ir 
augalų panaudojimą maistui. 

Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir 

kitų dangaus kūnų ryšius. 
Mokosi rūšiuoti atliekas. 

Skiria ir pavadina dieną, naktį, apibūdina orą, jo 

pokyčius žymi kalendoriuje.  
Įvairių bandymų metu susipažįsta su sniego ir vandens 

savybėmis. Stebėjimų metu susipažįsta su nuosekliais 

gamtos pakitimais rudenį, žiemą, pavasarį, vasarą, 

žmonių atliekamais žemės ūkio darbais įvairiais metų 
laikais.  

Dalyvauja saugaus eismo veiklose, prevencinėse 

programose. 
Aiškinasi savo miesto savitumus. Susipažįsta su šalies 

sostine Vilniumi, šalies simbolika, prezidentu.   

Įvairių priemonių pagalba kaupia informaciją apie 

naminius ir laukinius gyvūnus, vabzdžius, paukščius, 
žuvis, jų jauniklius, išorinius požymius, gyvenimo 

būdą ir mitybą. 

Ruošia daržovių, vaisių salotas. 
Lankosi jaunųjų gamtininkų stotyje.  

bandymus, tirpinti medžiagas, daiginti 

sėklas, išardyti nebereikalingus 
prietaisus… Siūlyti vaikams tyrinėti 

žemėlapius, gaublį. 

Supažindinti su giminės medžiu. 

Ekskursijos į tėvelių darbovietes. 
Kviesti tėvelius papasakoti apie savo 

profesiją. 

Turėti grupėje Lietuvos atributikos. 
Supažindinti vaikus su senoviniais rakandais, 

leisti juos išbandyti, lyginti juos su dabartine 

technika. 

Švęsti tradicines šventes. 
Naudoti vaizdo įrašus apie Respublikoje 

švenčiamas tradicines šventes (pvz., 

Užgavėnės Rumšiškėse, žirgų lenktynės 
Dusetose ir kt.) fotoalbumus apie gamtą, 

kalbėtis apie tai, ką juose pamatė. 

Skirti užduotėles vaikui stebėti žvaigždes 
žiemą ryte einant į darželį ir pasakoti. 

Stebėti su vaikais įvairius gamtos reiškinius. 

Supažindinti su atliekų panaudojimo 

galimybėmis ir siūlyti daryti įvairius 
darbelius iš jų. Siūlyti stalo žaidimų, įvairių 

loto. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika 

ir noriai mokosi ja naudotis. 

 7 

žingsnis 

Domisi gamtos reiškiniais. Pavadina augalus, gyvūnus, pastebi jų požymius. Paaiškina, kodėl negalima liesti, ragauti nepažįstamo 

augalo. Saugiai elgiasi gamtoje. Domisi savo giminės istorija, žmonių gyvenimo būdu. 

11. 

Skaičiavi

mas ir 

matavimas 

1 

žingsnis 

Skaičiavimas 
• Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką 

reiškia yra (nėra), dar, taip (ne). 

Matavimas 
• Susidomi, kai parodomas kitokios 

Pamatęs žaislą džiaugiasi. 

Griauna statinius. 

Ridena kamuoliukus. 

Žaisti tą patį žaidimą („Slėpynes“) su tuo 
pačiu žaislu. Juo metu kalbinti vaiką, 

vartojant žodžius „yra“, „nėra“, „dar“, „taip“, 

„ne“ bei juos palydint atitinkamais gestais, 
mimika (pvz., pritariant – palinksėti galva, 
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formos, dydžio, spalvos daiktas: siekia jį 

paimti, tyrinėja. Atkreipia dėmesį į 
judančius, artėjančius daiktus, daug kartų 

kartoja matytus veiksmus su daiktais. 

nusišypsoti, 

nepritariant – papurtyti galvą. Žaisti tuos 
pačius žaidimus su skirtingų spalvų, dydžių, 

formų daiktais: priartinti – nutolinti, paslėpti 

– parodyti. 

Įvardijant daikto spalvą, dydį, formą, daryti 
pauzes, vis pakartoti žodžius. 

2 

žingsnis 

Skaičiavimas 

• Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, 

du, daug (parodo pirštukais, kiek turi 
metukų). 

Matavimas 

• Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos 
formos, dydžio ar spalvos daiktą. 

Nuotraukoje, piešinyje atpažįsta anksčiau 

matytą daiktą. Supranta vis daugiau 
žodžių, kuriais nusakoma daikto forma, 

dydis, spalva, judėjimas erdvėje: paimti 

didelį, nueiti iki, pažiūrėti į viršų ir t.t.). 

Pavadina daiktus, rūšiuoja juos pagal dydį, spalvą, 

kiekį (vienas, daug), dėlioja nesudėtingus loto. 

Atrenka parodytos formos ir spalvos daiktus, žaislus.  
Sudaro daiktų, žaislų eiles nuo didžiausio iki mažiausio 

ir atvirkščiai.  

Tapatina daiktus, dedamus į įdubimą, išpjovą tiesiogiai: 
pridedant, pamatuojant. 

Klausytis ir teatralizuoti žaidinimus, 

daineles, skaičiuotes, pasakėles, eilėraštukus 

ar žaisti žaidimus, kuriuose kas nors 
skaičiuojama, kartojama dar ir dar... (pvz., 

eilėraštukai „Mano batai buvo du“, „Du 

gaideliai”) 
Sukurti aplinką, kurioje vaikas galėtų vartyti 

tas pačias knygeles kietais viršeliais, 

nevaržomai ardyti ir surinkti 
daiktus, tyrinėti jų dydžių santykius, visaip 

eksperimentuoti su spalvomis, dydžiais ir 

formomis, įvairiai judėti.  

 

3 

žingsnis 

Skaičiavimas 

• Skiria žodžius: mažai (vienas, du) ir 
daug. Paprašytas duoda kitiems po vieną 

žaislą, daiktą. 

• Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę. 

Matavimas 

• Tapatina daiktus pagal formą, dydį. 

Suranda tokios pat spalvos daiktus. 
• Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus 

didesnės, o apačioje mažesnės kaladėlės, 

nebus tvirtas. Supranta ir pradeda vartoti 

daiktams lyginti skirtus žodžius: didelis– 
mažas, ilgas – trumpas, toks pat – ne toks, 

kitoks, vienodi – skirtingi ir pan. 

Rūšiuoja, grupuoja, lygina daiktus pagal spalvą, formą, 

dydį, atlieka įvairius veiksmus su didaktiniais žaislais.  
Iš dviejų formų ar dydžių parenka nurodytą, grupuoja 

vienarūšius, skirtingos formos daiktus, pagal 

kontrastingas spalvas ir kt. požymius. 
Eilės tvarka deda 3-4, o vėliau ir 4-5 skirtingo dydžio 

žiedų piramidę. 

Atlieka įvairius veiksmus su didaktiniais žaislais 
(išdėlioja, surenka, sumauna žiedus, įdeda vieną į kitą 

ir kt.) 

Dėlioja iš dviejų-keturių dalių dėliones, korteles. 

Žaidžia žaidimą “Diena - naktis”. 

Žaidžia spalvų žaidimą “Surask tokią pačią 

spalvą”. 

Stato ir parodo “Didžiausią ir mažiausią bokštą”. 

Duoti vienodo dydžio ir formos daiktų ir 

mokyti paimti vieną (du) daiktus, padalyti 
daiktus po vieną (pvz., kitiems vaikams), 

sudėlioti juos į dvi, tris krūvas. 

Klausti, kurioje iš dviejų grupių yra vienas 
daiktas ir kur jų yra daug ir pan. Teatralizuoti 

daineles, pasakas, žaisti žaidimus, kuriuose 

kas nors paeiliui daroma, rikiuojama (pvz., 
pasaka 

„Ropė“, lietuvių liaudies daina 

„Išėjo tėvelis į mišką“).Vartyti knygeles, 

kuriose pavaizduoti objektai leidžia 
samprotauti apie dydžius, formas, spalvas. 

Sudaryti galimybes rūšiuoti daiktus. Leisti 

eksperimentuoti su įvairių formų ir dydžių 
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Ieško ir randa pasleptą daiktą. daiktais, kaladėlėmis, kai iš jų norima 

pastatyti kuo aukštesnį bokštą, nutiesti 
ilgesnį kelią ir pan. 

4 

žingsnis 

Skaičiavimas 

• Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi 

daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje. 
Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du, 

po tris). Supranta, kad prie daiktų 

pridedant po vieną jų skaičius grupėje 

didėja, o paimant po vieną – mažėja. 
• Pradeda vartoti kelintinius skaitvardžius 

(pirmas, antras...). 

Matavimas 
• Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), 

keturkampės (keturkampio), kvadratinės 

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

konstruodamas, grupuodamas pradeda 

atsižvelgti į daikto formą, dydį, spalvą. 

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

pan. 

Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda 
vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, 

ilgesnis – trumpesnis, storesnis – 

plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan. 
Už save didesnius daiktus vadina dideliais, 

o mažesnius – mažais. Pradeda skirti 

dešinę ir kairę savo kūno pusę, kūno priekį, 

nugarą. Nurodydamas kryptį (savo kūno 
atžvilgiu) naudoja žodžius: pirmyn – atgal, 

kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn. 

• Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu. 
Žino metų laikus ir būdingus jiems 

požymius. 

Sistemina, klasifikuoja, apibendrina elementarią 

informaciją, skaičiuoja, matuoja, lygina, grupuoja, 

eksperimentuoja, tyrinėja. 
Aplinkoje ieško daiktų, kurių yra po vieną, kokių- po 

daug. Kalboje vartoja žodžius vienas, daug, nė vieno. 

Taisyklingai skaičiuoja daiktus, garsus, judesius, 

taisyklingai vartodamas skaitvardžius.  Lygina labia 
kontrastingus, mažiau kontrastingus ir vienodus daiktus 

pagal ilgį, plotį, aukštį, didumą, storį. Dėlioja daiktus 

didėjimo arba mažėjimo tvarka pagal ilgį, plotį, aukštį, 
didumą, storį. 

Lytėjimo, regėjimo bei judėjimo pojūčių pagalba 

susipažįsta su geometrinėmis figūromis. Aplinkoje 
ieško atitinkamos formos daiktų išsiaiškina, kad 

geometrinės figūros gali būti įvairių dydžių ir spalvų.  

Žiūrėdami įvairius paveikslėlius, susipažįsta su paros 

dalimis: diena, naktis, rytas, vakaras; aiškinasi jų 
nuoseklumą, taip formuojant supratimą apie parą, 

teisingai vartoja sąvokas vakar, šiandien, rytoj. 

Randa reikiamą dėlionės detalę. Dėlioja dėlionę, 

skaičiuojant detales. 

Modeliuoja figūromis. 

Dėlioja dėlionę, skaičiuojant detales.  

Randa visus vienodos spalvos daiktus. 

Parodo kūno priekį, nugarą. 

Naudoti paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti 

1–3 daiktai ar dvi trys 1–3 daiktų grupės. 

Atkreipti dėmesį, koks daiktų skaičius 
grupėje, klausti „Kiek?“ „Ar daiktų yra po 

lygiai?“ ir pan. Teatralizuoti daineles, 

pasakas, kuriose veikėjai ką nors dalijasi 

(pvz., meškučiai iš pasakos „Du godūs 
meškučiai“).  

Mokyti apibūdinti erdvės objektus, nurodant 

į juos panašius iš kasdienės aplinkos ir 
vartojant tokius palyginimus 

kaip: „panašus į Rubiko kubą“, „apvalus kaip 

kamuolys“. Formuoti supratimą, kad figūros 
forma nepriklauso nuo jos spalvos ir dydžio 

(pvz., paprašyti atrinkti vienodos spalvos, bet 

skirtingos formos ar dydžio daiktus). Leisti 

vaikui manipuliuoti daiktais (juos 
vartyti, padėti šalia, uždėti ant, įdėti į ir pan.), 

stebėti kitus, kaip jie komponuoja įvairius 

daiktus, eksperimentuoti. 
Pasiūlyti žaisti lego. Prašyti palyginti 

kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų 

ilgį, aukštį, masę, storį, plotį ir t. t., juos 
dedant vieną prie kito, kilnojant. Formuoti 

supratimą, kad daikto (pvz., virvutės) ilgis, 

masė nesikeičia, daiktą (virvutę) suraičius ar 

sulenkus. Žaisti judrius žaidimus, kai reikia 
pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atžvilgiu 

(pvz., žaidimas „Diena – naktis“, 

„Šilta – šalta“).Kalbėtis apie tai, ką vaikas 
kasdien daro ryte, dieną, vakare, 

naktį. Vaikščiojant gamtoje, atkreipti dėmesį 

į metų laikams būdingus požymius. 



43 

 

5 

žingsnis 

Skaičiavimas 

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

bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 

5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba 

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

• Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) 

seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais. 
Pratęsdamas pasikartojančių daiktų ar 

elementų seką, nebūtinai laikosi tos pačios 

jos sudarymo logikos (iš pradžių gali imti 

daiktus ar elementus pagal vieną požymį, 
vėliau – pagal kitą). Skiria kelintinius 

skaitvardžius. 

Matavimas 
• Skiria trikampę, stačiakampę formas. 

Randa mažai besiskiriančius daiktus. 

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

daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, formą 

arba dydį. 

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

apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, 

masę, vartoja žodžius: ilgesnis – 
trumpesnis, siauresnis – platesnis, 

aukštesnis – žemesnis, lengvesnis – 

sunkesnis. 
Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo 

mažiausio iki didžiausio, ir atvirkščiai. 

• Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės 

į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda nurodyta 
kryptimi. Skiria ir žodžiais išreiškia 

erdvinius daikto santykius su savimi: 

priešais mane, už manęs, šalia manęs, 

Susipažįsta su savaitės dienomis, pasako, kuri šiandien 

diena, kuri buvo vakar, kuri bus rytoj.  
Skaičiuoja ir atskaičiuoja daiktus, judesius, garsus 

pagal pasakytą skaičių ar pateiktą pavyzdį. 

Žaidimų metu pratinasi skirti dešinę ir kairę rankas, 

nustatyti savo kūno dalių erdvinę padėtį ir pagal jas 
nurodo kryptį nuo savęs (pirmyn, atgal, aukštyn, 

žemyn, kairėn, dešinėn), skiria ir išreiškia žodžiais 

erdvinius vieno ar kito daikto santykius su savimi 
(prieš mane - langas), juda nurodyta kryptimi: pirmyn, 

atgal, kairėn, dešinėn ir t. t., nusako daikto padėtį kito 

daikto atžvilgiu. 

Kuria kalendorius. 

Žaidžia su geometrinėmis figūromis, jas įvardija. 

Dėlioja nuo mažiausio iki didžiausio. 

Skatinti vaikus ne veiksmu, o žodžiu 

pasakyti, kaip turėtų pasielgti ne tokį kortelių 
skaičių paėmęs žaidėjas, vartojant tokius 

posakius, kaip „atiduok 

man“, „paimk iš manęs“, „padėk į šoną“, 

„paimk dar“ ir pan. Pasiūlyti vaikui dalyvauti 
žaidimuose, kuriuose kas nors 

skaičiuojama, kartojami du trys skirtingi 

judesių ar garsų elementai, kur vaikas turėtų 
keisti savo ar daikto padėtį erdvėje ar daryti 

ką nors tam tikra seka (žaidimai „Trečias 

bėga“, „Daryk taip, kaip Jonelis daro“; 

žaidimas, kai nutilus muzikai ar suplojus 
kaskart pasakoma, kaip kitaip vaikai turi 

pasielgti: susigrupuoti – sustoti po du, susėsti 

į du ratukus, parodyti 4 pirštukus ir pan.). 
Kalbėtis 

su vaikais apie tai, kiek veikėjų buvo 

pasakoje, kokia buvo įvykių pasakoje eilė, ką 
dare pirmasis, antrasis ir t. t. veikėjai (pasaka 

„Trys paršiukai“, 

„Pagrandukas“). Žaisti stalo žaidimus. 

Karpyti, paišyti, spalvinti trikampius, 
stačiakampius. Iš įvairių formų detalių ar 

piešiant (spalvinant) figūras kurti 

aplikacijas, ornamentus, šventinę atributiką, 
įvairius daiktus, kuriais galima papuošti 

aplinką. Skatinti vaiką naudoti sąlyginį matą 

(trečią daiktą) daiktų dydžiams palyginti 
(pvz., matuoti pėdomis, žingsniais. 

Kartu skaityti knygeles, „rašyti“ laiškus. 

Žaisti judrius žaidimus, kuriuose vaikams 

tenka vartoti vietą ir padėtį nusakančius 
įvairius žodžius (pvz., žaidimas „Lobio 

ieškojimas“). Domėtis, ką vaikai veikė vakar, 

kalbėtis apie tai, kas bus rytoj. Žaisti 
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mano kairėje. 

• Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. 

Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj. 

žaidimus, padedančius suvokti laiko trukmę 

(pvz., auklėtojai garsiai skaičiuojant iki 10, 
vaikai turi sustoti 

į ratą). 

6 

žingsnis 

Skaičiavimas 
• Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) 

kiekį su atitinkamu daiktų skaičių 

žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. 

Palygina mažai daiktų turinčias grupes 
pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: 

daugiau (mažiau) vienu, dviem, po lygiai, 

pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. 
• Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria 

skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų 

sekas su 2–3 pasikartojančiais elementais. 

