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Ši ugdymo programa „Tuk, tuk tuku“ yra tarsi mažo paukštelio – 
geniuko beldimasis į ikimokyklinio ugdymo pedagogų širdis, protus, mintis – 
nuoširdžiai priimti šiuolaikinius vaikus ir pagal vaikų amžių, poreikius bei 
gebėjimus diferencijuoti ir individualizuoti programos turinį ir metodus. 
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1. NUOSTATOS 

1. Švietimo teikėjas – Vilniaus lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“ (toliau Darželis).  

2. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

3. Grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga su priešmokyklinėmis grupėmis.  

4. Tipas – lopšelis-darželis.  

5. Adresas – Muitinės g. 30, Vilnius.  

6. Ikimokyklinio ugdymo forma – dieninė.  

7.  Darbo trukmė – 12.00 valandų: nuo 6.30 iki 18.30 valandos. 

8. Ugdomoji kalba – lietuvių. 

9. Vaikai ir jų poreikiai. Darželyje yra 12 grupių, kuriose 1 – 6 metų amžiaus vaikai. Į grupes 
vaikai paskirstomi pagal amžių, atsižvelgiant į tėvų pageidavimą.  

       Darželio ugdymo programa skirta: 

• visapusiškai tenkinti ir plėtoti ankstyvojo, ikimokyklinio amžiaus vaikų bendruosius ir 
specialiuosius poreikius;  

• nuosekliai ugdyti konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbias kompetencijas palankioje ir 
saugioje aplinkoje, siekti aiškiau apibrėžti jų turinį.  

       Priešmokyklinukai sėkmingai brandinami pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 
(2014).  

10. Pedagogų pasirengimas. Darželyje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogas ir logopedas, kurie įgiję tinkamą išsilavinimą ir 
kvalifikacines kategorijas. 

11. Švietimo teikėjo savitumas. Atsižvelgdami į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikiame 
ugdytiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, 
padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus 
pasaulio pokyčių.  

       Teigiame ugdymo prioritetus:  

- meilę ir pagarbą šeimai, namams, tėviškei ir gimtajai kalbai;   

- ugdytinių sveikatos tausojimui ir stiprinimui;  

- tautinių tradicijų tęstinumui;  

- pasaulio pažinimui per artimiausią aplinką ir gamtą.  

12. Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai. Vietos bendruomenės poreikių vienovę sudaro vaikai, 
vaikų tėvai ir darželio darbuotojai. Spręsdami ugdymo kokybės tobulinimo klausimus, išklausome 
ir atskleidžiame kiekvieno individualumą, iniciatyvumą, požiūrį ir nuomonę. Vietos bendruomenės 
vertybėmis laikome nuoširdumą, savitarpio supratimą, palaikymą ir geranoriškumą.  
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       Turime nusistovėjusią vaiko gyvenimo ritmui derančią tvarką. Ji yra vidaus darbo tvarkos 
taisyklėse, pareigybinėse instrukcijose ir darželio veiklos nuostatuose. Rūpindamiesi ugdymo/si 
kokybe, kviečiame vaiko šeimą geranoriškam bendradarbiavimui.  

Teiraujamės šeimos apie:  

- šeimos vertybes ir tradicijas;  

- ugdytinio sveikatą;  

- ypatingus jo būdo bruožus;  

- pageidaujamus ugdymo/si metodus ir būdus.   

Bendradarbiaudami su vaiko šeima:  

- informuojame apie ugdymo/si pasiekimus ir sunkumus;  

- dalijamės pastebėjimais, džiaugsmais ir rūpesčiais;  

- kviečiame dalyvauti bendruose renginiuose, darbuose ir projektuose;  

- bendrai svarstome ugdymo kokybės tobulinimo klausimus;  

- drauge švenčiame kalendorines, tautines, įstaigos tradicines šventes; 

- teikiame papildomo ugdymo paslaugas (robotika, krepšinis, anglų k., šokis, dainavimas, 
dailė).   

13. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Ikimokyklinė vaikystė – pirmųjų ir pačių svarbiausių tiesų apie 
save, žmones ir juos supantį pasaulį pažinimo metas. Tik tos tiesos turi būti tikros, kaip tikra, jog 
vaikas – augantis unikalus žmogus, kuriam reikia ne tik garantuoti visavertį ugdymą. Pagal vaikų 
amžių, poreikius ir gebėjimus diferencijuoti ir individualizuoti programos turinį ir metodus.  

