
SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

ANKSTYVASIS 
AMŽIUS 

Jaučiasi svarbus kitiems. Turi savo kūno išorės 
vaizdinius. Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, 
išreiškia savo norus. Džiaugiasi didėjančiomis 
galimybėmis. Pasako, kad jis yra berniukas ar 
mergaitė, pavadina 5-6 kūno dalis. Tikisi 
suaugusiųjų ir kt. vaikų geranoriškumo. 

Parodys save nuotraukose, 
pasakys savo vardą. Džiaugsis 
giriamas. Atpažins savo daiktus. 
Sieks suaugusiųjų dėmesio. 

Įvr. žaidimai, žaislai su 
veidrodėliais, žaidimai su 
drabužių detalėmis, pokalbiai, 
darbelių demonstravimas vaiko 
akių lygyje. 

 

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

ANKSTYVASIS 
AMŽIUS 

Atlieka veiksmus su daiktais. Pats pasirenka 
daiktus, manipuliuoja jais. Mokosi iš tų, su kuriais 
jaučiasi saugus. Veiksmais ir žodžiais reiškia 
norus, rodo nepasitenkinimą negalėdamas įveikti 
kliūties. Žaidžia veikdamas, judėdamas, 
pasirinkdamas vieną iš kelių daiktų. Ekspresyviai 
reiškia savo norus 

Domėsis mėgstamais žaislais. 
Kartos matytus suaugusiųjų 
veiksmus. Po daugelio bandymų 
pats bandys atlikti išmoktą 
veiksmą. Siekdamas tikslo 
naudosis papildomomis 
priemonėmis. Ilgesniam laikui 
sutelks dėmesį atlikdamas 
veiksmus. 

Žaidimai skirti smulkiajai 
motorikai, sensoriniai žaidimai.  

 

 

 

 

 



SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

ANKSTYVASIS 
AMŽIUS 

Verkia atsiskyręs nuo tėvų, bet pedagogo 
padedamas nurimsta, įsitraukia į veiklą. Siekia 
būti šalia besirūpinančio suaugusiojo. Mėgsta 
žaisti kartu, siekia suaugusiojo pritarimo, vykdo 
prašymus, kreipiasi pagalbos. Bijo nepažįstamų 
žmonių, aplinkos. Norėdamas veikti 
savarankiškai, tikisi suaugusiųjų palaikymo. 
Jaučiasi saugus šalia suaugusio. 

Rodys pasitenkinimą suaugusiojo 
dėmesiu. Mėgs būti stebimas 
suaugusiojo, sieks pritarimo, 
padrąsinimo. 

Atsisveikinimo ritualai. Žaidimai 
su žaislais. 

 

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS  

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

ANKSTYVASIS 
AMŽIUS 

Mėgsta būti, žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų 
veiklą. Gali dalintis savo žaislu, bet supykęs-
atimti. Trumpam gali įsitraukti į kito vaiko 
žaidimą. Audringai reiškia teises į savo daiktus. 

Sieks kontakto su kitu vaiku. 
Žaisdamas greta kitų vaikų, sieks 
suaugusiojo dėmesio, draugijos. 
Kartos kitų vaikų veiksmus. 

Žaidimai su žaislais, rato žaidimai. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

ANKSTYVASIS 
AMŽIUS 

Kartoja nepasisekusį veiksmą, kad pasiektų 
laukiamą rezultatą. Susidūręs su kliūtimi, tikisi 
suaugusiojo pagalbos, išbando žinomus veikimo 
būdus. Imdamasis sudėtingesnės veiklos, 
atkakliai bando įveikti kliūtis. 

Atkakliai sieks įveikti užsibrėžtą 
tikslą. Stebės suaugusiojo 
veiksmus, stengdamasis juos 
pakartoti. Nepasisekus bandys 
dar kartą. 

Padrąsinantys komentarai. Įvr. 
žaislai : piramidės, kaladėlės, 
konstruktoriai. 