Matavimas 
• Skiria plokštumos ir erdvės figūras: 

skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. 

Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba 
spalvą. 

• Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, 

naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais 
matais. Atranda, kad į skirtingos formos 

daiktus galima sutalpinti tą patį skystų ar 

birių medžiagų (vandens, smėlio ir kt.) 

kiekį. Lygindamas dydžius, vartoja jų 
skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius 

(šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, 

didžiausias, mažiausias ir kt.). 

Veria dviejų spalvų karoliukus. 

Piešia smulkius ornamentus, pratęsia seką. 
Atrenka vienodas lego detales atlieka praktinius 
veiksmus susijusiu su daiktų pridėjimu, atėmimu.  

Skaičiuoja, matuoja, lygina, grupuoja, klasifikuoja, 

eksperimentuoja, tyrinėja. 

Jungia įvairių spalvų, pločio, ilgio popierines 

juosteles į žiedus, perveria juos per vieną ar kelis. 

Žaidžia kūrybinius žaidimus ”Mokykla”, 

“Parduotuvė” 

Lipdo geometrines figuras ir konstruoja 

Skatinti vaiko norą sužinoti, pažinti, kuo 
daugiau išmokti. Leisti pasirinkti įdomius ir 

suprantamus stalo žaidimus, dalomąją 

medžiagą, taip pat veiklą, kurioje 

dalyvaudamas galėtų lavinti savo mąstymo ir 
skaičiavimo įgūdžius. Skatinti vaiką aiškinti 

kitiems savo mintis, apie atliekamus 

skaičiavimus. 
Mokyti kuo įvairesnėse aplinkose pastebėti 

įvairius sekų sudarymo būdus ir pasiūlyti kuo 

įvairesnės veiklos, kuria vaikas galėtų 

išbandyti matytus ir paties sugalvotus sekų 
sudarymo būdus. Skatinti aplinkoje ieškoti 

daiktų ir jų dalių, savo forma primenančių 

pažįstamas, matytas geometrines figūras. 
Matuoti pėdomis, sprindžiais, piršto storiu, 

lazdele ir pan. Pasiūlyti veiklą, formuojančią 

supratimą apie tvermės dėsnį-sudaryti 
sąlygas eksperimentuojant atrasti, kad toks 

pat medžiagos ar produkto kiekis gali būti 

supakuotas skirting formų pakuotėse.  

Siūlyti žaidimus, veiklą, kurioje 
dalyvaudamas vaikas įgytų supratimą apie 

ilgio, tūrio, masės matavimo priemones ir 

būdus. Formuoti ir plėsti vaiko žodyną, 
reikalingą dalinantis idėjomis apie daiktų 

dydžių santykius („šiek tiek didesnis“, 

„truputį mažesnis“, „didžiausias“). Žaisti su 
smėlio laikrodžiu, žadintuvu. Atkreipti 

dėmesį į tai, ką galima nuveikti per minutę, 

10 minučių, dieną, savaitę. Skatinti dažniau 

vartoti savaitės dienų pavadinimus. Kalbėtis 
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apie metų laikų kaitą, įvairiu metų laiku 

atliekamus darbus. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. 

Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir 
trukmę. 

 7 

žingsnis 

Sudeda ir atima iki 10 ir daugiau. Skiria ir pavadina figūras, sugrupuoja pagal dydį ir formą. 

KURIANTIS 

12. 

Meninė 

raiška 

1 

žingsnis 

Muzika, šokis 
• Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, 

balso intonacijas, judesius, išraiškingą 

mimiką, suklusdamas, sutelkdamas 

žvilgsnį, nustodamas arba pradėdamas 
judėti, žaisdamas balso intonacijomis, 

garsais. 

Žaidinimai, vaidyba 
• Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, 

norus įvairiomis balso intonacijomis, veido 

mimika, lingavimu, plojimu, mojuodamas 

žaislu, daiktu. 
Vizualinė raiška 

• Storu pieštuku, teptuku, kreidele 

baksnoja, brauko, tepinėja palikdamas 
pėdsakus (taškus, įvairių krypčių linijų 

brėžius). Domisi ir džiaugiasi dailės 

priemonėmis, jas liečia, apžiūrinėja. 

Eksperimentuoja muzikos garsais. 

Ploja katutes. 

Skleidžia garsus imituojančius gyvūnus. 

Žaidžia slėpynes “Ku ku”, žaidžia muzikinius 

žaidimus “Viru, viru košę” 

Brauko, tepinėja popieriaus lape. 

Dainuoti trumpas, vaiko pasauliui artimas 
dainas, lopšines vaikui ir su vaiku („A-a a-a, 

pupą“, „Užmik, užmik, mažute“). Žaidinti, 

supti, kutenti, myluoti, jodinti vaiką 

specialiai šiems tikslams skirtais žaidinimais 
ir liaudies dainelėmis („Mylu mylu spust“, 

„Katutės“). Išraiškingai ir džiugiai bendrauti 

su vaiku, siekiant sukelti jam teigiamas 
emocijas. Drąsinti vaiką rodyti iniciatyvą, 

veikti, tyrinėti. 

Žaidinti su žaislu ir be jo, kalbėtis įvairiomis 

emocingomis intonacijomis (švelniai, 
linksmai, meiliai), naudoti įvairų tempą 

(greitą, lėtą). 

Tuos pačius žaidinimus, pokštavimus kartoti 
keletą kartų.  

 

2 

žingsnis 

Muzika, šokis 
• Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos 

garsų, spontaniškai žaidžia balso 

intonacijomis, rankų ir kojų judesiais, 
mėgdžioja žaidinimų judesius, suaugusiųjų 

balso intonacijas, muzikos garsus, dviejų–

trijų garsų melodijas ar daineles. Skambant 

Muzika, šokis 
Klausosi linksmų, ramių, maršinių, muzikos kūrinių, 

instrumentų garsų, dainavimo. 

Mėgdžioja gamtos ir mechaninius garsus.muzikai 
pritaria plojimais ir kt. ritminiais judesiais, ritminiais 

instrumentais. 

Žaidžia muzikinius žaidimus. 

Su vaikais klausytis įvairių stilių muzikos 
(etninės, klasikinės, džiazo, roko ir kt.) bei 

sudaryti muzikinę aplinką, kurioje vaikas 

galėtų išgirsti įvairius aplinkinio pasaulio 
garsus. 

Dainuoti su vaiku trumpas, nesudėtingas, 

pasikartojančio teksto daineles, niūniuoti. 
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muzikai ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja, 

barškina, stuksena kokiu nors daiktu. 
Žaidinimai, vaidyba 

• Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, jodinimo, 

kutenimo, pirštukų žaidimus bei 

žaidinimus 
mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas, 

parodytus veiksmus.  

Vizualinė raiška 
• Spontaniškai keverzoja rankų judesių 

piešinius, juos apžiūrinėja. Džiaugiasi 

(šūkčioja, mojuoja rankomis) dailės 

priemonės (tirštų dažų, minkštos tešlos) 
paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais, 

siekia pakartoti ir pratęsti įdomią patirtį. 

• Tyrinėdamas dailės medžiagas ir 
priemones intuityviai atranda skirtingus 

veikimo jomis būdus (brauko pirštais, 

varvina dažus, maigo tešlą). 

Šoka panaudodamas laisvą judesį. 

Groja barškučiais, būgneliais, švilpynėmis, akmenukai, 
lazdelėmis 

Ritmiškai eina vietoje, ratu, ploja, trepsi, stuksena 

Žaidinimai, vaidyba 

Žaidžia muzikinius žaidimus, atkartoja judesius „Bėgs 
pelytė vandenėlio“ 

Imituoja gyvūnų judesius. 

Vizualinė raiška 
Vaizduoja įvairius ženklus: taškelius, brūkšnelius, 

apskritimus, 

linijas ir t.t., eksperimentuoja su piešimo priemonėmis. 

Uždažo plokštumos dalis. 
Dėlioja paveikslėlius ant flanelografo, magnetinės 

lentos, popieriaus. 

Volioja tarp delnų ir ant lentelės didesnį ar mažesnį 
plastilino ar modelino gabalėlį. 

Štampuoja įvairios faktūros daiktais. 

Suteikti vaikams pakankamai laiko tyrinėti 

įvairius judesius, žaidinti juos, naudojant 
plaštakų, galvos judesius. 

Sudaryti galimybes kartu su vaiku groti 

vaikiškais skambančiais žaislais, barškučiais, 

parūpinti medinių, plastmasinių žaislų, su 
kuriais vaikas 

galėtų veikti. Žaidžiant su vaikais reikšti 

savo jausmus, norus, rodyti judesius ir 
veiksmus („Viru viru košę“, „Eisim eisim į 

turgelį“).Vedžiojant žaislą, kartoninę 

figūrėlę, parodyti, kaip galima veikti, skatinti 

vaiką pamėgdžioti ir atrasti savų veikimo 
būdų. 

Kartoti tuos pačius veiksmus, žodžius, balso 

intonacijas. 
Vaiko veiklai skirti daug dėmesio, pritarti 

žvilgsniu, šypsena, pagirti. 

Sudaryti galimybes žaisti, tepinėti 
dažais, paišelioti, dėti spaudus kempinėle  

ant įvairaus dydžio, ilgio, formos ar spalvos, 

paviršiaus popieriaus, daiktų  

3 

žingsnis 

Muzika 
• Emocingai atliepia klausomus kūrinius 

(vaikiškas dainas, instrumentinius 

kūrinius) – šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi 
ar pan. 

• Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2–4 

garsų daineles, palydėdamas jas judesiais. 

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

judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka). 

• Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos 
instrumentus ir jais ritmiškai groja kartu su 

pedagogu. 

Šokis 

Muzika, šokis 
Klausosi kontrastingos muzikos kūrinių ir atlieka 

atitinkamus judesius, nusako muzikos nuotaiką: 

linksma, liūdna, lėta, greita ir t.t. 
Atlieka ritmiškus judesius, judesius su priemonėmis 

(skarelės, kaspinai, žaisliukai) pagal muziką. 

Eina ratuku susikibę rankomis, vorele, žaidžia 

muzikinius ratelius, liaudies žaidimus. 
Dainuoja paprastas, trumpas daineles, daug kartų 

kartoja su auklėtoja. 

Šoka naudodamas judesių seką. 
Dainuoja ir šoka darželio šventėse. 

Žaidimai, vaidyba. 

Persirengia veikėjais – užsideda karūnas. 

Klausyti su vaikais dainelių apie paukščius, 
žvėris, gamtos reiškinius ar trumpų 

instrumentinės muzikos kūrinėlių. Dainuoti 

su vaikais įvairaus 
turinio dainas, imituojant jų tekstą judesiais. 

Žaisti muzikinius žaidimus, eiti ratelius. 

Skatinti judėti pagal muziką einant, bėgant, 

apsisukant. Aprūpinti vaikus nesudėtingais 
vaikiškais muzikos instrumentais. Tyrinėti 

juos. 

Sudaryti sąlygas ir skatinti vaikus kurti, 
dainuojant apie tai, ką jie veikia, žaidžia, 

mato, girdi.  Skatinti vaikus šokti tyloje, kad 

atsiskleistų jų ritmo suvokimas. 
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• Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų 

judesius  
• Šoka spontaniškai kurdamas dviejų–trijų 

natūralių judesių (eina, pritupia, pasisuka) 

seką. 

Žaidimai, vaidyba 
• Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka 

matytus veiksmus, judesius. Įvairiai 

intonuodamas kalba apie tai, ką daro. 
Muzikiniuose rateliuose judesiais, 

veiksmais vaizduoja siužeto elementus, 

reiškia savaime kilusias emocijas. 

Vizualinė raiška 
• Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius 

dailės priemonėmis ir medžiagomis. 

Piešia įvairias linijas, jas jungia į formas 
vis labiau koordinuodamas rankų judesius. 

Bando ką nors pavaizduoti (mamą, 

mašiną). Savo abstrakcijose įžvelgia 
daiktus ar įvykius. 

• Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir 

priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo 

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

labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu. 

Žaidžia pirštukinėmis lėlėmis. 

Mėgdžioja auklėtojos ir draugų vaidybinius veiksmus. 

Žaidžia siužetinius - kūrybinius žaidimus, imituoja 

mama, šeimą. 

Išreiškia save judesiu, identifikuojasi su ratelių ir 

šokių veikėjais. 
Vizualinė raiška 

Piešia pieštukais, flomasteriais, vaško kreidelėmis, 

teptukais, guašo dažais, akvarele, štampuoja įvairiomis 

priemonėmis, piešia ant įvairaus dydžio ir spalvų 
popieriaus. 

Tepa vieną popieriaus skiautelę klijais, uždeda 

reikiamoje vietoje ir prispaudžia. 
Aplikuoja iš paruoštų formų, atskirų dalių, plėšo 

popierių ir jį klijuoja. Atplėšia iš didelio popieriaus 

gabalo mažesnį, popieriaus juostelę plėšo smulkiais 

gabalėliais, juos dėlioja popieriaus lape. 
Pradeda naudotis žirklėmis, karpo popieriaus juosteles 

mažais gabalėliais. 

Volioja tarp delnų ir ant lentelės didesnį ar mažesnį 
plastilino ar modelino gabalėlį, ištempia, sulenkia, 

įspaudžia duobutes, griovelius ir t.t. 

Plastilino gabalėlius klijuoja ant lentelės, ar nupiešto 
paveikslėlio, taip jį papuošdamas ar užpildydamas 

erdvę, lipdo iš plastilino, modelino, molio ir kt. 

priemonių, dekoruoja įvairia gamtine medžiaga. 

Kviesti vaikus, kurie norėtų parodyti 

sujungtas judesių sekas grupės draugams, 
aptarti jų pasirodymą, išryškinant teigiamas 

puses. Tokios šokėjo - žiūrovo situacijos 

padeda vaikams vėliau įveikti scenos baimę. 

Parūpinti įvairių žaislų. Žaidžiant drauge, 
reikšti įvairias emocijas, skatinti vaikus 

pasakoti, ką jie daro: važiuodami mašina 

linksmai kalba, pasakoja, ką mato, kur 
važiuoja. Skatinti vaikus įsijausti į veikėjus, 

siužetą. 

Rodyti vaikams veiksmus ir leisti 

improvizuoti, reikšti tokias emocijas, 
kokios tuo metu kyla.  

Nestabdyti vaiko, jei jis su savo kūrybos 

darbeliu ima žaisti, bėgioti, vaizduoti tai, ką 
nupiešė. Tai padės vaikui suprasti, kad savo 

sumanymą galima įkūnyti piešinyje. 

Stebėti vaiko raiškos procesą, paprašyti 
papasakoti apie savo piešinį ar lipdinį, 

stengtis suprasti, kaip vaikas reiškia savo 

potyrius ir emocijas, kokią paramą ir pagalbą 

reikėtų teikti, kad vaikas pajustų 
džiaugsmą ir pasitenkinimą. 

Svarbu, kad jo darbelis būtų matomas, juo 

pasidžiaugta. Pasiūlyti eksperimentuoti 
įvairesnėmis priemonėmis ir medžiagomis 

(su spalvų palete, vilnos kamuoliuku, šlapiu 

popieriumi ir kt.). Kalbėti apie tai, ką vaikas 
daro, skatinti išbandyti kitus būdus. 

4 

žingsnis 

Muzika • Klausydamasis ir tyrinėdamas 

gamtos garsus, trumpus vokalinius ir 

instrumentinius kūrinius, judesiais 
emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą. 

• Kartu su kitais dainuoja trumpas, aiškaus 

ritmo, siauro diapazono, laipsniškos 

Muzika, šokis 

Klausosi muzikinių kūrinių ar fragmentų 

Dainuoja: solo ir grupėje, daineles balsui lavinti bei 
intonaciniam – ritminiam žodynui turtinti, progines 

daineles. 

Juda pagal skambančią muziką: reaguojant į metro 

Klausytis su vaikais muzikos kūrinių, gamtos 

garsų ir juos tyrinėti pasikalbant, pasakojant, 

aptariant. Dainuoti su vaikais trumpas, 
aiškaus ritmo, siauro diapazono 

liaudies bei originalios kūrybos dainas, jas 

imituoti judesiais. Kiekvienas vaikas 
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melodinės slinkties autorines ir liaudies 

dainas. Dainavimą palydi ritmiškais 
judesiais. Tyrinėja savo balso galimybes 

(dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, žemai, 

greičiau, lėčiau). 

• Žaidžia įvairių tautų muzikinius 
žaidimus, atlikdamas kelis nesudėtingus 

judesius: bėga rateliu, trepsi, ploja, sukasi 

po vieną ir už parankių. 
Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, 

gamtos, įvairiais muzikos instrumentais, 

jais ritmiškai pritaria suaugusiojo grojimui. 

• Improvizuoja skanduodamas, plodamas, 
trepsėdamas, stuksendamas, spontaniškai 

kuria ritminius, melodinius motyvus savo 

vardui, žodžiams. Šokis • Žaidžia 
vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų 

vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius 

žaidimus, šoka trijų–keturių natūralių 
judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.) šokius. 

• Šoka spontaniškai kurdamas trijų–keturių 

natūralių judesių seką. 

Žaidimai, vaidyba 
• Žaisdamas atkuria matytų situacijų 

fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, 

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

Žaisdamas atsipalaiduoja. Muzikiniuose 

rateliuose kuria ar savaip perteikia kelis 
veikėją vaizduojančius judesius, veiksmus, 

spontaniškai reiškia emocijas.  

