
Pažinimas 

Aplinkos pažinimas 

 

Skaičiavimas ir matavimas 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

5 – 6 
metai 

• Susieja daiktų kiekį su 
atitinkamu daiktų skaičių 
žyminčiu simboliu. Palygina 
mažai daiktų turinčias grupes 
pagal kiekį.  
• Skiria kelias  plokštumos ir 
erdvės figūras. Klasifikuoja 
daiktus pagal dydį, formą arba 
spalvą. 
• Matuodamas atstumą, ilgį, 
tūrį, masę, naudojasi vienu ar 
keliais sąlyginiais matais. 
Lygindamas dydžius, vartoja jų 
skirtumo didumą 
pabrėžiančius žodžius . 
• Apibūdina daiktų vietą ir 
padėtį kitų daiktų ar vienas 
kito atžvilgiu, sakydamas: į 

• Skaičiuos daiktus skirtingose 
grupėse.  Pavaizduos, 
sukomplektuos, atrinks 
prašomą (užrašytą) objektų 
skaičių. Pasakys, kuriame iš 
dviejų rinkinių yra daugiau 
(mažiau) elementų. Objektų 
kiekį nuo 0 iki 10 susies su 
atitinkamu skaičiaus simboliu. 
Naudodamasis abiejų rankų 
pirštais parodys, koks skaičius 
yra užrašytas. 
•Aplinkoje matomus daiktus 
palygins su žinomų geometrinių 
figūrų pavadinimais. Ras daiktą, 
kuris dydžiu, forma arba spalva 
skiriasi nuo kitų padėtų ar 
pavaizduotų daiktų. 

• Skatinamas vaiko noras 
sužinoti, pažinti, kuo daugiau 
išmokti.  
•Siūloma pasirinkti vaikui 
įdomius ir suprantamus stalo 
žaidimus, dalomąją medžiagą, 
taip pat veiklą, kurioje 
dalyvaudamas jis galėtų 
lavinti savo mąstymo ir 
skaičiavimo įgūdžius. 
Skatinama aiškinti kitiems 
savo mintis, idėjas apie 
atliekamus skaičiavimus.  
• Vaikas skatinamas ieškoti 
daiktų ir jų dalių, savo forma 
primenančių pažįstamas, 
matytas geometrines figūras. 
• Matuojama pėdomis, 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

5 – 6 
metai 

• Pasako tėvų profesijas, 
apibūdina jų veiklą, įvardija 
savo giminaičius, žino savo 
namų adresą. 
 • Pasako savo šalies ir 
sostinės pavadinimą, pasakoja 
apie tradicines šventes. 
 • Domisi, kokie daiktai buvo 
naudojami seniau, kaip jie 
pasikeitė.  
• Pastebi aiškiai matomus 
skirtumus ir panašumus tarp 
gyvūnų ir tarp augalų.  
• Pradeda suprasti Žemės, 
Saulės, Mėnulio ir kitų 
dangaus kūnų ryšius.  
• Rodo pagarbą gyvajai ir 
negyvajai aplinkai. 
• Mokosi rūšiuoti atliekas 

• Pasakos, kur dirba tėvai, apie 
giminę, šeimos šventes. Atras 
žemėlapyje Lietuvą, Vilnių, 
pažins Lietuvos vėliavą, herbą. 
Žinos tradicines šventes, noriai 
joms ruošis.   
• Skirstys gyvūnus ir augalus 
pagal aiškiai matomus išorinius 
požymius. Kalbės apie tai, kur 
gyvena laukiniai ir naminiai 
gyvūnai  
• Elementariai mokės nusakyti 
daikto pagaminimo seką . 
  • Klausinės apie dangaus 
kūnus, ieškos informacijos apie 
juos knygose, internete.  
• Rūšiuos atliekas,aiškinsis, 
kodėl tai daryti yra svarbu. 