 



SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

4-5 Supranta, kad turi savo norų, ketinimų, jausmų 
pasaulį. Supranta, kad jis buvo, yra ir bus tas 
pats asmuo. Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės 
narys. Siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų.  

Pasakos kitiems savo įspūdžius. 
Kalbės apie draugus. Matydamas 
savo kūdikystės nuotraukas-
atpažins save. Suvoks, kad jo 
vardas, akių spalva, tėvai niekada 
nepasikeis. Pasakos apie tai, ką 
veikė namuose, grupėje. 

Pokalbiai, jausmus iliustruojančios 
kortelės, šeimos nuotraukų 
albumai, žaidimai, padedantys 
vystyti vaiko priklausymo grupei 
jausmą. 

 

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

4-5 Pasirenka veiklą, ją plėtoja vienas ir su 
draugais. Įsitraukia į suaugusio pasiūlytą veiklą. 
Siekia savarankiškumo. Bando įveikti kliūtis, 
nepavykus kreipiasi pagalbos. 

Rodys iniciatyvą vadovauti 
sugalvotam žaidimui, kviesdamas 
draugus žaisti. Dalyvaus 
suaugusiojo organizuotoje 
veikloje. Atsidūręs probleminėje 
situacijoje, pats ieškos sprendimo, 
nepasisekus kreipsis į suaugusį. 

Stalo žaidimai su kortelėmis, 
kūrybiniai žaidimai naudojant įvr. 
konstruktorius, kalades, gamtinę 
medžiagą, priemones. 

 

 

 

 

 

 



SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

4-5 Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus 
žaidimus. Stengiasi suprasti kitų norus, 
sumanymus. Žaidžia su vaikais iš kitos 
socialinės ar kultūrinės aplinkos, priimdamas 
vaikų skirtumus. Ieško konflikto sprendimo 
būdų ar prašo pagalbos. 

Kvies kitus vaikus žaisti kartu, 
pasiskirstydami vaidmenimis. 
Pamatęs žaidžiančius vaikus, 
pasiprašys į žaidimą. Norėdamas 
žaisti su kitakalbiu vaiku, 
dėmesingai jo klausysis. 
Žaisdamas stengsis užjausti, 
suprasti kitą. 

Dalyvavimas projekte „Be 
patyčių“. Įvr. stalo žaidimai, 
organizuoti kolektyviniai žaidimai, 
rateliai. Gero elgesio taisyklės, 
susitarimai. 

 

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

4-5 Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą 
suaugusiais, bendradarbiauja. Stengiasi laikytis 
tvarkos, priima pagalbą, vykdo prašymus. 
Bendrauja su mažiau pažįstamais žmonėmis. 

Atsisveikinęs su tėvais, bėgs į 
grupę žaisti. Savitai plėtodamas 
suaugusiojo pasiūlytą veiklą, 
prašys priemonių, rodys ką 
padarė. Įtrauks suaugusį  į savo 
sumanytą žaidimą. Draugiškai 
bendraus su atvykusiais svečiais į 
grupę, salę. Rodys jiems savo 
žaislus, darbelius, atsakys į 
klausimus. 

Bendri renginiai : vakaronės, 
susitikimai, koncertai. Pokalbiai, 
žaidimai, sekamos pasakos, kartu 
skaitomos knygos. 

 

 

 

 



PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

4-5 Susidūręs su kliūtimi, nori ją įveikti. Ieško 
tinkamų sprendimų, tariasi su kitais, prašo 
pagalbos, mokosi iš nepavykusių poelgių. 
Samprotauja, ką galima daryti kitaip. 

Matydamas, kad trūksta detalių jo 
sumanytam statiniui pabaigti, 
kreipsis pagalbos į suaugusįjį. 
Susipykęs su draugu, pats bandys 
išspręsti nesutarimą. Matydamas, 
kad nepavyks atlikti sumanyto 
darbo iki galo, samprotaus : „ 
nieko tokio, pabandysiu iš 
naujo...“. 