Vizualinė raiška 

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

laisvomis formomis, spalvomis, 

išgaudamas šiek tiek atpažįstamus vaizdus, 

pulsą; reaguojant į tempo, aukščio, dinamikos 

pasikeitimus. 
Improvizuoja instrumentais, balsu, kūno ir aplinkos 

garsais, judesiu. Juda nenaudodamas tam tikrų kūno 

dalių (rankų, kojų, galvos). 

Juda kaip lapas, vėjas, lietus, snaigė, dramblys, tigras, 
vabalas, viščiukas, gyvatė, kiškis ir kt. 

Aptaria muzikos nuotaiką. 

Dalyvauja darželio koncertuose. 
Muziką išreiškia judesiu. 

Šoka spontaniškai kurdamas. 

Žaidimai, vaidyba 

Sugalvoja ką kiekviena kūno dalis gali daryti: (pvz.: 
judinti ranką, po to kitą ranką, pečius, galvą, liemenį, 

klubus, vieną, po to kitą koją, judinti visą kūną ir galop 

sustingti ir nejudėti). 
Žaidžia siužetinius žaidimus, atsineša, susideda 

reikiamus žaislus, daiktus. 

Sugalvoja: kaip eiti – lėtai, linksmai, pavargus, bėgti – 
išsigandus, dairantis, judėti erdvėje kontrastiškai – eiti, 

pašokti, nusileisti ant grindų, suktis; aukštyn – žemyn, 

judėti – sustingti, įsitempti – atsipalaiduoti. 

Kuria veiksmų siužetą. 
Vaidina: pasitelkus lėles (lėlės - žaislai, pirštininės – 

pieštukinės lėlės, lėlės ant pagaliukų, lėlės marionetės), 

su kaukėmis (kaukės spektakliams, kaukės 
Užgavėnėms), muzikiniame spektaklyje. 

Lankosi spektakliukuose. 

Vizualinė raiška 
Tyrinėja vizualines išraiškos priemones: spalvas 

(pagrindinės – papildomos, šiltos – šaltos...), linijas 

(linija-pėdsakas, daiktų kontūras...), faktūras, jų 

savybes, vaizdavimo būdus, formas: kvadratas, 
trikampis, apskritimas, gamtos formas. 

Stebi aplinką, gamtą, žmogų, jo veiklą, kuria ir 

eksperimentuoja įvairiausiomis dailės technikomis: 

padainuoja savaip ir visi aptaria. Sudaryti 

galimybę vaikams žaisti muzikinius 
žaidimus, eiti ratelius atliekant nesudėtingus 

judesius – eiti, bėgti 

rateliu, suktis po vieną ir už parankių, 

mojuoti, ploti ir t. t. Pasirūpinti, kad vaikams 
netrūktų įvairių vaikiškų muzikos 

instrumentų.  

Skatinti vaikus improvizuoti, kurti balsu ir 
judesiais melodinius motyvus savo vardui, 

žodžiams. Pastebėti ir įvertinti 

vaikų bandymus kurti savo dainas, ritmus, 

melodijas, pasiūlyti spontaniškai 
kurti patiems. Drauge su vaikais žaisti 

vaizduojamuosius (darbo proceso, 

augalų vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius 
žaidimus, skatinti juos interpretuoti, t. y. 

sugalvoti savo judesių vietoj žinomų.  

Parūpinti žaidimams tikrų daiktų: virtuvės, 
kirpyklos, statybų reikmenų. Parodyti, kur 

yra ir kaip galima žaisti su 

stalo teatro pirštininėmis lėlėmis. 

Paskatinti aprengti lėles savo sumanytais 
veikėjais, kurti situacijas pagal girdėtas 

pasakas, matytus filmukus. 

Pamačius aktorių parodytą spektaklį 
darželyje, siūlyti vaikams patiems pažaisti 

teatrą. 

Drauge su vaiku eiti ratelius, parodyti 
judesių, veiksmų, paaiškinti, kas jais 

vaizduojama, skatinti juos kartoti laisvai, 

savaip. Nekoreguoti vaiko emocinės raiškos 

(nereikalauti iš vaiko tam tikros emocinės 
išraiškos). Nelyginti vaiko išraiškos su kito 

vaiko ar vaikų. Džiaugtis kiekvieno vaiko 

pastangomis, 
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objektus, juos įvardija. Kuria spontaniškai, 

kartais pagal išankstinį sumanymą, kuris 
darbo eigoje dažnai kinta, „pasimeta“. 

Kūrybos procesą palydi pasakojimu, 

komentavimu, gestikuliavimu, mimika. 

• Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir 
priemonėmis, atrasdamas spalvų, linijų, 

formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas 

spalvas. Kuria koliažus, spauduoja 
įvairiomis priemonėmis, konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 

piešia, tapo, lipdo, konstruoja, lanksto, pina, aplikuoja, 

karpo. 
Piešia, kuria paveikslėlius pasinaudodamas šviesos 

stalu. 

Tapo ant netradicinių paviršių: ant sniego, ant smėlio… 

atradimais. Mokyti pabaigus žaisti nusilenkti. 

Laikytis nuostatos, kad ikimokyklinio 
amžiaus vaikas ne pirmiau išmoksta, o 

paskui kuria, bet kurdamas mokosi. 

Skatinti žaismingai eksperimentuoti 

linijomis, spalvomis, formomis (klausant 
išraiškingo auklėtojo pasakojimo ant smėlio 

ar dažais padengto plastiko bandyti taip, kaip 

pavyksta, pavaizduoti piktą, šokančią, 
šokinėjančią liniją; lašinant skirtingų spalvų 

ir skirtingą kiekį dažų į vandenį, sukurti 

šviesių ir tamsių, šiltų ir šaltų spalvų 

labirintą). 
Padėti vaikams suprasti, kad iš įvairių 

medžiagų, buities ir gamybos atliekų galima 

sukurti originalių, gražių darbelių.  

5 

žingsnis 

Muzika • Balsu, judesiais, pasirinktu 

muzikos instrumentu spontaniškai 

improvizuoja, pritaria klausomam 

vokalinės, instrumentinės muzikos įrašui ar 
gyvai skambančios muzikos kūriniui. 

Savais žodžiais išsako kilusius įspūdžius.  

• Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio 
dainas, jaučia ritmą. Dainuodamas išbando 

balso skambesį, išmėgina jį įvairioje 

aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.). 
• Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo 

gamybos vaikiškais muzikos instrumentais 

pritaria dainoms, šokiams, tyrinėja jų 

skambėjimo tembrus. 
• Improvizuodamas balsu, vaikišku 

muzikos instrumentu kuria ritmus, 

melodijas ketureiliams, mįslėms, 
patarlėms. 

• Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje) 

ratelius, paprastų žingsnių (paprastasis, 

Muzika, šokis 

Klausosi instrumentinės muzikos, bando atskirti 

instrumentus, juos įvardinti. 

Skanduoja skanduotes, mįsles, patarles. 
Susipažįsta su lietuvių liaudies tradiciniais žanrais: 

klauso pasakų, padavimų, sakmių, mena mįsles, 

minkles, sako skaičiuotes, greitakalbes, erzinimus, 
dainuoja dainas, žaidžia žaidimus, šoka šokius, ratelius, 

mėgdžioja aplinkos, gamtos garsus. 

Kuria savo dainelę, savo muziką. 
Dainuoja savo vardą, daineles su intonacija, 

išraiškingai  

Dalyvauja darželio šventėse, programose, projektuose. 

Šoka pavieniui, poroje, ratelyje. Šoka sukamuosius 
ratelius. Parenka judesius šokiui. 

Juda grupėmis, išsirikiavus vienas paskui kitą 

(gyvatėle) – priekyje esantis vaikas kuria ir rodo 
judesius, kiti stengiasi tiksliai atkartoti, po to pasikeičia 

vaidmenimis. 

Instrumentais pritaria dainoms. 

Sudaryti sąlygas vaikams klausytis ne tik 

vokalinės ir instrumentinės muzikos įrašų, 

bet ir gyvos muzikos, pakviečiant į darželį 

profesionalius muzikantus. Skatinti vaikus 
išsakyti savo nuomonę po matyto koncerto, 

muzikinio spektaklio, 

pramogos ar vakaronės. Dainuoti su vaikais 
vienbalses ir dialogines dainas. 

Skatinti dainuoti individualiai išmėginant, 

kaip skamba balsas grupėje, salėje, lauke ir 
kitur. Skatinti dainuoti 

atliekant įvairius darbus.  

Kartu su vaikais apžiūrėti įvairius 

instrumentus, juos išmėginti, pasigaminti 
savo instrumentų ir tyrinėti jų skambėjimo 

galimybes, tembrus. Kurti ritmus, melodijas 

ketureiliams, mįslėms, patarlėms. Skatinti 
kurti judesius rateliui, žaidimui. Pasidžiaugti, 

pagirti vaikus už jų originalumą, drąsą, norą 

kurti. Vaikų sugalvotas judesių sekas rodyti 
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aukštas paprastasis, stangrus, 

pritupiamasis) autorinius ir penkių–šešių 
natūralių judesių (bėga, sukasi, pašoka ir 

kt.) šokius. 

• Šoka improvizuotai kurdamas penkių 

šešių natūralių judesių seką, reaguodamas į 
muziką, išreikšdamas aplinkos vaizdus 

(gamtos reiškinius, gyvūnus). 

Vaidyba 
• Vaidindamas stalo, lėlių teatre, vaizduoja 

realistinį ir fantastinį siužetą, išplėtoja 

vyksmą dialogu, monologu, keisdamas 

balso intonacijas. Išreiškia savo norus, 
jausmus, mintis, baimes. Susikuria ištisą 

žaidimo aplinką, panaudodamas daiktus, 

drabužius, reikmenis. Muzikiniuose 
žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip 

perteikia 3–4 veiksmų seką, vaizduojančią 

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

Vizualinė raiška 

• Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia 

kitiems atpažįstamais vaizdais. Išryškina 
vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas 

detales. Kuria pagal išankstinį sumanymą, 

kuris procese gali kisti. 
• Eksperimentuoja tapybos, grafikos, 

mišriomis dailės priemonėmis ir 

medžiagomis, kuria sudėtingesnius 
koliažus, trimates formas iš įvairių 

medžiagų, fotografuoja, piešia 

skaitmeninėmis priemonėmis (piešimo 

programomis, telefone, kompiuteryje). 

Aptaria muzikos nuotaiką, žanrą (vokaliniai-

instrumentiniai, lopšinė, šokis...) 
Susipažįsta su kalendorinių švenčių tradicijomis ir 

papročiais. 

Švenčia kalendorines šventes. 

Žaidimai, vaidyba 
Žaidžia – vaidina trumpas sceneles. 

Kuria veiksmų siužetą iš “čia ir dabar” rastų daiktų.  

Kuria savo – kitokią pasakos pabaigą. 
Lankosi spektakliukuose.  

Vaizduoja raides, skaičius, įvairius nejudančius 

objektus: laikrodį, akmenuką, batą, kėdę ir pan. 

Žaidžia ir improvizuoja: įvairių gyvūnų, gamtos 
reiškinių pamėgdžiojimas, skatinant vaiko 

interpretaciją, maži etiudai (šeima, gatvė, parduotuvė, 

mėgstamų filmukų, pasakų situacijos), kūno plastikos 
žaidimai (pantomima). 

Vizualinė raiška 

Piešia išryškindamas svarbias detales. Vaizduoja 
žmogaus judesį. 

Eksperimentuoja ir kuria naudodamas įvairią techniką. 

Eksperimentuoja maišydamas spalvas ir atranda naujus 

atspalvius. 
Laisvai karpo. 

Tapo draugų, mamyčių prtretus. 

Aplikuoja „mozaikos“ principu. 
Kuria ornamentus, juos sistemingai pakartodamas. 

Kuria meninius rėmelius savo darbeliams. 

Dalyvauja dailės darbų parodose, konkursuose. 

visiems ir klausti vaikų, ką jie matė. 

Parodyti, kaip galima judėti ir kalbėti-
intonuoti pagal tipiškus veikėjo bruožus, 

tempo ritmą: katinas juda ryžtingai, meškinas 

– lėčiau, nerangiau. Klausti, kaip galėtų 

judėti ir kalbėti-intonuoti fantastinis veikėjas 
– ateivis iš kosmoso?  

Įtraukti vaiką į dekoracijų, kostiumų kūrimą 

ir išdėstymą. Klausti jo nuomonės, 
atsižvelgti į sumanymus. Turtinti vaiko 

patirtį, gausinti įspūdžius, kad vaiko 

kūrybinė raiška nebūtų skurdi. Kuo 

turtingesnė bus vaiko patirtis, tuo 
išradingesnė ir įdomesnė bus jo kūryba. 

Pradedant vaizduoti žmogaus judesius, 

svarbu tyrinėti kūno galimybes (gali 
lankstytis, šokinėti, suktis), stebėti kitų 

judesius (šokėjų, sportininkų), patiems 

išbandyti įvairius judesius ir pozas. 
Kalbėtis apie kūrinėlį, diskutuoti, ką, kodėl ir 

kaip jis pavaizdavo. Ką ir kodėl norėjo 

išreikšti, kodėl pasirinko tokias priemones ir 

kt. Gėrėtis jo sumanymais, pagirti už 
išradingumą ir kt. Drąsinti kurti smulkesnių 

detalių, gamtinės medžiagos, mandalas, 

juostas, kilimėlius, dėlioti vaisių ir daržovių 
mozaikas. 

Skirti pakankamai laiko, kad vaikai galėtų 

pasinerti į sumanymų realizavimo procesą, 
veikti kūrybingoje aplinkoje. 

Numatyti vaikų kūrybingumą skatinančių 

meno projektų. 

Sudaryti sąlygas kurti, reikšti savo potyrius, 
įspūdžius neįprastomis sąlygomis ir 

priemonėmis, (piešiant gamtoje, ant asfalto, 

smėlio, šlapio sulamdyto popieriaus, 
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laikraščio, piešti plunksna, kitu teptuko galu, 

pagaliuku, akmenėliu ir kt.) 
Padėti vaikui išsaugoti kompiuterine grafika 

sukurtus vaizdus, skatinti apie juos pasakoti, 

sugalvoti pavadinimus. 

6 

žingsnis 

Muzika • Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų 
muzikos kūrinių ir spalvomis ar piešiniu 

spontaniškai perteikia kilusius įspūdžius. 

Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, tylos 

panašumus ir skirtumus. Įvardija kūrinio 
nuotaiką, tempą, dinamiką, skiria kai 

kuriuos instrumentus. 

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

gana tiksliai intonuoja. Dainuoja trumpas 

daineles kanonu, įsiklausydamas į savo ir 
draugų dainavimą. 

• Melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais groja 2–3 garsų melodijas. 

Pritaria suaugusiojo grojimui, atlikdami 
muzikines pjeses solo ir orkestre 

• Improvizuodamas balsu, muzikos 

instrumentu kuria melodiją trumpam 
tekstui, paveikslui. Žaidžia muzikinius 

dialogus, kuria judesius kontrastingo 

pobūdžio muzikai. 
Šokis • Šoka sudėtingesnius ratelius 

(tiltelių, grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų (aukštas, liaunas, smulkus 

bėgamasis) žingsnių autorinius ir natūralių 
judesių šokius. 

• Šoka improvizuotai kurdamas septynių –

aštuonių natūralių judesių seką, 
perteikdamas trumpą siužetą ar pasirinktą 

nuotaiką, išreikšdamas erdvės (aukštai – 

žemai) ir laiko (greitai – lėtai) elementus. 

Muzika, šokis 
Klausosi įvairių stilių muzikos kūrinių. Tyrinėja kuo jie 

skiriasi, kuo panašūs. 

Dainuoja „tyliai“ ir „garsiai“, dainavimui pritaria 

ritminiais judesiais (plojimu, trepsėjimu ir kt.). 
Dainuoja sutartines, su solistu. Intonuoja. Klausosi 

savo ir kitų draugų dainavimo. 

Balsu, muzikos instrumentais kuria melodijas, 
improvizuoja savo ir kitų kurtas dainas, ritmus. 

Šoka keisdamas atlikimo greitį.  

Juda pagal skambančią muziką: reaguoja į metro pulsą; 
reaguoja į tempo, aukščio, dinamikos pasikeitimus. 

Improvizuoja instrumentais, balsu, kūno ir aplinkos 

garsais, judesiu. Juda pavieniui geometrinių figūrų 

forma: ratu, aštuoniuke, vingiuota linija, kvadratu ir kt., 
poromis, stovint vienam priešais kitą – vienas vaikas 

rodo sugalvotus judesius, o kitas atkartoja juos tarsi 

veidrodyje, po to pasikeičia vaidmenimis, poromis – 
suglaudus nugaras, liečiantis tik kaktomis... 

Lenda po tiltais: vienas vaikas formuoja erdves, kitas 

lenda pro jas, po to pasikeičia vaidmenims. 
Žaidimai, vaidyba 

Kartu su auklėtoja aptaria ir reiškia savo nuomonę: apie 

matytus ir vaidintus spektaklius, apie personažų 

elgsenos motyvus, apie kūno 
plastiką. 

Kuria siužetus vaidinimams (pasakos, gyvenimiškos 

situacijos), scenografija iš aplinkos daiktų (kėdės, 
stalai...), muzikinį foną, garsus.  