• Siūloma vaikams tyrinėti 
žemėlapius, gaublį. Kviečiama 
dalyvauti ekskursijose. 
• Kviečiami tėveliai, kad 
papasakotų apie savo 
profesiją ar veiklą. 
 • Pagal galimybes 
supažindinama su senoviniais 
rakandais. 
• Švenčiamos tradicinės 
šventės.  
• Su vaikais stebimi įvairūs 
gamtos reiškiniai.  
• Supažindinama su atliekų 
panaudojimo galimybėmis ir 
siūloma daryti įvairius 
darbelius iš jų. 



kairę – į dešinę, aukščiau – 
žemiau, virš – po; šalia, greta, 
viduryje, tarp, priešais, prie, 
prieš, paskui, šalia vienas kito, 
už, prieš, tarp, viduje, išorėje ir 
kt. 

•Keis judėjimo kryptį pagal 
žodinį nurodymą arba 
simbolius. Sudarys maršruto 
planą. Pasakos, kaip daiktai 
išsidėstę nuotraukoje. 

sprindžiais, piršto storiu, 
lazdele ir pan. Siūloma veikla, 
kurioje dalyvaudamas vaikas 
įgytų supratimą apie ilgio, 
tūrio, masės matavimo 
priemones ir būdus. 

Tyrinėjimas ir mokymasis mokytis 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

5 – 6 
metai 

• Domisi aplinka, mėgsta 
stebėti, kaip auga augalai, kaip 
elgiasi gyvūnai, noriai atlieka 
paprastus bandymus, tyrinėja, 
iš kokių medžiagų padaryti 
daiktai, kur jie naudojami. 
Apie visa tai samprotauja. 
  • Aktyviai tyrinėdami aplinką 
demonstruoja vis didėjančią 
kūno kontrolę, tinkamai 
pasitelkia visus pojūčius, savo 
galimybėms išplėsti pasitelkia 
įrankius ir kitas priemones. 
• Drąsiai ieško atsakymų į 
klausimus, rodo iniciatyvą 
iškeliant ir sprendžiant 
problemas. Išsiaiškina, kokios 
informacijos reikia, randa 
reikiamą informaciją 
įvairiuose šaltiniuose. 
 • Siūlo ir jungia idėjas bei 
strategijas joms įgyvendinti. 

• Stebės ir komentuos 
reiškinius, vykstančius gamtoje 
ir aplinkoje.  
• Atliks nesudėtingus bandymus  
  
• Stebėdamas aplinką, atpažins 
akivaizdžius daiktų, gyvūnų, 
augalų grupių panašumus ir 
skirtumus, juos komentuos. 
• Klausinės suaugusiųjų, kas, 
kaip, kodėl vyksta, pats 
savarankiškai bandys ieškoti 
atsakymų.  
• Žais įvairius tinkamus jo 
amžiui stalo ir kompiuterinius 
žaidimus, klausysis skaitomų 
knygų, patys jas vartys. 
• Savarankiškai ieškos 
sprendimų, o pagalbos į 
suaugusiuosius kreipsis tik tada, 
kai pats negali išspręsti. 

• Sudaromos sąlygos ir 
skatinama tyrinėti gamtos ir 
socialinės aplinkos objektus, 
jų kaitą, savybes.  
• Siūloma atlikti nesudėtingus 
bandymus, stebėti prietaisų 
veikimą.  
• Vykdoma projektinė veikla, 
skirta ilgalaikiams 
stebėjimams.  
• Skatinama ieškoti atsakymų 
į iškilusius klausimus knygose, 
internete arba klausti 
suaugusiųjų. 
• Supažindinama su 
enciklopedijomis, internetu, 
mokoma jais naudotis. 
• Kalbama su vaikais ne tik 
apie tai, ką jie jau išmoko ar 
mokysis, bet ir apie tai, kaip 
jie mokosi, kaip dar galima 
mokytis. 

Aplinkos pažinimas 

Vaiko amžius Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

Ankstyvasis 
amžius 

•Pasako savo šeimos narių 
vardus. 
•Stebi ir atpažįsta 
artimiausią aplinką, 
orientuojasi joje. 
•Pažįsta ir pavadina kai 
kuriuos gyvūnus, žmones, 
daiktus, jų atvaizdus. 
•Žino kai kurių daiktų 
paskirtį ir jais naudojasi. 
•Skiria atskirus gamtos 
reiškinius. 
 