Kūriniai apie įvr. žmonių 
ketinimus, poelgius ir jų 
pasekmes. Įvr. žaidimai. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

5-6 Ieško tinkamų sprendimų sunkumams ir 
kliūtims įveikti. Atpažįsta su kokiu sunkumu 
susidūrė. Nepasisekus bando kelis kartus, 
tariasi su kitais, atsižvelgia į jų nuomonę, siūlo 
ir priima pagalbą. 

Nepavykus tinkamai atlikti 
darbelį, bandys dar ir dar kartą. 
Po nesutarimo su draugu stengsis 
susitaikyti, atsiprašyti. Numatys 
pasekmes, pažindamas draugo 
elgesį žaidimo metu. Nuspręs 
priimti draugą žaisti ar ne ir kodėl. 
Žinos kaip elgtis, kai niekas su juo 
nedraugaus, kokiu būdu galima 
būtų susidraugauti. 

Stalo žaidimai, knygelės, 
pokalbiai, animaciniai filmai. 

 

 

 



SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

5-6 Save apibudina nusakydamas fizines ir elgesio 
savybes, priklausymą šeimai, pasako savo 
tautybę. Atpažįsta kitų palankumo ir 
nepalankumo ženklus, bei suvokia savo norus, 
jausmus, kaip galintį daryti įtaką kitam ir 
atsakingai pasirinkti ką veikti, kaip elgtis. 

Atpažins save ir savo šeimą 
nuotraukose, pasakos ką veikė 
namuose. Tėvams pasakos ką 
veikė grupėje su draugais ir 
auklėtoja. Pieš save, pasakos ką 
nupiešė. Stengsis kitam 
nesuduoti, suprasdamas, kad jam 
skaudės. Teigiamai pasakos apie 
save. Iš intonacijos, žodžių, pozos, 
veido išraiškos supras kada kitas 
palankiai ar nepalankiai nusiteikęs 
jo atžvilgiu. 

Popierinės kortelės vardui; 
Lietuvos žemėlapis, vėliavėlė, 
gimtojo miesto herbas; gaublys; 
šeimos nuotraukų albumai; judrūs 
žaidimai, rateliai. 

 

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

5-6 Pats pasirenka ir ilgesnį laiką plėtoja veiklą 
vienas ir su draugais, ją tęsia ir kitą dieną. Į savo 
sugalvotą veiklą pasiūlo įsitraukti ir vaikams, ir 
suaugusiems. Savarankiškai bando įveikti kliūtis 
savo veikloje, nepasisekus kviečiasi 
bendraamžius, tik po to kreipiasi į suaugusį. 

Vaikas pats sugalvos žaidimą, jį 
plėtos vienas ar su draugu, ilgesnį 
laiką, ar net kitą dieną. Priims 
auklėtojos pasiūlytą veiklą, ją 
plėtos savitai. Jei prireiks 
pagalbos, prašys suaugusiojo. Žais 
ilgą laiką trunkančius kūrybinius 
žaidimus. Nepavykus ką nors 
sukonstruoti ar pastatyti, kreipsis 
į draugą pagalbos. 

Konstruktoriai; mozaikos; 
stambios ir smulkios kaladės, 
varstymo žaislai. 

 



SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

5-6 Nusiteikęs geranoriškai, mandagiai bendrauti 
su suaugusiais. Tariasi, teikia pasiūlymus, 
stengiasi laikytis susitarimų, nors kartais 
stengiasi išsakyti priešingą nei suaugusiojo 
nuomonę. Paaiškina, kodėl negalima bendrauti 
su nepažįstamais žmonėmis. Žino į ką kreiptis 
pagalbos pasimetus, nutikus nelaimei. 

Pasitikės auklėtoja, įtrauks ją į 
savo žaidimus, pasakos savo 
rūpesčius ir džiaugsmus. Kartu su 
auklėtoja tarsis, kokias taisykles 
kurs ir jų stengsis laikytis. Žinos, 
kad nepažįstamas suaugęs 
žmogus gali būti negeras, 
nuskriausti, todėl pasiklydęs 
kreipsis pagalbos. 