Bando mimika, raiškiu judesiu atkurti įsivaizduojamą 
elgesį. Gamina įvairias lėles ir dekoracijas, pratinasi 

Sudaryti vaikams sąlygas klausytis įvairių 
epochų, kultūrų ir stiliaus muzikos. Klausytis 

tylos, triukšmo, lyginti jų skirtumus. 

Dainuoti su vaikais įvairaus turinio dainas ir 

skatinti juos 
dainuoti visur, kur įmanoma: grupėje, lauke, 

dirbant, bendraujant, žaidžiant. Pamokyti 

vaikus dvibalsio dainavimo, 
dainuojant trumputes daineles kanonu. 

Pasirūpinti, kad vaikai turėtų muzikos 

instrumentų, spalvotų natų, „dirigento 
lazdelę“, muzikos įrašų, klausymosi 

aparatūrą, video įrašų. Pamokyti vaikus sekti 

dirigento judesius, kad jie kartu galėtų 

pradėti ir baigti kūrinėlį. Žaisti muzikinius 
dialogus, vietoje kalbos dainuojant. 

Improvizuoti, kurti judesius kontrastingo 

pobūdžio muzikai, dainoms, šokiams. Siūlyti 
vaikams stebėti gamtą (gyvai, pvz., pro 

langą, arba nuotraukoje ar paveiksle), 

atkreipti dėmesį, kaip kokie gamtos reiškiniai 
(lietus, vėjas) ir aplinkos objektai (gyvūnai, 

automobiliai, traukiniai) juda ar nejuda, ir 

ieškoti idėjų kuriant savo judesių sekas.  

Skatinti vaikus žaisti – vaidinti trumpas 
improvizacijas pagal literatūrinius, 

muzikinius, pačių vaikų išgalvotus siužetus. 

Reikalui esant, pasiūlyti savo idėjų, tačiau 
būti jautriems vaiko iniciatyvai, jos 

neslopinti. Pasiūlyti naudoti įvairius suneštus 

butaforinius daiktus, parodyti, kaip tie patys 
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Vaidyba 

• Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal 
girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją, 

improvizuoja trumpas žodines veikėjų 

frazes, fizinius veiksmus, atskleidžia jų 

norus, emocines būsenas. Tikslingai 
naudoja daiktus, teatro reikmenis, 

drabužius, aplinką. 

Žaisdamas muzikinius žaidimus ir ratelius 
perteikia veikėjo mintis, emocijas. 

Vizualinė raiška 

• Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais 

pasakoja realias ir fantastines istorijas, 
įvykius. Vaizdus papildo grafiniais 

ženklais (raidėmis, skaičiais, žodžiais... 

Kuria pagal išankstinį sumanymą, 
nuosekliai bando jį įgyvendinti. Kartu su 

kitais kuria bendrus dailės darbus. 

• Skirtingiems sumanymams įgyvendinti 
dažniausiai tikslingai pasirenka dailės 

priemones ir technikas. Eksperimentuoja 

sudėtingesnėmis dailės technikomis, 

skaitmeninio piešimo ir kitomis 
kompiuterinėmis technologijomis. 

,,atrasti‘‘ vaidybai  

Lenda po tiltais: vienas vaikas formuoja erdves, kitas 
lenda pro jas, po to pasikeičia vaidmenims. 

Lankosi Vilniaus “Lėlės” teatre. 

Kuria spektakliukus draugam. 

Žaidžia žaidimą “Atspėk ką aš vaidinu” 
Vizualinė raiška 

Susipažįsta su dailės darbais ir sąvokomis: su 

pagrindinių dailės šakų kūriniais, tautinio meno 
darbais, su pagrindinėmis dailės sąvokomis (skulptūra, 

tapyba, keramika), su pagrindiniais komponavimo 

būdais (vertikalės, horizontalės; 

simetrija, ritmas). 
Tapo be dažų, su vandeniu ant popieriaus, sienos, 

šaligatvio ir t.t 

Daro koliažus. 
Tapytą darbelį papildo realiomis medžiagomis 

(džiovintų augalų dalimis, audiniu, siūlu ir kita). 

Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto (šlapio ir sauso) 
įvairaus formato popieriaus pirštu, teptuku, guašo 

dažais ar akvarele, atranda įvairius raiškos būdus: 

potėpius, skirtingą faktūrą ir kt… 

Maišo dvi ar daugiau spalvų, kad išgauti trečią.  
Spalvomis bando atskleisti nuotaiką (žmogaus, 

gamtos). 

Gamina šventines dekoracijas. 

Dalyvauja darželio parodose ir už darželio ribų. 

Kūrybos procese bendradarbiauja vienas su kitu, 

taiso, dalinasi idėjomis… 

Piešia savo sugalvotas istorijas, jas pasakoja. 

daiktai 

gali būti panaudoti įvairiems tikslams (žaisti, 
kurti vaidinimą lėlių teatre 

arba persirengti dramos). 

Suteikti galimybę pamatyti tautodailės, 

taikomosios dekoratyvinės ir 
vaizduojamosios dailės, šiuolaikinio meno 

(instaliacijų, abstrakčių skulptūrų, 

fotografijų) kūrinius, menininkų kūrybos 
procesą artimoje aplinkoje, parodose, 

muziejuose, tradicinėse šventėse. 

Ugdyti vaiko vaizduotę, skatinant įsižiūrėti 

bei apibūdinti, kokia gali būti ir 
ką gali „kalbėti“ linija (ji gali būti rami, aštri, 

virpanti, gali šokinėti, suktis, ant popieriaus 

išpūtinėtų į šonus dažų dėmė gali priminti 
skrendantį paukštį ir pan. 

Palaikyti unikalų vaiko gebėjimą vaizdu 

išreikšti jutiminę patirtį (garsų, kvapų). 
Suteikti galimybę vaikams kurti ornamentus, 

vaizdus, dekoruoti audinius, daiktus 

grafiniais ženklais ir simboliais 

(skaičiais, raidėmis). Paskatinti sukurti savo 
inicialais išgražintą asmeninę kortelę, 

atviruką, paveikslėlį.  

Sudaryti galimybę netikėčiausiais būdais 
pažinti dailės medžiagų galimybes: 

atliekant eksperimentą „Sprogstančios 

spalvos“ (naudojant maistinius dažus, 
pieną ir skystą muilą), piešiant stiklo 

kamuoliukais, bandant spalvų maišymąsi 

per nutiestus tarp spalvoto vandens indelių 

popierinio rankšluosčio tiltus... 
Naudoti kompiuterį, šviesos stalą, 

fotoaparatą, grafoprojektorių, multimediją, 

interaktyvią lentą, padrąsinant vaikus 
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įvairiapusei kūrybinei 

raiškai, kūrybai skaitmeninėmis 
priemonėmis (programomis Paint, 

Paintbrush,Corel, Photoshop ir kt.). 

Kaupti elektroninius arba popierinius vaikų 

kūrybos albumus (kompiuterinius 
piešinius, kompozicijų nuotraukas) 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

 7 

žingsnis 

Kuria nesudėtingą šokį. Klausosi įvairaus žanro muzikos kurinių. Dainuodamas improvizuoja pagal skirtingą muzikos charakterį. 

Ritmiškai pritaria nesudėtingais muzikos instrumentais. 

13. 

Estetinis 

suvokimas 

1 

žingsnis 

Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei 

rodo pasitenkinimą (krykštauja, siekia 

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

gražių formų daiktus, spalvingus 

paveikslėlius, žaislus, girdi ritmiškus 
muzikos ir kitus garsus, mato šokio 

judesius. 

Klausosi muzikos, garsų.  

Žiūri paveikslėlius, knygelę. 

Kurti muzikinę aplinką, kurioje vaikas turėtų 

galimybę klausytis įvairių garsų ir 

malonių, švelnių melodijų, atliekamų balsu 
ar muzikos instrumentais. Emocionaliai 

kalbėtis, žaidinti, bendrauti, kad vaikas 

girdėtų intonacijomis ir jaustų veiksmais 
reiškiamas emocijas.  

Būti šalia vaiko, kartu su juo džiūgauti, 

padrąsinti jo bandymus, pamokyti, kaip 

paimti ir rankoje išlaikyti piešimo priemonę.  

2 

žingsnis 

Skirtingai reaguoja girdėdamas 

besikeičiančių intonacijų suaugusiojo 

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

vaizdus, spalvingas knygelių iliustracijas, 

šokančius ir vaidinančius vaikus ar 

suaugusiuosius. 

Intuityviai mėgdžioja tai, kas jam 

patinka. 

Emocinę būseną pradeda reikšti kreidelėmis, spalvotais 

pieštukais, tapymo priemonėmis, savarankiškai 

pasirinkdamas spalvas, taip pat kurdamas įvairias 
formas.  

Klauso specialių dainelių vaikams, pasakojimų su 

dainelėmis bei klasikinę muziką, sekamų pasakų. 

Įsimena ir atpažįsta girdėtą muziką. 
Individualiai muzikuoja, pakartoja, tiksliai atkuria 

melodiją balsu arba ritmingais judesiais.  

Imituoja gamtos garsus. 

Dainuoti vaikui, klausytis įvairios nuotaikos 

dainų, kontrastingos nuotaikos 

muzikos kūrinių, skatinti teigiamas, 
džiugias emocijas ir slopinti neigiamų 

emocijų proveržius.  

Kartu su vaiku žaisti ir išraiškingai 

rodyti, kaip galima veikti, tarytum žaislas 
ar stalo teatro lėlė būtų gyva.  

Išdėlioti piešinius vaikui matomoje vietoje, 

kad jis galėtų prieiti ir vėl į juos pasižiūrėti. 
Pagirti, pasikalbėti apie jo kūrinėlį. Suteikti 

vaikui galimybę pažinti ir išbandyti įvairias 

dailės medžiagas ir 
priemones. Sudaryti galimybes vaikui matyti 
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gražius gamtos, aplinkos vaizdus, spalvingas 

knygeles, dailės kūrinius. 

3 

žingsnis 

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

ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės 

kūrinius. 
• Emocingai reaguoja girdėdamas darnų 

garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, 

žiūrinėdamas savo ir kitų piešinėlius, 

spalvingas knygelių iliustracijas, žaislus, 
džiaugdamasis savo puošnia apranga. 

• Paklaustas pasako, ar patiko muzikos 

kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas, dailės 
darbelis. 

Saugiai ir tvarkingai naudojasi dailės reikmenimis. 
Geranoriškai vertina draugų, kitų žmonių kūrybinius 

bandymus.  

Stebi ir aptaria savo ir kitų darbus, randa pažįstamus 
daiktus, personažus, orientuojasi erdvėje („saulutė 

danguje“, „namelis stovi ant žemės“…). Pamokytas, 

geba elgtis pagal sceninio 

elgesio taisykles: išeina į „sceną“, nusilenkia. „Groja“ 
kokiu nors instrumentu, improvizuoja, aiškina, ką 

reiškia jo „muzika“. 

Paprastas, aiškaus teksto, įdomaus turinio, lengvas 
atlikti dainas dainuoja individualiai ir grupėmis. 

Įsimena dainų žodžius (nekreipiant dėmesio į netikslią 

tartį). Laiku pradeda ir baigia dainuoti, išklauso pauzes.  
Rodant auklėtojai atlieka naujus judesius ir judesių 

pagalba atskiria muzikos kontrastus: tyliai-garsiai, 

lėtai-greitai. 

Laisvai juda pagal muziką. 
Žaidžia siužetinius, improvizacinius žaidimus.  

Žaidžia: lyg būtų mama, tėtis, vairuotojas, gydytojas; 

apsimeta katyte, šuniuku ir pan. Žaidžia didaktinius 
žaidimus su daiktais (maudo ir rengia lėlę Alę, maitina 

šuniuką ir pan.), bet ir atlieka tariamus veiksmus (lyg 

valgo, miega, verda). Naudoja siužetinius žaislų 
rinkinius: gyvūnus, įvairių formų figūrėles. 

Duoti klausytis įvairios nuotaikos muzikos 
kūrinių, kad vaikas juos įsimintų ir vėliau 

juos kartu aptarti. Pažiūrėjus drauge šokį, 

užduoti mąstymą skatinančius klausimus, 
pvz., „Ką matėte?“ „Kodėl tau atrodo, kad 

ragana buvo pikta?“  

Skatinti pasakoti apie savo ar kitų piešinį, 

aplinkoje pamatytus paveikslus ar knygelių 
iliustracijas. 

Džiuginti vaikus ir padėti jiems kaupti 

muzikinius įspūdžius, skatinti atidžiai 
klausytis muzikos, ja gėrėtis.  Pritarti vaiko 

komentarams, papildyti jo vertinimą kitais 

žodžiais. Pasidomėti, ar vaikui patiko 
vaidinimas. Nuraminti, jei 

vaikas bijo, jog vilkas gali ateiti ir į jo 

namus. Akcentuoti, jog teatre viskas 

vyksta ne iš tikrųjų, o taip yra sugalvota. 
Vaikams prieinamoje vietoje, jų akių lygyje, 

padėti profesionaliosios dailės, tautodailės 

kūrinių bei meniškų taikomosios dailės 
dirbinių, kad retkarčiais juos būtų galima 

apžiūrėti, 

pasikalbėti apie juos. 

 

4 

žingsnis 

Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, 
šokti, vaidinti, pasipuošti, gražiai atrodyti. 

• Skirtingai reaguoja (ramiai ar emocingai) 

klausydamas ir stebėdamas skirting 

pobūdžio, kontrastingus meno kūrinius, 
aplinką. 

• Keliais žodžiais ar sakiniais pasako savo 

įspūdžius apie klausytą muziką, dainelę, 

Kuria meninius darbelius, dainuoja, šoka, vaidina, 
klausosi muzikos kūrinių. 

Stebi gamtos, aplinkos grožį, klausosi gamtos garsų. 

Savarankiškai ir atsakingai pasiruošia darbo vietą, o 

baigus veiklą susitvarko.  
Žaidžia teatrinius žaidimus individualaus 

pamėgdžiojimo forma (pamėgdžioja suaugusįjį, 

gyvūną). 

Sudaryti galimybes vaikams dalyvauti 
muzikinėje veikloje ir darželyje 

vykstančiuose renginiuose. Atkreipti dėmesį, 

kai vaikas sako, kad nori gražiai ką nors 

daryti, pasidžiaugti, pagirti. Atkreipti dėmesį 
į spektaklio pabaigą, paklausti, kokia ji – 

laiminga ar liūdna? Padėti pajusti vaizdo, 

nuotaikų 
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eilėraštį, pasaką, matytą šokį, vaidinimą, 

dailės kūrinį, knygelių iliustracijas, gamtos 
ir aplinkos daiktus ir reiškinius, pastebi ir 

apibūdina kai kurias jų detales. Reaguoja į 

kitų nuomonę. 

Dalyvauja įstaigoje organizuojamuose renginiuose. 

Komentuoja savo piešinį. 
Pajunta knygelėje vaizduojamų personažų emocines 

būsenas. 

pasikeitimus keičiantis linijai, formai bei 

spalvai. Pasikalbėti, kokius potyrius 
pavyko papasakoti piešiniu, paklausti, kaip 

jam gražiau. Sudaryti sąlygas klausyti, 

stebėti skirtingus meno kūrinius, paskatinti 

reikšti savo išgyvenimus, paprašyti pasakyti, 
kaip jaučiasi, ką pajuto.  

Kasdienėje veikloje kalbant su vaikais nuolat 

vartoti žodžius „džiaugiuosi tavo piešinėliu, 
puikiai atrodai, gražiai pasielgei“, kad vaikai 

galėtų išgirsti ir pradėti suprasti, kas yra 

gražu. Skatinti klausant, apžiūrint meno 

kūrinius kalbėti apie savo ir kitų darbelius: 
kodėl patinka, kuris linksmiausias, kokių 

spalvų ar formų, kurį norėtum dar išgirsti, 

pamatyti, kodėl? Pažiūrėjus šokį, aptarti, 
atsakyti į klausimus: „Kaip?“ „Kodėl?“ 

Kalbėtis su vaiku apie spalvas paletėje, 

kurios spalvos jiems atrodo linksmos arba 
liūdnos, tyrinėti spalvų maišymosi efektus. 

Dažniau atkreipti vaikų dėmesį į tai, kas 

gražu, gera. Padėti vaikui ugdytis 

pasitikėjimą savimi, pritarti, padrąsinti tęsti 
savo kūrybą.  

5 

žingsnis 

Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, 

dailės veikla. Rodo pasitenkinimą bendra 
veikla ir kūryba, gėrisi savo ir kitų menine 

veikla, geru elgesiu, darbais. Grožisi 

gamtos spalvomis, formomis, garsais. 

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

bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus). 

Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė 
dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, 

piešdamas. 

• Dalijasi įspūdžiais po koncertų, 

Klausosi grožinės literatūros, poezijos kūrinėlių, 

atkreipdami dėmesį į teksto turinį ir formą, 
pastebėdami meninės išraiškos priemones - 

palyginimus, epitetus ir kt., vartoja juos savo kalboje, 

mėgdžioja įvairias intonacijas. 

Varto liaudies meno knygas, apžiūri tautodailės 

darbus. 

Džiaugiasi piešimo procesu. 

Grožisi gamta, patebi spalvų ir formų įvairumą. 

Dalinasi įspūdžiais, išsako savo nuomonę. 