 

•Pamėgdžiodami suaugusius, 
bandys šukuotis, valgyti 
įrankiais, šluostyti stalą. 
•Džiaugsis, pamatęs pažįstamą 
aplinką, šeimos narius, 
pažįstamus žmones, vadins 
juos vardais. 
•Paklaustas, pavadins kai 
kuriuos gyvūnus, pamėgdžios 
jų garsus. 
•Pasakys, kai jaus šilumą ar 
šaltį. 

•Rodomi įvairūs daiktai ir 
garsiai pavadinami girdint 
vaikui. 
•Kviečiami vaikų tėvai kartu 
pažaisti su vaikais. 
•Žaidimai kaladėlėmis, 
stambiomis dėlionėmis. 
•Sudaromos galimybės 
pajausti  oro pokyčius. 

 



Skaičiavimas ir matavimas 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

Ankstyvasis 
amžius 

•Supranta, ką reiškia vienas, 
du, daug. Paklaustas kiek - 
parodo pirštais. 
•Susidomi, kai rodoma 
kitokios formos, dydžio ar 
spalvos daiktai, siekia paimti, 
tyrinėti. 
•Geba išrikiuoti daiktus į vieną 
eilę. 
•Tapatina daiktus pagal 
formą, dydį. Randa tokios pat 
spalvos daiktus. 

•Paklaustas, kiek turi metų, 
parodys pirštais. 
•Paprašytas, atneš tam 
tikros spalvos ar dydžio 
daiktą. 
•Žaislus ar daiktus dėlios į 
eilę. 
•Parodys, kurie du iš keturių 
ar penkių paveikslėlių yra 
vienodi. 
•Dviejuose paveiksluose 
atras kelis skirtumus. 

•Kartu su vaikais 
dainuojamos dainelės, 
skaičiuotės, žaidžiami 
pirštukų žaidimai. 
•Siūlomi žaidimai spalvotais 
kamuoliukais, skirtingų 
dydžių kubeliais ar 
kaladėlėmis. 
•Vartomos knygos, 
skatinančios samprotauti 
apie spalvas, dydžius, 
formas. 
•Sudaromos galimybės 
rūšiuoti daiktus, 
naudojamus buityje. 

Tyrinėjimas ir mokymasis mokytis 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

Ankstyvasis 
amžius 

•Stengiasi išbandyti žaislus ar 
daiktus, stebi kas vyksta 
aplinkui, rodo kitiems , ką 
pavyko padaryti. 
•Atsargiai elgiasi su 
nežinomais daiktais. 
•Veikia spontaniškai ir 
tikėdamasis tam tikro 
rezultato. 
•Džiaugiasi tuo, ko išmoko. 

•Vaikai tyrinės viską, kas yra 
aplinkui: ims, judins, stebės 
klausys, ardys. 
•Kartos patikusį žaidimą ar 
veiksmą, prašys paskaityti tą 
pačią knygą 
•Dėlios tam tikta tvarka 
daiktus, bandys padėti į vietą 
•Kvies žaisti aplinkinius, 
mėgdžios suaugusiojo kalbą, 
veiksmus, sugalvos naujų 
veiksmų. 

•Skatinama žaisti su savo 
kojų ar rankų pirštais, 
kartojama keleta kartų. 
•Sudaromos sąlygos minkyti 
plasteliną, žaisti ir kurti iš 
gamtinėsmedžiagos. 
•Žaidžiami siužetiniai 
žaidimai, kuriuose kartojama 
suaugusiųjų veikla. 
•Džiaugiamasi tuo, kas 
išmokta. 
•Leidžiama vaikams patiems 
nuspręsti, kada jiems 
reikalinga pagalba. 

Aplikos pažinimas 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

3 – 4 metai •Išvardina gyvenamosios 
vietos objektus. 
•Atpažįsta ir įvardina 
dažniausiai sutinkamus 
augalus ir gyvūnus, 
pagrindinius jų požymius. 
•Pasako metų laikų 
pavadinimus ir skiria daugiau 
gamtos reiškinių. 