Socialinio turinio knygelės, 
žurnalai; poelgio-pasekmės 
kortelės. 

 

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

5-6 Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę. Kartu žaidžia 
rodydamas norą bendrauti ir bendradarbiauti, 
palaikyti gerus santykius. Taikiai diskutuoja, 
tariasi, įsitraukia į derybų procesą dėl žaidimų, 
sumanymų ar veiklos. Kovoja už kitų teisę žaisti 
paeiliui. Supranta, koks elgesys yra geras ar 
blogas. Suvokia savo veiksmų pasekmes sau ir 
kitiems. Turi draugą ir palaiko ilgalaikę 
draugystę. 

Prašysis priimamas į žaidimą su 
kitais vaikais. Sugalvos pats 
žaidimą ir pakvies vaikus. 
Žaisdamas fantazuos, kurs, plėtos 
sugalvotą žaidimą. Stengsis 
užjausti, suprasti kitą. Nuolat žais 
dviese ar grupelėmis. Atsineštais 
žaislais dalinsis su kitais. Supras 
koks elgesys tinkamas, ir koks ne. 
Pasakys, kuris vaikas yra jo 
draugas. 

Žaislai skirti žaidimams poromis 
(šaškės, domino, šachmatai); 
širmos, užtiesalai, įvr. dydžio 
dėžės, krepšeliai, pagalvės, 
kilimėliai, rūbai, vaikiška 
bižuterija. 

 

 

 



SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

3-4 Kalba pirmuoju asmeniu. Pasako kas jis yra: 
berniukas ar mergaitė. Supranta, kad turi savo 
jausmus, norus, pasako kaip jaučiasi. 

Pasakys savo vardą. Atpažins savo 
daiktus. Prašys suaugusiojo 
pagalbos. 

Įvr. stalo žaidimai; pokalbiai; 
šeimos nuotraukų albumai. 

 

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

3-4 Žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda erdvėje, pats 
keičia veiklą. Noriai išbando suaugusiojo 
pasiūlytus žaidimus, naujus žaislus. 

Sutelks dėmesį ilgesniam laikui, 
bandydamas savarankiškai 
apsirengti, užsisegti sagas. Rodys 
iniciatyvą vadovauti sugalvotam 
žaidimui. 

Konstruktoriai, kaladėlės. 

 

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

3-4 Trumpam įsitraukia į kito vaiko žaidimą, žaidžia 
greta. Pasirenka vaiką su kuriuo dažniau 
žaidžia. Reiškia teises į savo daiktus, žaislus. 

Žais su kitu vaiku, dalinsis žaislais. 
Žaisdamas kalbėsis su draugu. 

Šventės; pramogos; įvr. žaidimai : 
siužetiniai, judrieji, stalo. 

 

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

3-4 Veikia, išbando ką nors nauja, mėgdžioja, tačiau 
žaidime savaip pertvarko suaugusiųjų veiksmus. 
Noriai veikia savarankiškai, bet tikisi 

Žaidime mėgdžios suaugusių 
buitinius veiksmus, savaip juos 
sudėlios ir kalbės girdėtais 

Pokalbiai; pasakų sekimas; 
žaidimai. 



suaugusiojo palaikymo. Kartais užsispiria ir ne 
visada priima suaugusiojo pagalbą. Grupėje 
jaučiasi saugus, bendrauja su auklėtoja : 
klausia, guodžiasi. 

žodžiais. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, SUPRATIMAS METODAI 

3-4 Imasi sudėtingesnės veiklos, bando ją atlikti 
pats. Prašo pagalbos arba meta veiklą. 
Supranta, kad susidūrė su sudėtinga kliūtimi. 

Bandys sudėlioti sudėtingesnę 
dėlionę. Nepavykus prašys 
auklėtojos pagalbos. 

Kūrybiniai, stalo žaidimai; 
karoliukų vėrimas. 

 