Veido išraiška, judesiais, žodžiais parodo, kas 

Paprastai ir vaikams suprantamai atskleisti 

muzikos kūrinių grožį. 
Skatinti vaikus savo žaidimuose vaidinti 

muzikantus, dainininkus, vaizduojant, kad jie 

yra scenoje, dainuoja su mikrofonu ar groja 

muzikos instrumentu. Kartu su vaikais žiūrėti 
lėlių ir dramos vaidinimus, klausytis 

vaidinimų įrašų, žiūrėti animacinius 

filmukus. Sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti 
ar stebėti įvairius muzikinius, vaidybinius 

renginius. Išklausyti vaiką ir pačiam pasakoti 

apie savo kūrybinius sumanymus.   
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spektaklių, parodų, renginių lankymo. 

Pasako savo nuomonę apie muzikos 
kūrinėlį, dainelę, šokį, vaidinimą, dailės 

darbelį, aplinką, drabužį, tautodailės 

ornamentais papuoštus daiktus. 

patinka ir kas nepatinka. Gamta yra pats stipriausias estetinio ugdymo 

šaltinis, todėl reikėtų skatinti vaikus 
įvairiausiais būdais pamatyti, pajusti kasdien 

atsiveriantį vis naują grožį. Nuolat ugdyti 

vaikų estetinį skonį, atkreipiant dėmesį į 

kasdien vaiko aplinkoje esančius daiktus, 
drabužių 

puošybą, kitų bei pačių vaikų sukurtą 

tvarkingą ir gražią aplinką.  
Sugalvoti įvairių būdų, kaip padėti vaikui 

suvokti ir papasakoti matyto kūrinio siužetą: 

žiūrėti pasakojimo videoįrašą, 

klausyti ausinėmis audioįrašo, pasakoti 
draugui „telefonu“ ir kt. Kartu su vaikais 

žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimus, klausytis 

vaidinimų įrašų, žiūrėti 
animacinius filmukus, stebėti 

vaizduojamosios (tapybos, grafikos, 

skulptūros) ir taikomosios – dekoratyvinės 
(keramikos, tekstilės, odos, amatų, liaudies 

meistrų dirbinių ir kt.) dailės kūrinius, 

reprodukcijas ir kt. Sukurti situacijų, kad 

vaikas galėtų meno kūrinius, savo ir kitų 
meninę veiklą vertinti savaip lygindamas. 

Paskatinti kiekvieną išsakyti savo nuomonę. 

Paklausti, kaip dar kitaip galėtų apie muziką, 
šokį, vaidinimą pasakyti, ką dar tai galėtų 

reikšti ir pan. Kasdienėje veikloje suteikti 

galimybę suprasti ir pajusti, kad tiesa, gėris ir 
grožis visada 

teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą. Prašyti 

papasakoti apie savo dailės kūrinius, pateikti 

į meninius sprendimus orientuotų klausimų, 
pvz.: „Kuriame piešinyje geriausiai pavyko 

pavaizduoti išvyką į zoologijos sodą?“,  

„Kodėl tau taip patinka nupiešta karalaitė?“ 
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6 

žingsnis 

Stengiasi kuo gražiau šokti, vaidinti, 

deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, 
konstruoti. 

Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba. 

• Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius 

ir pasako, kas jam gražu. Palankiai vertina 
savo ir kitų kūrybinę veiklą, pasako vieną 

kitą argumentą, kodėl gražu. 

• Pasakoja įspūdžius apie muzikos, 
vaidinimo, šokio siužetą, matytus dailės, 

tautodailės 

kūrinius, vaizduojamus įvykius, veikėjus, 

nuotaiką, kilusius vaizdinius. Plačiau 
papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti 

dainavo, grojo, šoko, vaidino, piešė. 

Rengia kūrybinių darbų parodas, aptaria savo ir draugų 

kūrybą, grožisi ja. 
Lankosi meno parodose, galerijose, muziejuose, 

koncertuose, kine, teatre, renginiuose, dalijasi 

įspūdžiais. 

Kuria pasakojimus pagal savo ir kitų draugų 

piešinėlius. 

Lankosi Kaziuko mugėje.  

Bando vertinti savo sukurtą veikėją. 

Reiškia nuomonę apie grupės aplinką. 

Kartu su auklėtoja samprotauja apie grožį. 

Sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti ar stebėti 

kuo daugiau ir įvairesnių muzikinių, 
vaidybinių renginių, koncertų, 

lankytis parodose, muziejuose, teatre, miesto 

šventėse, mugėse, cirke ir kitur. 

Pasikalbėti apie patirtus įspūdžius, pasidalyti 
savo mintimis, emocijomis, pasidžiaugti 

pastebėtu grožiu. Užduoti atvirų klausimų: –

–Ką pajutai? ––Kas įsiminė? ––Ko reikia, 
kad vaidinimas, šokis ar piešinys būtų 

gražus, įspūdingas? Žiūrėti lėlių ir dramos 

vaidinimų. Skatinti pastebėti subtilesnes 

veikėjų kalbos intonacijų, poelgių, veiksmų, 
kostiumų, lydinčios muzikos, dekoracijų 

detales. 

Sudaryti galimybę vaikui, kitiems girdint ir 
matant, pasidžiaugti savo ir kitų kūryba 

bei kasdiene veikla. 

Demonstruoti jo kūrinėlius, ruošti visų vaikų 
arba autorines parodėles, sudaryti 

individualius albumus arba kaupti skenuotų 

kūrinių elektroninius variantus, juos 

retkarčiais persiųsti tėveliams, kad vaikas 
girdėtų ir jų pagyrimą bei atsiliepimus.  

Skatinti vaikus aptarti stebėtą ar klausytą 

meno kūrinį, pagrįsti savo nuomonę, 
atsakant į klausimą, kodėl patiko ar nepatiko. 

Jei vienas vaikas sako, kad jam patiko, 

klausti, ar yra tokių, kuriems 
nepatiko, leidžiant suprasti, kad visokios 

nuomonės yra svarbios.  

Skatinti geranoriškai vertinti kitų saviraiškos 

ir kūrybos bandymus, išsakyti savo ir gerbti 
kitų nuomonę. 

Pratinti gražiai elgtis viešose vietose (teatre, 

koncerte, prekybos centre). Skatinti suprasti 
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ir atskirti, kokia išvaizda gali būti pavadinta 

gražia, akcentuojant tai, ką patys gali 
padaryti, kad atrodytų gražiai.  

Jei grupė turi fotoaparatą, fotografuoti ir, jei 

yra galimybė, kaupti atspausdintus arba 

elektroninius vaizdus, peržiūrėti naudojant 
multimediją. 

Kalbėtis, ką jis pats pakeistų aplinkoje, kad 

būtų gražiau, kurti ir realizuoti įvairius 
projektus. 

Padėti vaikams realizuoti kilusius 

sumanymus: suteikti pakankamai laiko, 

parūpinti drabužių ir kitos atributikos, 
reikalui esant įsilieti į vaidinimą ar žaidimą.  

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos 

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

 7 

žingsnis 

Pastebi, kas gražu ir stengiasi kurti panašiai. Geranoriškai komentuoja, aiškina, kaip kūrė. Pasako, kuo domisi, kokius kūrinius nori 

klausytis, o kurių ne. 

SĖKMINGAI BESIUGDANTIS 

 
14. 

Iniciatyvu

mas ir 

atkaklu 

mas 

1 

žingsnis 

Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) 

sudominusių žaislų, daiktų link. Trumpam 
sutelkia žvilgsnį, seka judantį daiktą 

akimis, klausosi, atlieka tikslingus 

judesius, veiksmus su daiktais. 

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

paskatina su juo žaisti; išreikšdamas norus 

parodo „taip“ arba „ne“. 

Žaidžia su mėgstamais žaislais tol, kol jis to nori. 

Žaidžia smulkiajai motorikai skirtus žaidimus, 
reikalaujančius dėmesio, atkaklumo.  

 

Pastebėti vaiko rodomą iniciatyvą ir ją 

palaikyti. 
Stebėti ir pasidžiaugti vaiko daug kartų 

kartojamais veiksmais, rodančiais jo 

atkaklumą. Priimti vaiko siūlomus žaidimus. 

Žaisti žaidinimus su vaiku tol, kol jis to nori. 
Siūlyti žaisti smulkiajai motorikai skirtus 

žaidimus, reikalaujančius dėmesio, 

atkaklumo (pvz., sukaišioti detales į 
atitinkamas ertmes ir kt.). 

2 

žingsnis 

Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia, 

daug kartų atkakliai bando atlikti naują 

veiksmą, kartoja tai, kas pavyko. Trumpam 

Randa naują žaislą ir išbando jo galimybes. 

Žaidžia situacijas „Aš pats“. 
Atkaliai bando įveikti kliūtis, jei po daugelio bandym 

Pabūti greta vaiko, kai jis mokosi naujų 

veiksmų – tai stiprina jo atkaklumą, skatina 

tęsti bandymus. Neskubėti padėti vaikui – 
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atitraukus dėmesį vėl sugrįžta prie 

ankstesnės veiklos. 
• Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais 

jaučiasi saugus. 

• Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia 

norus, veda suaugusįjį prie dominančių 
daiktų. Protestuoja, reiškia 

nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti 

kliūties. 

jam nepavyksta atlikti norimo veiksmo. 

Kartoja mechaninius judesius, fiksuoja naujus matomus 
veiksmus. 

paties atliktas veiksmas turi didesnį poveikį 

jo raidai. Žaisti, ką nors veikti vaikų 
akivaizdoje, kad mažyliai galėtų stebėti 

atskirus veiksmus, procesą. Kantriai padėti 

vaikui mokytis, kai jis rodo iniciatyvą, 

domisi naujais veiksmais. 
Padėti vaikui įveikti kliūtis, jei po daugelio 

bandymų jam nepavyksta atlikti 

norimo veiksmo. 

3 

žingsnis 

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

pasirenka vieną iš kelių daiktų,  

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

• Ekspresyviai reiškia savo norus, sako 

„ne“. 

Piešia piešinį mamai, tėčiui, sesei/broliui. 

Sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą daiktą.  

Pats išrenka ir pasiūlo auklėtojai skaityti knygelę.  

Žaidžia šalia draugo, ieško partnerio žaidimui. 

Renkasi žaislus, daiktus ir mėgsta paimti pasiūlytą 

žaislą. 

Pasirūpinti saugia aplinka grupėje, lauke. 
Žaisti įvairius sensorinius žaidimus vaikų 

akivaizdoje, kad jie galėtų stebėti ir 

mėgdžioti. Skatinti vaikus pastatyti bokštelį, 
baigti sudėti dėlionę. 

Siūlyti vaiko poreikius atitinkančių 

priemonių veiklai. Nuolat praturtinti grupę 
kuo nors nauju, pasiūlyti vaikams naujų 

žaidimų. Kai tik įmanoma, palaikyti vaiko 

norus. 

4 

žingsnis 

Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką 
kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su 

draugais. 

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

grupelei ar visai vaikų grupei. 

• Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme, 

bando ką nors daryti kitaip arba laukia 
suaugusiojo pagalbos. Siekia 

savarankiškumo, bet vis dar laukia 

suaugusiųjų paskatinimo, padrąsinimo. 

Piešia „Mano diena“ (atsispindi ką vaikas ketina 

veikti per dieną). 

Apibrėžia savo rankos plaštaką, pasirenka ir 

priklijuoja paveikslėlius, žyminčius, ką gali 

nuveikti darželyje ir kieme. 

Pats plėtoja veiklą, kurią renkasi bendraudamas 

įtraukia draugus, nors susidūręs su kliūtimis laukia 

suaugusio pagalbos. 

Siekia savarankišumo. 

Palaikyti vaikų veiklos sumanymus, 

padėti juos išplėtoti, įgyvendinti. 

Pasiūlyti vaikams veiklos dviese, 

grupelėje ar su visa grupe. Palaikyti 

vaikus, kurie bando iššūkį įveikti 

savarankiškai, neskubėti teikti pagalbos. 

Vaikams, kurie greit nusimena, meta 

veiklą, padėti surasti išeitis, sprendimus. 

Pastebėti ir palaikyti vaiko iniciatyvą 

atlikti nesudėtingus darbus: išplauti 

teptukus, plauti žaislus ir pan. 
Džiaugtis vaiko iniciatyva padėti kitam – ką 

nors paduoti, paaiškinti ar pagelbėti. 

5 

žingsnis 

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

• Lengviau pereina nuo paties pasirinktos 

Turiningai išplėtoja pačių sumanymus. 
Kuria veiklos siužetą ir jį plėtoja, pasitelkia į komandą 

draugus. 

Skatinti vaikus turiningiau išplėtoti jų pačių 
sumanymą eiklą vaikams pasiūlyti tik kaip 

motyvuojančią idėją, kurią jie galėtų 
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prie suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar 

visai vaikų grupei pasiūlytos veiklos. 
Veiklą atlieka susitelkęs, išradingai, 

savarankiškai. 

• Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis 

savo veikloje, nepavykus kreipiasi 
pagalbos į suaugusįjį. 

Pastebi įdomesnę gamtinę medžiagą.  

Pasigamina žaisliukus iš šakelių, akmenukų. 

 

sukonkretinti ir savaip įgyvendinti.  

Pagalbą vaikui teikti ne ką nors darant už jį, 
bet keliant mąstyti skatinančius klausimus, 

pateikiant keletą alternatyvių pasiūlymų, 

skatinant bandyti daug kartų. 

 

6 

žingsnis 

Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, 

ją tęsia po dienos miego, kitą dieną, kelias 

dienas. 
• Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į 

suaugusiojo jam, vaikų grupelei ar visai 

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

paties sugalvotą veiklą. 

• Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo 
veikloje, nepasisekus bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to kreipiasi į 

suaugusįjį. 

Sprendžia auklėtojų sudarytas problemines situacijas – 

teikia pasiūlymus;  

Žaidžia ilgą laiką trunkančius kūrybinius žaidimus. 
Pasirinkęs veiklą ar žaidimą, jį tęsia ne tik tą pačią 

dieną po pietų miego, bet ir rutulioja jį kelias dienas. 

Domisi naujais daiktais ir aplinka.  
Pabaigia pradėtus darbus, padeda vienas kitam įveikti 

problemas.  

Sudaryti sąlygas grupėje vaikų sumanymus ir 

auklėtojo pasiūlytą veiklą plėtoti po keletą 

dienų, neardant vaikų susikurtos aplinkos, 
nebaigtų darbelių. Pasiūlyti vaikams įdomios 

veiklos idėjų, sumanymų vaikų grupelių 

veiklai. Pastebėti vaiko sumanymus, juos 
palaikyti, padėti išplėtoti. Skatinti vaikus 

pabaigti pradėtus darbus, padėti vienas kitam 

įveikti problemas. Siūlyti vaikams 
kruopštumo, susikaupimo reikalaujančių 

darbų (įverti siūlą, įsiūti saga ) 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

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. 

 7 

žingsnis 

Pagal savo poreikį, pomėgį pats savarankiškai pasirenka veiklą, atlieka ją iki pabaigos, prireikus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. Dažnai 

sutvarko savo darbo vietą. 

15. 

Tyrinėji 

mas 

1 

žingsnis 

Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, 

paragauti žaislus ir kitus daiktus. 

• Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando 

dalyvauti (mimika, judesiai, garsai). 

Praktikuojasi, kartoja judesius.  

Žaidžia su žaislais arba daiktais, juda, liečia daiktus, 

siekia, paragauja. 

Sudaryti galimybes žaisti su žaislais arba tam 

tinkamais daiktais, judėti, liesti daiktus, 

išlaikyti pusiausvyrą, stengtis pajudėti daikto 

link, jį pasiekti, paragauti. 
Sudaryti sąlygas patirti skirtingas žaidimo 

erdves, tokias, kaip grindys, kilimas, žolė, 

smėlis, minkšti ir kieti paviršiai, erdvės 
viduje ir lauke; pajusti įvairius pojūčius – 

šviežio oro, įvairių paviršių, kvapų, 

temperatūrų skirtumo. 

2 Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, Tyrinėja aplinką, suaugusieji padeda, bet netrukdo, Vaikams sudaryti sąlygas aktyviai tyrinėti 
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žingsnis kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, ką 

pavyko padaryti. 
• Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą 

prašo pakartoti daug kartų. 

nepertraukia. 

Žaidžia su daiktais ir žaislais, kurie skatina atlikti tiek 
stambiuosius, tiek smulkiuosius judesius. 

Prašo auklėtojos kartoti žinomą žaidimą, skaityti 

žinomą knygelę 

aplinką, suaugusieji padeda, bet netrukdo, 

nepertraukia. 
Duoti įvairių tinkamų žaisti daiktų ir žaislų, 

kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, tiek 

smulkiuosius judesius. 

Jau nuo mažumės mokyti atpažinti spalvas, 
simetriją ir formas, atkreipti dėmesį, kurios 

tinka viena prie kitos. 

3 

žingsnis 

Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais 

ir medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą, 
bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl 

tai veikia, vyksta. 

Žaidžia žaidimą „Stebuklingas maišelis“, liečia, 

čiupinėja, glamžo, spaudo esančius daiktus ir bando 
ištraukti: kietą, minkštą, švelnų ar šiurkštų daiktą.  

Antspauduoja panaudodamas gamtinę medžiagą. 

Piešia gamtoje rastais gamtiniais „dažais“. 
Sukelia vėją: išmėgina kuo galima vėdintis (skarele, 

pučiant, bėgiojant, sukantis, mosuojant ranka, 

popieriaus lapu ir pan.).  
Manipuliuoja kiekiais pvz. padalina plastilino gabalą ir 

vėl sulipdo į vieną, išpilsto vandenį į mažus buteliukus 

ir vėl supila į didelį indą. 