•Pažins gyvenamosios vietos 
objektus (namai, keliai, 
automobiliai, parduotuvės). 
Laisvai judės, tyrinės 
supančią erdvę. 
•Atpažins ir pavadins 
dažniausiai sutinkamus 
gyvūnus, augalus ir pastebės 
jų išskirtinius bruožus. 
•Pasakys metų laikų 
pavadinimus ir būdingus 

•Siūloma vaikščioti po 
įdomesnes vietas darželyje ir 
už darželio ribų. 
•Stebimi paveikslėliai, 
knygos, klausomasi lietuvių 
liaudies dainų; vaikai 
kviečiami rūpintis grupės 
augalais. 
•Stebimi gamtos reiškiniai, 
aptariamos oro sąlygos. 
Renkama gamtinė medžiaga, 



jiems požymius. Skirs gamtos 
reiškinius (rūkas, pūga...) 

iš jos kuriamos kompozicijos. 

Skaičiavimas ir matavimas 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

3 – 4 metai •Pradeda skaičiuoti daiktus. 
•Dalina daiktus į grupes. 
•Lygina, grupuoja daiktus 
pagal formą, dydį, spalvą. 
•Atpažįsta skritulio, 
keturkampio formos daiktus. 

•Skaičiuos daiktus iki 3. 
•Padalins daiktus į grupes po 
lygiai, supras, pridedant 
daiktų po vieną, jų skaičius 
grupėje didėja, o paimant po 
vieną – mažėja. 
•Atpažins ir atrinks daiktus 
pagal atskirus požymius. 
•Vartos žodžius, kurie 
nusako dydžių skirtumą: 
pvz.: didesnis  - mažesnis, 
storesnis – plonesnis ir kt. 

•Skaičiuojami artimiausioje 
aplinkoje esantys daiktai, 
vaiko pirštukai. 
•Dalinamos vaišės, žaislai 
draugams. 
•Nuolat manipuliuojama, 
veikiama žaislais.  
•Žaidžiami judrūs imitaciniai 
žaidimai. 

Tyrinėjimas ir mokymasis mokytis 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

3 – 4 metai •Išbando įvairias daiktų 
panaudojimo galimybes. 
•Supranta, kada pavyksta 
įveikti sunkumus. 
•Pasirenka ir žaidžia vienas ar 
su draugais. 
•Įsitraukia į suaugusiojo 
veiklą, laukia padrąsinimo, 
pagalbos, kai susiduria su 
sunkumais. 

•Žaisdamas tyrinės, išbandys 
daiktus bei medžiagas 
(plaukia ar skęsta, rieda ar 
čiuožia ir kt.). 
•Su pasitikėjimu ieškos savo 
iškeltų problemų sprendimų, 
pasinaudodami ankstesniu 
patyrimu. 
•Sugalvos savo žaidimus, 
kvies draudus žaisti kartu. 
•Mėgdžios suaugusiojo 
kalbą, veiksmus, noriai imsis 
suaugusiojo darbų. 

•Siūloma žaisti su smėliu, 
vandeniu, gamtine 
medžiaga.  
•sprendžiamos probleminės 
situacijos, kurios pasitaiko 
žaidžiant keliems vaikams. 
•Taisomi sugadinti žaislai, 
suplėšytos knygos. 
•Dėliojamos dėlionės, 
konstruojama. 
•Stebimi draugų žaidimai, 
suaugusiųjų užsiėmimai, 
skatinama padėti. 

Aplinkos pažinimas 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

4 – 5 metai •Pasakoja apie savo šeimą. 
•Orientuojasi darželio aplinkoje. 
•Įvardija kelis gimtojo miesto 
objektus. 
•Atpažįsta ir įvardina kai kuriuos 
gyvūnus. 
•Skiria daržoves, vaisius, nusako 
panaudojimo būdus. 
•Moka stebėti ir prižiūrėti 
kambarinius augalus. 
•Domisi gamtos reiškiniais, 
kurių negali pamatyti. 