Surenka, rūšiuoja ir sudėlioja daiktus kokia nors tvarka, 
įvairiais būdais žaidžia su medžiagomis, grupuoja 

paprastus daiktus ir padėti juos į vietą. 

Mokosi apsirengti ir valgyti, padėti vienas kitam. 

Skatinti manipuliuoti kiekiais, eiti nuo 

vientiso prie dalių ir atgal, pvz., padalyti 
plastilino gabalą ir vėl sulipdyti į vieną, 

išpilstyti vandenį į mažus buteliukus ir vėl 

supilti į didelį indą. Sudaryti galimybes 
surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti daiktus kokia 

nors tvarka, įvairiais būdais žaisti su 

medžiagomis, stiprinti tvarkos jausmą, t. y. 
grupuoti paprastus daiktus ar padėti juos į jų 

vietą. 

Pateikti knygų ir paveikslėlių apie įvairius jų 

kasdienio gyvenimo aspektus. 
Skirti laiko mokytis apsirengti ir valgyti, 

padėti vienas kitam. 

4 

žingsnis 

Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai 

reikalingus daiktus ir medžiagas, 

paaiškina, kodėl pasirinko. 

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

sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito, 

ar ne). 

Inicijuoja kryptingą iškilusios problemos sprendimo 

veiklą, patys sugalvoja problemą ir su pasitenkinimu 

ieško jų sprendimo būdų. 

Bando ir nebijo klysti ieškant savo iškeltų problemų 
sprendimų. 

Grupuoja daiktus, padeda suaugusiems tvarkytis. 

Kurti aplinką taip, kad vaikams būtų 

prieinamos medžiagos ir priemonės, 

kuriomis pasinaudodami galėtų inicijuoti 

kryptingą iškilusios problemos sprendimo 
veiklą, patys sugalvoti problemų ir su 

pasitenkinimu ieškoti jų sprendimo būdų. 

Skatinti nebijoti bandyti ir klysti ieškant savo 
iškeltų problemų sprendimų, pasinaudoti 

ankstesniu patyrimu ir juo remiantis bandyti 

iš naujo. 

5 

žingsnis 

Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas 
padarytas ir jo paskirties (ratai yra apvalūs, 

nes mašinos paskirtis - judėti). 

Ieško atsakymų į probleminį klausimą „Kodėl ?“. 
Kuria savo pomėgių knygeles.  

Stebi ir apibūdina daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos 

Vaikus skatinti stebėti ir apibūdinti 
daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos objektų 

savybes ir bruožus, piešti ar 
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• Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti 

daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia 
medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, 

pasirinkimo tikslingumą (pvz. kodėl 

mašinos korpusas iš metalo, o padangos iš 

gumos). 
• Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir 

medžiagomis reikia elgtis atsargiai, 

stengiasi taip daryti. 
• Išskiria akivaizdžius daiktų, medžiagų, 

gyvūnų, augalų bruožus, savybes, 

kalbėdami apie tai kartais susieja skirtingus 

pastebėjimus. 

objektų savybes ir bruožus, pieštia ar konstruoja 

įsivaizduojamus daiktus. 

Ieško balansinių svarstyklių vidurio.   

Tyrinėja daiktus ant šviesos stalo.  

Kuria koliažus ieškodamas detalių jungimo 

galimybių.  

Dalyvauja artimiausios aplinkos išvykose ir kuria 

žemėlapius. 
Suskaičiuoja į kiek dalių reikės padalyti pyragą, po 

kiek saldainių imti, kad visi gautų po lygiai. 
Logiškai pagrindžia savo pasirinkimus. 

Pastebi gamtos pasikeitimus, eksperimentuoja. 

konstruoti įsivaizduojamus daiktus. 

Sudaryti galimybę suskaičiuoti, 
prognozuoti, pvz., į kiek dalių reikės padalyti 

pyragą, po kiek saldainių imti, 

kad visi gautų po lygiai. Skatinti pasitelkti 

simbolius, palyginti, atkartoti, numatyti 
situacijas, nukreipti savo dėmesį į ką nors 

kita ar atkreipti dėmesį dabar. Skatinti 

paaiškinti savo pasirinkimus ir logiškai juos 
pagrįsti. 

Vaikams pateikti tinkamų knygų, paveikslų, 

plakatų, žemėlapių, kuriais jie galėtų remtis 

pagrįsdami savo požiūrį. 

6 

žingsnis 

Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga 

augalai, kaip elgiasi gyvūnai, noriai atlieka 

paprastus bandymus, tyrinėja. 
• Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, 

kelia klausimus, siūlo idėjas. 

• Aktyviai tyrinėdami aplinką 

demonstruoja vis didėjančią kūno kontrolę, 
tinkamai pasitelkia visus pojūčius, savo 

galimybėms išplėsti pasitelkia įrankius ir 

kitas priemones (pvz. lupą, mikroskopą). 
• Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria 

nesudėtingų stebėjimų, bandymų ar 

konstravimo planus, numato rezultatą, 
mokosi pavaizduoti juos nesudėtingose 

lentelėse, diagramose, išradingai pristato 

savo ir kitus darbus. 

• Stebėdamas fotografijas aiškinasi, kuo 
yra panašūs su savo artimaisiais, kuo 

skiriasi. 

• Lygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir 
augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos 

tikslingai grupuoja ir klasifikuoja. 

Tyrinėja gamtos ir socialinės aplinkos objektus, jų 

kaitą, savybes. 

Atlieka nesudėtingus bandymus, stebi prietaisų 
veikimą. 

Dalyvauja “Jaunųjų chemikų” edukacinėje veikloje. 

Vykdo projektinę veiklą, skirtą ilgalaikiams 

stebėjimams (pvz. stebi augalo augimą).  
Bando fiksuoti pastebėjimus, pildyti lenteles. 

Savarankiškai naudojasi mikroskopu, kitais prietaisais, 

skirtais tyrinėti. 
Patys ieško atsakymų į iškilusius klausimus knygose, 

internete, jeigu mato, kad nepavyksta, pasiklausia 

suaugusiųjų, kurie gali padėti. 
Išbando magneto galimybes. 

Grupuoja, klasifikuoja. 

Sudaryti sąlygas ir skatinti tyrinėti gamtos ir 

socialinės aplinkos objektus, jų kaitą, 

savybes. 
Siūlyti atlikti nesudėtingus bandymus, stebėti 

prietaisų veikimą. 

Vykdyti projektinę veiklą, skirtą ilgalaikiams 

stebėjimams (stebėti augalo 
augimą). Mokyti vaikus fiksuoti 

pastebėjimus, pildyti lenteles ir pan. 

Grupėje turėti mikroskopą ir kitus galimus 
prietaisus, skirtus tyrinėti, mokyti ir skatinti 

vaikus jais savarankiškai naudotis. 

Skatinti vaikus, kad jie patys ieškotų 
atsakymų į iškilusius klausimus knygose, 

internete, jeigu mato, kad nepavyksta, 

pasiklaustų suaugusiųjų, kurie gali padėti. 
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Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, 

pajuto, patyrė. 

 7 

žingsnis 

Domisi gamtinės aplinkos tyrinėjimais, nori viską išbandyti, kas labiausiai domina. Paaiškina, kodėl reikia saugiai elgtis gamtoje. Žino, 

kur gali surasti savo tyrinėjimams papildomos informacijos (kompiuteris, enciklopedijos…) 

16. 

Problemų 

sprendi 

mas 

1 

žingsnis 

Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį keičia, 

kad pasiektų laukiamą rezultatą. 
Mimika, gestais ir žodžiais parodo, kad 

susidūrė su kliūtimi, tikėdamasis 

suaugusiojo ar vyresnio vaiko pagalbos. 

Savarankiškai bando įveikti iššūkį ar problemą. 

 

Padrąsinti vaiką savarankiškai bandyti įveikti 

iššūkį ar problemą. Pagirti, kai jam pasiseka 
susidoroti su kliūtimi. Kai vaikas bando 

atlikti tai, ko padaryti dar negali, padėti jam. 

Jei bando daryti tai, kas pavojinga – aiškinti, 
kad to daryti negalima, nukreipti dėmesį, 

nuraminti. 

2 

žingsnis 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, 

išbando jau žinomus veikimo būdus. 
Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi kiti 

ir išbando jų naudojamus būdus. 

• Nepavykus įveikti kliūties, meta veiklą 
arba laukia pagalbos. 

Šiek tiek padedamas įveikia kliūtį ar sunkumą, atlieka 

sudėtingą veiklą. 
Deda didesnį kibirėlį į mažesnį;  

Žaidžia su kaladėlėmis, stato bokštą. 

Žaidžia su kamuoliu. 

Drąsinti vaiką: „Tau pavyks!“ „Pabandyk 

kitaip!“ „Na, dar kartą!“ Rodyti vaikams 
būtinus veiksmų su daiktais būdus. Patarti, 

kaip elgtis įvairiose sudėtingose situacijose. 

Šiek tiek padėti vaikui įveikti kliūtį ar 
sunkumą, atlikti sudėtingą veiklą, kad 

stiprėtų jo pasitikėjimo savimi jausmas. 

3 

žingsnis 

Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, atkakliai, 

keisdamas veikimo būdus bando ją atlikti 
pats, stebi savo veiksmų pasekmes. 

• Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar 

kliūties, prašo pagalbos arba meta veiklą. 

Imasi pagal galimybes sudėtingos veiklos. Jei sako 

„negaliu“, „nemoku“, jis padrąsinamas.  
Bando įveikti kliūtis. 

Žaidžia auklėtojos sudarytas problemines situacijas 

„Ką daryti – atėmė žaisliuką?“.  
Auklėtos padedamas atkreipia dėmesį į kasdieninę 

 

Kiemo aikštelėje randa balą ir kartu su auklėtoja 

sprendžia problemą – kaip nesušlapti kojyčių?  

Skatinti vaikus imtis pagal jų galimybes 

sudėtingos veiklos. Jei vaikas sako 
„negaliu“, „nemoku“, jį drąsinti. Pateikti 

kelis sprendimo būdus, padedančius įveikti 

kliūtis, kad vaikas pasirinktų vieną iš jų. 

4 

žingsnis 

Supranta, kad susidūrė su sudėtinga veikla, 

kliūtimi, problema. 

• Nori ją įveikti, išbando paties taikytus, 
stebėtus ar naujai sugalvotus veikimo 

būdus. 

• Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta, 

kada pavyko įveikti sunkumus. 

Komentuojama vaikų taikytus problemų sprendimo 

būdus ir jų pasekmes, kad vaikai geriau suprastų, kodėl 

pavyko įveikti sunkumus. 
Susidūrus su problema, skatinamas prisiminti, kokius 

panašios problemos sprendimo būdus taikė anksčiau. 

Tariasi su vaikais, kaip kartu ieškoti išeities iš 

susidariusios probleminės situacijos. 

Komentuoti vaikų taikytus problemų 

sprendimo būdus ir jų pasekmes, kad vaikai 

geriau suprastų, kodėl pavyko 
įveikti sunkumus. Drąsinti vaikus kartu 

ieškoti išeities iš susidariusios probleminės 

situacijos. Padėti vaikams įveikti sunkumus, 

tariantis kartu su vaikais, padedant jiems 
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Nepasisekus prašo suaugusiojo pagalbos. apmąstyti 

svarbiausius problem sprendimo etapus. 

5 

žingsnis 

Retsykiais pats ieško sunkumų, kliūčių, 
aktyviai bando įveikti sutiktus sunkumus. 

• Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su 

kitais, mokosi iš nepavykusių veiksmų, 
poelgių. 

• Nepasisekus samprotauja, ką galima 

daryti toliau, kitaip arba prašo suaugusiojo 

pagalbos. 

Drąsiai bando, eksperimentuoja, tariasi su kitais. 
Klausosi kūrinių apie įvairius žmonių ketinimus, 

poelgius ir jų pasekmes. 

Diskutuoja apie kiekvieno pasiūlyto sprendimo 
pasekmes. Sprendžia problemines situacijas „Ką 

daryti“. Pataria draugams.  

Žaidžia žaidimą „Labirintų keliai“. 

Taiso sugadintą daiktą, suplėšytą knygutę.  
Žaidžia sveikatos saugojimo žaidimus: „Kaip pereiti 

gatvę?“, „Susirgo...“ ir pan.  

Siūlyti vaikams sudėtingos veiklos, drąsinti 
jos imtis, drąsiai bandyti, eksperimentuoti, 

tartis su kitais.  

Skaityti kūrinių apie įvairius žmonių 
ketinimus, poelgius ir jų pasekmes. Kai 

vaikai susiduria su problema, paprašyti visų 

pagalvoti, ką galima daryti toje situacijoje. 

Padėti vaikams geriau suprasti kiekvieno 
pasiūlyto sprendimo pasekmes. 

6 

žingsnis 

Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar problema 
susidūrė. 

• Ieško tinkamų sprendimų, pradeda 

numatyti priimtų sprendimų pasekmes, 

tariasi su kitais ir atsižvelgia į jų nuomonę, 
siūlo priima pagalbą, mokosi iš savo ir kitų 

klaidų. 

• Nepasisekus bando kelis kartus, 
ieškodamas vis kitos išeities arba prašo 

kito pagalbos. 

Sprendžia probleminias užduotis, kurias ir turėtų įveikti 
pats. 

Sudarinėja veiksmų planą. 

Bando su auklėtoja įvardinti pasekmes „Kas bus, 

jeigu...“ 
Prašo draugų pagalbos. 

Žaidžia kūrybinius žaidimus. 

Užduoti vaikams atviruosius klausimus, 
padedančius apmąstyti problemą: 

––Kas atsitiko? 

––Kaip tu jautiesi? 

––Kaip jaučiasi kiti?  
Vaikui susidūrus su problema, klausti: 

––Ką tu darei? 

––Ar tai padėjo įveikti problemą? 
––Ką dar galima daryti? 

––Ar tai padės įveikti problem?  

Siūlyti vaikams probleminių užduočių, 
kurias įveikti turėtų jie patys. 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, 

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

 7 

žingsnis 

Supranta ar problemą gali įveikti pats, ar būtina draugo ar suaugusiojo pagalba. 

17. 

Kūrybišku

mas 

1 

žingsnis 

Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus 

daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus. 

Išnaudoja visus 5 pojūčius (uoslės, skonio, regos, 

klausos, lytėjimo), tyrinėjant, apžiūrinėjant aplinką, 
klausosi, skanauja, uodžia, liečia įvairių žaislų, 

medžiagų paviršius. 

Žaidžia su įvairių spalvų, tekstūros, formų žaislais, 

klausosi įvairių garsų. 

Pasirūpinti, kad vaikas nuolat patirtų vis 

naujų įspūdžių. Aplinkoje turėtų atsirasti 
smalsumą žadinančių dalykų – garsų, spalvų, 

žaislų, meno kūrinių – kurie keltų 

smalsumą. Išnaudoti visus 5 pojūčius 

(uoslės, skonio, regos, klausos, lytėjimo), 
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suteikiant galimybę apžiūrinėti aplinką, 

klausytis, skonėtis, uosti, paliesti ir pajusti 
įvairių žaislų medžiagų paviršius. 

Duoti žaisti su įvairių spalvų, tekstūros, 

formų žaislais, leisti klausytis įvairių garsų, 

užuosti įvairius kvapus. 

2 

žingsnis 

Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, 

judesiais. 

• Atranda naujus veiksmus (tapyti ant 

veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir kt.) 
ir taiko juos daiktų tyrinėjimui. 

Žaidžia su žaislais, žadinančiais naujus potyrius 

(skirtingos formos, tekstūros, spalvos). 

Žaidžia su žaislais, kuriuos galima išardyti, išbandyti jų 

formas, pritaikant tinkamiausią, taip pat garsus 
skleidžiančius žaislus. 

Žaidžia žaisti dailės priemonėmis ir medžiagomis, 

kurios skatina veiklą, grindžiamą visų 5 pojūčių 
panaudojimu aplinkai tyrinėti. 

Eksperimentuoja. 

Parūpinti įvairių, atkreipiančių dėmesį, 

naujus potyrius žadinančių žaislų, medžiagų 

(skirtingų formų, tekstūros, 

spalvų), objektų, skleidžiančių garsus. 
Aplinka ir joje esantys žaislai, priemonės, 

naudojami veiklos metu, turėtų lavinti visus 

pojūčius. Naudoti žaislus, kuriuos galima 
išardyti, išbandyti jų formas, pritaikant 

tinkamiausią, taip pat garsus skleidžiančius 

žaislus. Skatinti veiklą, grindžiamą visų 5 
pojūčių panaudojimu aplinkai tyrinėti. 

Pasiūlyti žaisti dailės priemonėmis ir 

medžiagomis, kad eksperimentavimo metu 

įgyta patirtis taptų pirmuoju žingsniu 
kūrybos link. 

3 

žingsnis 

Atranda vis naujus dalykus artimiausioje 

įprastoje aplinkoje. 
• Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, 

apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma. 

Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

Pats puošia padarytus dirbinėlius.  

Eksperimentuoja įvairiomis tūrinėmis 

medžiagomis: moliu, plastilinu, drėgnu smėliu, 

minkštu sniegu, sūria tešla.  

Pritaiko įvairius daiktus veiksmams, pvz. kaladėlė 

– „telefonas“, pieštukas – „šaukštas“ ir t.t. 

Žaidžia su dažų dėmėmis „Į ką tai panašu? “ 

Kartu su auklėtoja dalyvauja kūrybiniuose darželio 

projektuose. 

Žaidžia žaidimus su vandeniu: pilsto, semia, laisto 

(prižiūrimi suaugusiųjų). 
Klausosi, domisi, į klausimus atsakinėja trumpai, bet 

aiškiai. 

Savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos, stato smėlio 

Kurti saugią, džiaugsmingą, laisvą aplinką, 

kurioje vaikas gali eksperimentuoti su įvairia 
medžiaga. 

Siūlyti žaidimų su vandeniu. Vaikai jį gali 

pilstyti, sverti, semti, laistyti. 

Lauke nesmarkiai lyjant ir nesant šaltam 
orui, tinkamai aprengus vaikus leisti braidyti 

po balas, taškyti vandenį, semti jį kibirėliais. 

Skatinti klausti, domėtis, į klausimus atsakyti 
trumpai, bet aiškiai, siekiant sudominti ir 

skatinti toliau tyrinėti. 

Veiklą organizuoti ir patalpose, ir lauke. 
Skatinti vaikus savarankiškai, statyti smėlio 

pilis, joms dekoruoti naudoti gamtos dovanas 

(kankorėžius, smilgas, kaštonus), piešti, 
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pilis. tapyti, žaisti. 

4 

žingsnis 

Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių 

savybes. 
• Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: 

žaisdamas, pasakodamas, judėdamas. 

• Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų 

veikimo būdų. 

Išbando naują, įvairią veiklą, įvairius daiktų 

panaudojimo būdus. Žaidžia vaidinimus žaidimus, 
rinkdamiesi jiems patinkančią veiklą, režisuoja savo 

pačių sugalvotas istorijas, padaudodami 

įvairius suneštus butaforinius daiktus. 
Išbando kūrybinį mąstymą – lankstumą, gausumą, 

detalumą, originalumą. 

Drąsiai išsako visas į galvą atėjusias idėjas: piešia, 

vaidina, atlieka kuo įvairesnius judesius, kuria 
melodijas ir t. t.  

Džiaugiasi savo kūriniais, aptaria, kokias sugalvoja 

idėjas, originalius sprendimus. 

Aplikuoja iš skirtingo šiurkštumo, storumo, įvairių 

spalvų popieriaus, buityje nereikalingų laikraščių, 

tapetų, folijos ir kt.;  

Pritaiko įvairią medžiagą žaisdamas ant šviesos 

stalo. 

Persikūnija į įvairius veikėjus. 

Improvizuoja, kuria naujas, fantastines istorijas 

Skatinti išbandyti įvairią veiklą, įvairius 

daiktų panaudojimo būdus, siekiant, kad 
vaikai pastebėtų, jog tą patį daiktą, 

priemonę, dalyką galima panaudoti 

įvairioms reikmėms ir tikslams (žaisti, 
vaidinimui kurti, dekoracijoms puošti). 

Suteikti laisvės, erdvės, laiko, pasiūlant 

naudoti įvairius suneštus butaforinius 

daiktus, kuriuos vaikai gali panaudoti 
kurdami vaidinimus, rinkdamiesi jiems 

patinkančią veiklą, režisuodami savo pačių 

sugalvotas istorijas. 
Lavinti kūrybinį mąstymą – lankstumą, 

gausumą, detalumą, originalumą. 

Klausti: „Kaip dar kitaip galėtum pasakyti, 
padaryti, ką dar tai galėtų reikšti?“ (mąstymo 

lankstumas). Prašyti kuo tiksliau apibūdinti 

kūrinį, išdailinti piešinį ir pan. (mąstymo 

detalumas). 
Užduodant netikėtus, fantastinius 

klausimus, skatinti vaiką išsakyti originalias 

mintis (mąstymo originalumas). 
Skatinti džiaugtis savo kūriniais, aptarti, 

kokias sugalvotas idėjas, originalius 

sprendimus galima pritaikyti ar išbandyti 
realiame gyvenime. 

Aptarti, ką naujo, originalaus pavyko sukurti, 

svarstyti, kaip galėtų patobulinti panašų 

kūrinį kitą kartą.  

5 

žingsnis 

Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, 

nežinomus dalykus. 

• Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį. 
• Išradingai, neįprastai naudoja įvairias 

medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja, 

keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis 

Laisvai reikškia idėjas. Fantazuoja, kuria, nebijo savo 

idėjų, sako visa, kas tik ateina į galvą. 

Atranda skirtumus tarp fantazijos ir realybės. 
Dalinasi praeityje išgyventa įdomia patirtimi, veikla, 

kelionių įspūdžiais ir nuotykiais su kitais vaikais. 

Veikia po vieną ar grupelėse, naudoja įvairių 

Skatinti kūrybiškumą, laisvai reikšti idėjas, 

užduoti daug atvirojo tipo klausimų: „Kaip?“ 

„Ką dar?“ Drąsinti, kad idėjų būtų kuo 
daugiau. Ugdyti mąstymo lankstumą – 

skatinti išsakyti, pavaizduoti kuo įvairesnes 

idėjas. 
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variantus. 

• Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir 

rezultatu. 

medžiagų, žaislų priemonių, kuria iš jų naujus 

produktus. 
Dalinasi idėjomis, dirbant porose, grupelėse, kartu 

priimti sprendimus. 

Dalyvauja organizuojamuose projektuose.  

Supranta, kaip jaučiasi kiti vaikai, jei vienas neleidžia 
kitiems nieko pasakyti.  

Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto (sauso ir 

šlapio), įvairaus formato, dydžio popieriaus pirštu, 

teptuku, šiaudeliu, trintuku, kamšteliu, sagute. 

Tapytą darbelį papildo realiomis medžiagomis 

(audiniu, džiovintų augalais ir kt.).  

Ugdyti originalumą – prašyti išsakyti idėjas 

taip, kad niekas kitas taip nesugebėtų, 
drąsinti fantazuoti, kurti, nebijoti savo idėjų, 

sakyti visa, kas tik ateina į galvą. Ugdyti 

fantaziją, žaidžiant ir kuriant nerealias, bet 

prasmingas 
situacijas (įsivaizduokime, kad mes einame 

džiunglėmis...). 

Suteikti galimybę ir skatinti atrasti skirtumus 
tarp fantazijos ir realybės. 

Pasiūlyti įdomios veiklos ir patirties, 

skatinant patirti naujų išgyvenimų. 

Skatinti dalytis praeityje išgyventa 
įdomia patirtimi, veikla, kelionių įspūdžiais 

ir nuotykiais su kitais vaikais. 

Priimti ir palankiai vertinti visokius 
atsakymus, bet kokio lygio veiklos 

rezultatus, visais atvejais surandant, 

pastebint ir išsakant tai, už ką būtų galima 
juos pagirti. Pateikti įvairių medžiagų, žaislų 

priemonių, skatinant 

vaiką kurti iš jų naujus produktus po vieną ar 

grupelėse. 
Skatinti dalytis idėjomis, dirbant 

porose ir grupelėse, kartu priimti 

sprendimus. 
Organizuoti projektus, grupinę veikla. 

Mokyti mokytis ir dirbti grupėje, kalbėtis 

apie tai, kaip jaučiasi kiti vaikai, jei vienas 
neleidžia kitiems nieko pasakyti. 

Mokymo dalytis idėjomis. 

––Jūs abu norite piešti šia spalva, bet ji yra 

tik viena. Ką jūs galite padaryti, kad 
ja pasidalintumėte? Tokie pokalbiai turėtų 

vykti nedidelėse grupelėse. 

6 Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, Diskutuoja ir samprotauja - „Kas būtų, jeigu?..“ Skatinti tolesnį divergentinį mąstymą. 
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žingsnis nežinomų dalykų. 

• Kelia probleminius klausimus, 
diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, 

fantazuoja. 

• Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų 

sprendimų, neįprastų medžiagų, priemonių, 
atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, 

pertvarko, pritaiko, siekia savito rezultato. 

• Drąsiai, savitai eksperimentuoja, 

nebijo suklysti, daryti kitaip. 

Kelia klausimus. 

Pastebi naujus, iki tol nepastebėtus įvairius gamtos 
reiškinius, augalų, paukščių gyvenimą. 

Nuolat atkreipia dėmesį į visus žmogaus pojūčius. 

Pastebi, įsiklauso, užuodžia, liečia… 

Išvardija kuo daugiau daikto naudojimo būdų, 
kūrybinių vaidinimų, kuria pasakas sėdint ratu. 

Kuria žaidybinę ir tyrinėjimo aplinką, suteikiant įvairių 

reikiamų priemonių ir medžiagų.  
Dailės priemonėmis reiškia savo literatūrinius, muzikos 

kūrinio ar kitokius meninius įspūdžius.  

Gamina, atvirukus, kvietimus, knygeles, dovanėles 

draugams, šeimos nariams; įvairią atributiką, 

dekoracijas šventėms. 

Užduoti klausimus: „Kas būtų, jeigu?..“ 

Siūlyti įvairios veiklos ne tik patalpoje, bet ir 
lauke, skatinant pamatyti iki tol nepastebėtus 

įvairius gamtos reiškinius skirtingais metų 

laikais, stebėti augalų, paukščių gyvenimą. 

Nuolat atkreipti dėmesį į visus žmogaus 
pojūčius. 

Mokytis pastebėti, įsiklausyti, užuosti, 

paliesti ir pajusti. Taikyti įvairius metodus ir 
būdus: 

–– smegenų audrinimas (ką daryti, kad 

žmonės būtų laimingi, kad nebūtų karo?); 

–– fantastiniai klausimai ( kas būtų, jei 
nustotų šviesti Saulė, jei išnyktų visi 

suaugusieji?); daugiau daikto naudojimo 

būdų (kaip dar galima panaudoti šaukštą, 
plastikinius butelius?); 

–– kūrybiniai vaidinimai (prašoma 

suvaidinti kokia nors tema trumpą siužetą, 
padalijus vaikus į dvi grupeles 

(vieni vaidina, kiti spėja, kas ten vaidinama); 

–– pasakos kūrimas sėdint ratu; 

–– fantastinio gyvūno piešimas. 
Prieš tai vaikams paaiškinama, kad galimi 

patys įvairiausi atsakymai, ir kuo jie 

įdomesni ir labiau netikėti, tuo geriau.  

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

 7 

žingsnis 

Siūlo naujas, netikėtas idėjas ir bando jas įgyvendinti. Nebijo daryti kitaip, eksperimentuoja. 

18. 

Mokėji 

mas 

mokytis 

1 

žingsnis 

Reaguoja į kalbinimą, mimiką, žaislus, 
daiktus. Stebi ir susitapatina, mėgdžioja, 

siekia išgauti tą patį rezultatą. 

Pradeda tyrinėti žaislus ir daiktus visais 
pojūčiais. 

Sutelkia dėmėsį į daiktus, žaislus. 
Atlieka veiksmus su žaislais. 

 

Kalbinti kūdikį, rodyti jam įdomius žaislus ar 
daiktus, sudaryti galimybę judėti, 

praktikuotis, džiaugtis, kai kas nors pavyksta, 

girti. 
Maitinant, maudant, žaidžiant su kūdikiu 
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kalbėtis su juo, rodyti ir įvardyti daiktus, 

veiksmus su žaislais. 
Parūpinti žaislų, kurie skatina tyrinėti visais 

pojūčiais. 

2 

žingsnis 

Nori naujų įspūdžių, todėl aktyviai domisi 

aplinkos daiktais, juda, norėdamas paimti, 
pasiekti, išbandyti žaislus ar daiktus. Stebi 

ir mėgdžioja, klausia. 

• Patraukia, pastumia, paridena, įdeda 

daiktus ir stebi, kas vyksta, bando pakartoti 
pavykusį veiksmą. Stebi, mėgdžioja, 

klausia. 

Manipuliuoja su žaislais, esant minimaliai suaugusiojo 

pagalbai.  
Žaidžia individualiu tempu.  

Džiaugiasi mažais atradimais. 

Ieško teminių paveikslėlių knygelėse. 

Klausosi žinomos pasakos. 

Pastebėti vaikų ketinimus, juos įvardyti: 

––Tu nori paimti smėlio formelę ir iškepti 
pyragą? Jei reikia, padėti įgyvendinti. Duoti 

tokių žaislų, kurie skatintų stumti, traukti, 

imti, čiupinėti pirštais, kišti į burną, kuriais 

galima įvairiais būdais manipuliuoti. 
Leisti vaikams žaisti ir mokytis individualiu 

tempu. Į vaiko individualias pastangas, 

smalsumą ir tyrinėjimus žiūrėti pozityviai, 
išklausyti vaikus, skatinti, džiaugtis tuo, ko 

jie išmoko, jų mažais atradimais. 

Žaislai ar žaidimui tinkamus daiktus parinkti 
taip, kad būtų ir tokių, su kuriais lengva 

veikti, ir tokių, kurie keltų iššūkius ir galėtų 

būti įvairiai naudojami. 

3 

žingsnis 

Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam 
tikro rezultato. 

• Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip 

veikia, atidžiai stebi, bando. Modeliuoja 
veiksmus ir siužetinio žaidimo epizodus. 

• Džiaugiasi tuo, ko išmoko. 

Išbando naujus žaidimus. 

Pats nusprendžia kada reikalinga pagalba. 
Pagiria draugą, leidžiant jam patirti sėkmės jausmą.  
Kartu su auklėtoja džiaugiasi tais dalykais, kurių jau 

išmoko: 

segti sagas, bėgioti, sudėlioti dėlionę. 

Žaidžia pojūčių žaidimus (klausos, regos, lytėjimo, 

skonio). 

Žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus. 

Kuria siužetinio žaidimo epizodus. 

Žaidžia probleminį žaidimą „Kur rasti...?“.  

Atkreipti dėmesį į vaiko norą ką nors 
išbandyti, pažinti, ir kurti sąlygas vaikui 

mokytis. Vaikams padėti suprasti savo 

galimybes ir apribojimus, sudaryti visas 
sąlygas tobulinti savo gebėjimus individualiu 

tempu. Leisti vaikams patiems pajusti ir 

nuspręsti, kada jiems 

reikalinga pagalba. 
Vaikus drąsinti inicijuoti žaidimus. Kurti 

prasmingas ir, kur įmanoma, tikrovišką 

žaidimo ir darbo kontekstą (šluota šluojamas 
takelis, o šlapia šluoste valoma 

siena). Kartu su vaiku pasidžiaugti 

tais dalykais, kurių jis jau išmoko: 
užsisegti sagas, bėgioti, sudėlioti dėlionę. 

4 

žingsnis 

Pasako, parodo, ką nori išmokti. 

• Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo 

Įsitraukia į žaidimą, ko nors mokosi. Kai prašo ir kai tai 

būtina auklėtoja padeda ar padrąsina. 

Skatinti pasakyti, ko vaikas nori išmokti, 

sudaryti sąlygas mokytis to, ko jis nori. 
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žaidimų ir veiklos idėjas, imasi iniciatyvos 

joms įgyvendinti, pastebi ir komentuoja 
padarinius. 

• Pasako, ką veikė ir ką išmoko. 

Pasakoja, ką veikė per dieną ir ko išmoko. 

Žaidžia ir stengiasi įtraukti kitus į žaidimą. 
Dėlioja dėliones, stato bokštus, konstruoja, 

Kerpa. 

Netrukdyti, kai vaikas įsitraukia į žaidimą, 

ko nors mokosi, tačiau stebėti ir padėti ar 
padrąsinti, kai vaikas prašo ir kai tai būtina. 

Kalbėtis su vaikais apie tai, 

ką veikė per dieną ir ko iš jų išmoko. 

5 

žingsnis 

Norėdamas ką nors išmokti, pasako, ko 
nežino ar dėl ko abejoja. 

• Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso 

klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina. 

• Aptaria padarytus darbus, planuoja, 

ką darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, 

jeigu... 

Kuria knygeles, gamina plakatus: Ką daryti, 

jeigu...?“. 
Varto savo ir draugų piešinėliu, albumus, apmąsto, 

diskutuoja, vertina savo ir kitų veiklą bei rezultatus;  

Taiko įvairius informacijos paieškos metodus: knygų 

„skaitymas“, aplinkos tyrinėjimas, klausinėjimas;  
Nebijo suklysti, ką nors darant, sakyti „Aš nežinau“, 
iškelti klausimus, problemas, galvoti, kaip rasti 

atsakymą ar sprendimą. Išlaiko dėmesį ir domisi 

aplinkiniu pasauliu, įvairia veikla, kuri padeda mokytis 
tyrinėti ir pažinti aplinką. 

Kalbėti apie savo žaidimus, kitą veiklą ir taip plėtoja 

refleksijos gebėjimus. 

 

Vaikus drąsinti sakyti „Aš nežinau“, 
nebijoti suklysti ką nors darant, iškelti 

klausimus, problemas, galvoti, kaip rasti 

atsakymą ar sprendimą (kaip iš aplinkinių 

daiktų pasistatyti namą, kaip nulipdyti iš 
plastilino norimą daiktą). Pripažinti, kad 

vaikų sugebėjimas 

išlaikyti dėmesį ir domėjimasis aplinkiniu 
pasauliu didėja, todėl numatyti 

įvairios veiklos, kuri padeda mokytis tyrinėti 

ir pažinti aplinką. Skatinti kalbėti apie savo 
žaidimus, kitą veiklą ir taip plėtoti jų 

refleksijos gebėjimus. 