•Stebėdami nuotraukas, 
aiškinsis žmonių panašumus. 
•Aplinkoje elgsis atsargiai. 
•Pamėgs išvykas į gamtą, prie 
svarbių Lietuvai objektų, 
aktyviai dalyvaus aptariant kas 
pamatyta. 
•Kalbės apie tai, kur gyvena 
laukiniai ir naminiai gyvūnai. 
Skirstys  gyvūniją ir augaliją 
pagal aiškiai matomus išorinius 
požymius. 
•Mokės nusakyti daiktų 

•Domėjimasis šeimos 
tradicijmis, jų pratęsimas 
darželyje. 
•Netolimos išvykos 
pėsčiomis ar autobusu. 
•Vaikų piešinių parodos, 
kuriose atsispindi vaikų 
įspūdžiai. 
•Vaikų įtraukimas į 
pasiruošimus šventėms. 
•Atliekami nedideli 
gamtos bandymai. 



pagaminimo seką. 

Skaičiavimas ir matavimas 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

4 – 5 metai •Skaičiuoja iki penkių, skiria 
kelintinius skaitvardžius. 
•Grupuoja daiktus pagal formą, 
spalvą, dėlioja didėjimo ir 
mažėjimo tvarka. 
•Kalba apie nuotolį, atstumą, 
daiktų ilgį, aukštį, plotį, svorį.  
•Skiria sąvokas: šiandien, vakar, 
rytoj. 

•Skaičiuos aplinkoje bei 
paveiksluose esančius daiktus. 
•Atkreips dėmesį, kelintas 
atėjo į grupę, kelintas stovi 
tarp vaikų. 
•Dėlios priemones pagal spalvą 
ar kitokius matomus požymius. 
•Siūlys būdus daiktų 
išmatavimui. 
•Keis judėjimo kryptį pagal 
žodinį ar garsinį signalą. 
•Pasakos, ką veikė vakar, ką 
veiks rytoj. 

•skaičiuoja savo pirštus, 
žaislus, žaidžia loto, 
domino, stalo žaidimus 
su kauliuko ridenimu. 
•Kuriami darbeliai iš 
skirtingų formų detalių. 
•Matuojama pėdomis, 
žingsniais, delnais. 
•Žaidžiami judrūs 
žaidimai, kuriuose 
vartojami vietą ir padėtį 
nusakantys žodžiai. 

Tyrinėjimas ir mokėjimas mokytis 

Vaiko 
amžius 

Gebėjimai Supratimas ir suvokimas Ugdymo būdai, metodai, 
priemonės 

4 – 5 metai •Imasi iniciatyvos, įgyvendinant 
žaidimų idėjas. 
•Drąsiai spėja, bando, taiso 
klaidas, spėlioja veiksmų 
pasekmes. 
•Suvokia daiktų paskirtį, domisi 
iš ko jie padaryti. 
•Įvardina savo pastebėjimus 
apie augalus, gyvūnus, daiktus 
ar atskiras medžiagas. 

•Samprotaus apie atskirų 
daiktų naudojimą, aiškins jų 
savybes. 
•Stebės, dalyvaus 
bandymuose, kalbės apie 
pasikeitimus. 
•Stebės aplinką, atpažins 
skirtingų augalų ar gyvūnų 
grupių panašumus ar 
skirtumus. 
•Įsitrauks į mokymąsi 
žaisdamas, konstruodamas, 
piešdamas, lipdydamas ir pan. 
•Savarankiškai ieškos 
sprendimų, į suaugusįjį kreipsis 
tik tada, kai pats negalės 
išspręsti. 

•Vaikams psiūlomos 
tinkamos knygos, 
plakatai, žemėlapiai. 
•Skatinama 
stebėti,konstruoti, 
apibūdinti, piešti ir pan. 
•Veikiama su grupėje 
esančiais: mikroskopu, 
svarstyklėmis ar kt. 
matuokliais. 
•Vaikai drąsinami, 
kalbinami apie tai, ką 
nori sužinoti, ko išmokti, 
atitinkamai sudarant 
sąlygas lūkesčių 
įgyvendinimui. 

 

 