6 

žingsnis 

Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką darys, 

kad išmoktų, numato, ką veiks toliau, kai 

išmoks. Laiko save tikru mokiniu, atradėju. 

• Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo 
iniciatyvą iškeldamas ir spręsdamas 

problemas. Išsiaiškina, kokios informacijos 

reikia, randa reikiamą informaciją 
įvairiuose šaltiniuose. Siūlo ir jungia idėjas 

bei strategijas joms įgyvendinti. 

• Pasako, ką jau išmoko, ko dar 

mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, kaip 

mokysis toliau. 

Žino, ko nori išmokti, kaip gali mokytis. 

Naudotis imitaciniams žaidimams tinkamomis 

priemonėmis.  

Žaidžia sudėtingus žaidimus ir kartu tyrinėja daiktus, 
medžiagas, jų savybes ir kitus dalykus. 

Susidomi enciklopedijomis, internetu, pratinasi jais 

naudotis. 

Sprendžia galvosūkius.  

Savarankiškai ieško sprendimų 
 

 

„Ryto rato“ ir kitos veiklos metu pasikalbėti 

su vaikais, ko jie nori išmokti, kaip jie gali 

mokytis, pastebėti vaiko norą ir sudaryti 

sąlygas to išmokti. Leisti, siūlyti vaikams 
naudotis imitaciniams žaidimams 

tinkamomis priemonėmis 

(spausdinimo mašinėlė ar kompiuterio 
klaviatūra, skaičiuotuvai, šluotos, tuščios 

dėžės, kartonas, liniuotės, vamzdeliai). 

Sudaryti sąlygas vaikui žaisti sudėtingus 
žaidimus ir kartu mokytis tyrinėti daiktus, 

medžiagas, jų savybes. 

• Supažindinti vaikus su enciklopedijomis, 

internetu, leidžiama, 
siūloma bei mokoma jais naudotis. Kalbėtis 

su vaikais ne tik apie tai, ką jie jau išmoko ar 
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mokysis, bet ir apie tai, kaip jie mokosi, kaip 

dar galima mokytis. 
 

Esminis gebėjimas, kurį vaikas turi įgyti iki 6 metų: 

Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos 
mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

 7 

žingsnis 

 

Psichologiškai pasirengęs mokytis mokykloje, nes mokymasis jam – atsakingas dalykas. Žino, ko dar norėtų išmokti. 
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VI. UGDYMO METODAI 

 

Žaidimas – pagrindinė vaikų veikla, galinti padėti geriau įsisavinti ugdymo turinį. Per žaidimą siekiame sudaryti kuo daugiau galimybių 

vaikams pasirinkti įdomią ir patrauklią veiklą. Įstaigoje vaiko ugdymas nukreiptas į vaiko poreikius: žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei tenkinti 

individualius vaiko poreikius. 

Vaikams, pedagogams sudarytos sąlygos rinktis įvairius metodus, būdus, formas.  

Tradiciniai ugdymo metodai: 

Žaidybiniai metodai, skatinantys vaikų interesą, teigiamas emocijas, dėmesio sukaupimą, tarpusavio bendravimą. 

Vaizdiniai metodai, nukreipiantys į vaizdinių apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius tikslinimą.  

Pagalbos – paramos metodai, padedantys pažinti ir suprasti juos supančią aplinką, išmokti vienų ar kitų veiksmų. 

Kūrybiniai – interpretaciniai, sudarantys sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų, atradimo būdų.  

Žodiniai metodai, suteikiantys galimybę perduoti informaciją. 

Ugdymo procese taikomi ir aktyvieji metodai: 

 „ minčių lietus“ 

 inscenizacijos, 

 didaktiniai žaidimai, 

 judrieji žaidimai, 

 pramogos, 

 stebėjimai, 
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 ekskursijos, 

 pokalbiai, 

 viktorinos, 

 vaiko ugdymosi pasiekimo aprašas. 

Kaip ugdymo metodas naudojamas ir asmeninis pavyzdys, tinkamo elgesio skatinimas, pozityvus ugdymas, funkcionalios aplinkos 

kūrimas. 
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VII. UGDYMO PRIEMONĖS 

 

Ugdomoji aplinka turi būti: saugi, jauki, primenanti namus, kviečianti, skatinanti eksperimentuoti, kurti, lengvai prieinama,  patogi, 

atitinkanti vaiko raidą. Grupės aplinką įtakoja vaikų amžius. Kiekviename grupės veiklos centre žaislų ir priemonių turi pakakti keliems vaikams. 

Veiklos centrai tampa laboratorijomis, kuriose patys vaikai mokosi žaisdami ir naudodami įvairias priemones. Vaikų ugdymui išnaudojamos 

visos grupės erdvės. Auklėtoja, parinkdama ugdymo(si) turinį, atsižvelgia į vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, grupės aplinką. Ugdymo turinys 

visai grupei pritaikomas orientuojantis į bendrus grupę lankančių vaikų poreikius, ypatumus bei kompetencijas.   

Kuriama stimuliuojanti, funkcionali aplinka, pritaikoma dienotvarkė, sudaromos sąlygos įvairiapusei vaikų saviraiškai. 

 Metodiniame kabinete yra pakankamai metodinės, pedagoginės, psichologinės bei grožinės literatūros, enciklopedijų, žinynų, įvairių 

kūrinėlių vaikams. 

 Vaizdinės ugdymo priemonės: tautinį identitetą formuojančios ir ugdančios priemonės – pažintinei veiklai, kūrybiškumui ir t.t. 

 Internetinės komunikacinės technologijos: multimedija, mikrofonai ir kt. 

 Šviesos stalas bei jam reikalinga atributika. 

 Sporto salė su įranga ir priemonėmis. 

 Choreografijos salė įranga ir priemonėmis. 

 Lauko aikštelėse įrengta, vaikų judėjimo poreikius atitinkančios, priemonės. 
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VIII. VAIKŲ UGDYMOSI IR PAŽANGOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko vertinimas – tai realus vaiko individualių gebėjimų, pasiekimų nustatymas.  

Pasiekimų vertinimo mokslo metų pradžioje tikslas – nustatyti realius vaiko gebėjimus ir patirtį bei numatyti tolesnio jo ugdymo 

programą, siekiant ugdymo pažangos.  

Vertinimo, mokslo metų pabaigoje, tikslas – nustatyti kiekvieno vaiko individualią pažangą. 

Vertinimas atliekamas 2 kartus metuose (mokslo metų pradžioje ir pabaigoje). Pagrindiniai vaiko vertintojai - grupės auklėtojos. Šiame 

procese dalyvauja meninio ugdymo pedagogas, logopedas, psichologas, tėvai ir pats vaikas. Apie ugdymo pažangą auklėtojos informuoja 

bendruomenę mokslo metų pabaigoje mokytojų tarybos posėdžio metu. 

  Remdamasi sukaupta vaiko pažinimo medžiaga, auklėtoja individualizuoja ugdymą, kartu su specialistais parenka atitinkamas ugdymo 

formas. 

 Auklėtoja, bendraudama su vaikais visą dieną, turi galimybę stebėti jį įvairios veiklos metu. Tinkamiausias informacijos rinkimo būdas 

yra vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje. Kadangi ikimokykliniame amžiuje pagrindinė vaiko veikla yra žaidimas, todėl jo metu 

auklėtoja surenka daugiausia informacijos apie vaiko gebėjimus visose raidos srityse: pažintinės veiklos (suvokimo, dėmesio, atminties, 

mąstymo),  motorikos,  bendravimo ir kalbos gebėjimų . 

Vaiko ugdymosi ir pažangos pasiekimų vertinimui naudojamasi „ Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“. 

  Ikimokyklinio amžiaus vaiko vertinimas yra individualus procesas ir nevienareikšmiškai svarbus vaiko tolimesniam vystymuisi visose 

pasiekimų srityse. Tas individualus požiūris į vaiką, įtakoja programos specifiškumą. Kiekvienam vaikui įvertinti pedagogai pasirinko lentelę 

(priedas Nr.1) ir  atitinkamą spalvą vaiko pasiekimų žymėjimui, ir tai atžymi grafiškai.  
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Žingsniai-spalvos: 

Žingsnelis Spalva 

Pirmas  

Antras  

Trečias  

Ketvirtas  

Penktas  

Šeštas  

Septintas  

 
Jei yra vaikų, kurių ugdymosi pasiekimai atsilieka arba žymiai skiriasi nuo bendraamžių. Tokiu atveju naudojamės „Ženklais, 

įspėjančiais apie poreikį pritaikyti ugdymosi procesą“. Ženklais, įspėjančiais apie poreikį pritaikyti ugdymo procesą, vadinami saviti vaiko 

veiklos būdai žaidžiant, tyrinėjant aplinką, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiaisiais ir pan., kurie liudija apie vaikui iškylančius ugdymosi 

sunkumus. Jie informuoja pedagogą ir tėvus (globėjus) apie būtinumą atidžiau stebėti vaiko veiklas, bendravimą ir ieškoti metodų, kurie padėtų 

vaikui išsiugdyti jo galimybes atitinkančius gebėjimus. 

Išbandžius įvairius metodus, vaiko ugdymosi poreikius atitinkančius bendravimo būdus, jis vis tiek nedaro pažangos ir nuo bendraamžių 

atsilieka savo gebėjimais arba juos demonstruoja itin savitai, būtina kreiptis į specialųjį pedagogą, psichologą, logopedą ir/ar į ugdymo įstaigos 

Vaiko gerovės komisiją. Svarbu informuoti vaiko tėvus, kad kilus klausimams dėl vaiko ugdymosi jie taip pat gali kreiptis ir į minėtą komisiją, ir 

į pedagoginę psichologinę tarnybą. Svarbu laiku pastebėti susirūpinimą keliančius požymius, ypač tada, kai jų yra keletas ir jie apima kelias 

sritis bei kreiptis konsultacijos. Kai vaikui bus nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai ir rekomenduota teikti specialiojo pedagogo, logopedo ar 

kitų specialistų pagalbą, pritaikyti ugdymąsi, atsižvelgiant į nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius ir tėvų lūkesčius, tolesnio vaiko 

ugdymo klausimai, tėvams pritarus, bus aptarti įstaigos Vaiko gerovės komisijoje, kurios darbe dalyvauja ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 

įstaigos vadovai, tėvų deleguoti atstovai. Vaiko gerovės komisija, žinanti šeimos situaciją (pvz., šeima gauna socialines išmokas, vaikas serga 

lėtinėmis ligomis, gyvena toli nuo ugdymosi įstaigos ir pan.), gali rekomenduoti tėvams kreiptis į savivaldybės vaiko gerovės komisiją dėl 

kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo. 
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                        ŽENKLAI, ĮSPĖJANTYS APIE POREIKĮ PRITAIKYTI UGDYMO PROCESĄ 

 

 
Amžius 

 

Ženklai 

1,5 metų 

vaikas 

 

•Savarankiškai nevaikšto. 

• Žaisdamas netyrinėja daiktų, tik jais manipuliuoja, deda juos į burną. 

• Nemėgsta būti artimųjų apkabinamas, glaudžiamas – priešinasi, traukiasi. 
• Nemėgdžioja kito žaidžiančio vaiko judesių. 

• Neparodo paveikslėlių knygoje įprastų daiktų, kai kas nors juos įvardija. 

• Kalbinamas nerodo emocijų arba, priešingai, susierzina, nesišypso. 

• Blogai girdi ar mato. 
 

 

2 metų 
vaikas 

 

•Vis dar vaikšto netvirtai, nors pradėjo vaikščioti prieš 6 ar daugiau mėnesių. 

• Negeba parodyti pagrindinių namų apyvokos daiktų ir svarbiausių kūno dalių. 
• Nevykdo vieno veiksmo nurodymų (pvz., „Prašau paduoti kaladėlę“). 

• Nevartoja gestų arba kalbos, norėdamas atkreipti dėmesį į daiktą ar veiksmą. 

• „Neįgarsina“ savo norų bent vienu savitu žodžiu ar dviejų žodžių junginiais. 

• Nežaidžia jokių imitacinių žaidimų. 
• Nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų (pvz., neima iš spintelės indų, nesiekia maišyti tešlos kartu su mama). 

• Neatsiliepia į savo vardą atsisukdamas. 

• Netyrinėja aplinkos ir ja nesidomi. 
• Blogai girdi ar mato. 

 

3 metų 

vaikas 

 

•Dažnai griūva ir (ar) sunkiai (įsikibęs, neužtikrintai) lipa laiptais. 

• Nerangiai manipuliuoja smulkias daiktais. 
• Nesupranta įprastų kasdienių prašymų (pvz., „Padėk batukus į vietą“). 

• Kalbėdamas nevartoja 2–3 žodžių sakinių (pvz., vietoj „noriu pieno“ sako „pieno“). 

• Nesidomi kitais vaikais. 
• Nedalyvauja imitaciniuose žaidimuose. 

• Savarankiškai nenusivelka atsagstyto švarkelio ar paltuko. 

• Vis dar šlapinasi į kelnytes, nors buvo mokomas sėsti ant puoduko. 
• Kalbėdamas nereguliuoja balso stiprumo (kalba pernelyg garsiai arba pernelyg tyliai, nepriklausomai nuo situacijos). 

• Blogai girdi ar mato. 
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4 metų 

vaikas 

 

•Nerangiai juda ir manipuliuoja paprastais įrankiais, pvz., šaukštu, šakute ir pan. 

• Sunkiai vykdo žodinius nurodymus. 
• Kalba neaiški ir ją sunku suprasti. 

• Demonstruoja ypatingą užsispyrimą, kuris gali pereiti net į agresyvų elgesį. 

• Vis dar labai verkia ir stveriasi už tėvų ar globėjų, kai šie nori išeiti. 

• Nesidomi žaidimais su kitais vaikais ir žaidžia vienas. 
• Žaisdamas grupiniame žaidime vadovaujant vyresniesiems vaikams ar suaugusiems nesilaiko taisyklių. 

• Nesisaugo aplinkoje esančių kliūčių (aštrų kampų, atvirų laiptų). 

• Negeba įvykdyti dviejų veiksmų nurodymo (pvz., „Prašau paimti puoduką ir pastatyti ant stalo)“. 
• Nesudeda paveikslėlio iš 2 dalių. 

• Negeba nubrėžti linijos pagal pavyzdį. 

• Blogai girdi ar mato. 

 

5 metų 

vaikas 

 

•Juda nerangiai: klumpa, griūva, neišlaiko pusiausvyros ir pan. 

• Nerangiai naudojasi pieštuku ir kasdieniais buities įrankiais. 

• Dažnai ar nuolat elgiasi agresyviai. 
• Pernelyg drovus, baukštus ar emociškai labilus (nuolat besikeičiančios, ne visada adekvačios emocijos). 

• Nei namuose, nei darželyje nevykdo nurodymų. 

• Lyginant su kitais vaikais, lengvai išsiblaško ir sunkiai sukaupia dėmesį. 

• Mažai domisi kitų vaikų žaidimais ir prie jų nesijungia. 
• Negali susieti paprastų pavienių įvykių (nesuvokia priežasties-pasekmės ryšio). 

• Nekalba sudėtiniais sakiniais. 

• Kalba sunkiai suprantama dėl neaiškios tarties ar netaisyklingos gramatinės struktūros. 
• Sunkiai supranta ir įsimena sąvokas. 

• Visai nevartoja apibendrinamųjų žodžių („žaislai“, „gyvuliukai“). 

• Nesuvokia priežasties ir pasekmės ryšio: neatsako į klausimą „kodėl“ apie nesudėtingus įvykius. 
• Nesudeda paveikslėlio iš 3–4 dalių. 

• Blogai mato ar girdi. 

 

6 metų 
vaikas 

 

•Sunkiai eina ištisine linija. 
• Nelipa laiptais. 

• Paklaustas nepasako apie savo jausmus (linksma, pykstu, liūdna). 

• Žaisdamas nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų („... taip kaip tėvelis“, „... taip kaip mamytė“). 
• Nesuranda sau užsiėmimų. 

• Nenumato galimų pavojų (pvz., nesustoja prie gatvės prieš ją pereidamas, nesisaugo atvažiuojančio transporto). 

• Nerūšiuoja daiktų pagal vieną požymį. 
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• Nepasako savaitės dienų, nors buvo to mokomas. 

• Nenusako paprastų veiksmų sekos. 
• Paveikslėlyje neranda nelogiškumo (pvz., vasarą vaikai leidžiasi nuo kalnelio rogutėmis). 

• Negeba papasakoti paprastų kasdienių įvykių. 

• Blogai girdi ar mato. 

Žius  

 Lentelėje „Ženklai, įspėjantys apie poreikį pritaikyti ugdymo procesą“, vadovaujantis įprastos raidos vaikui būdingų pasiekimų amžiaus 

tarpsniuose aprašymu, atkreipiamas dėmesys į ugdymosi skirtumus: gebėjimų stoką, neįprastą elgesį ar emocijas, kurios gali reikšti pedagogo 

arba specialistų pagalbos poreikį. 
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X. PRIEDAI 

Priedas Nr.1 

VAIKŲ UGDYMOSI IR PAŽANGOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
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INDIVIDUALUS VAIKO VERTINIMAS 

Vaiko vardas, pavardė, amžius.......................................... 
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