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

o Socialinio – kultūrinio kryptingumo. Ugdymas grindžiamas žmogiškosiomis, tautinėmis ir 
pilietinėmis vertybėmis, pažįstant ir tęsiant savo šemos, giminės, tautos tradicijas ir 
papročius.  

o Individualizavimo - diferencijavimo. Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, socialinę 
kultūrinę aplinką, jo ugdymosi poreikius ir galimybes, interesus, prireikus – specialiuosius 
ugdymosi poreikius.  

o Integralumo. Siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo. 

o Inovatyvumo – kūrybiškumo. Ugdomi kūrybiniai mąstymo ir veiklos būdai, kūrybinių 
prigimtinių galių plėtra, skatinanti skleistis konstuktyviam mąstymui.  

o Kontekstualumo. Siekiama ugdymo turinio sąsajų su socialinio – kultūrinio gyvenimo 
kontekstu; atsižvelgiama, kad vaiko ugdymo patirtys jam būtų prasmingos, aktualios ir 
įdomios.  
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o Holistiškumo. Skatinama tarpdalykinė integracija, atskleidžianti įvairialypį pasaulio vaizdą, 
gyvavimo ir kaitos dėsnius.  

o Sąveikos. Ugdymas grindžiamas visų ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimu.  

 

3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

       Tikslas. Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis jo raidos 
dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 
bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo 
mokytis pradmenis.  

       Uždaviniai:  

- Suvoks save šiuolaikiniame pasaulyje, pajus pagarbą gyvybei, žmogui ir gamtai.  

- Atvers muzikos, spalvų ir formų pasaulį per tautinės kultūros vertybių prizmę. 

- Saugosis ir stiprinsis fizinę ir psichinę sveikatą, tenkins natūralų poreikį žaisti, judėti.  

- Ugdysis loginį mąstymą, praktinius ir kūrybinius veiklos gebėjimus ir įgūdžius.  

- Plėtosis kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo būdą.  

- Ugdysis pozityviai mąstančia, savarankiška ir kūrybinga asmenybe.  
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4. UGDYMO TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS. 

       Ugdymo turinys – vertybės, kurias įgyja ikimokyklinio amžiaus vaikas. Šios vertybės 
pažinimo, patyrimo kelyje tampa jo savastimi. Siekiama ugdyti vaiko socialinę, sveikatos, 
pažinimo, komunikavimo, meninę ir inžinerinę kompetencijas. Turinys pritaikomas pagal vaikų 
amžiaus grupės galimybes, atsižvelgiant į individualius vaiko pasiekimų žingsnius.  

      Atsižvelgiant į pasiūlytus ugdymo/si prioritetus, mokslo metų pradžioje yra sudaromi įstaigos 
veikos programa ir perspektyviniai grupių planai. Jie aptariami metodiniame ratelyje, patvirtinami 
pedagogų taryboje ir viešai skelbiami darželio internetinėje svetainėje.  

       Įstaigoje vykdomos tarptautinės prevencinės socialinio emocinio ugdymo/si programos: „Zipio 
draugai“, LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ bei tiksliųjų mokslų inžinerijos kompetencijos 
įgyvendinimo programa.  

       Priemones turinio atskleidimui pasirenka pedagogas, kuris atsako už pilnavertį ugdymo 
procesą. Idėjas, priemones, metodus pateikia vaikų, tėvų poreikiai, gebėjimai, aplinka, metų laikai, 
kalendorinės šventės. Kuriama funkcionali, patraukli, nuolat kintanti aplinka, kviečianti vaiką žaisti, 
kurti, pažinti, veikti savarankiškai.  

 

        

       Turinį sudaro:   

v Socialinė kompetencija. 

v Sveikatos kompetencija. 

v Pažinimo kompetencija. 

v Komunikavimo kompetencija. 

v Meninė kompetencija. 
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 

Socialinė kompetencija apima šias sritis:  

• savivoką, savigarbą;  

• iniciatyvumą, atkaklumą;  

• santykius su suaugusiaisiais;  

• santykius su bendraamžiais;  

• problemų sprendimą. 

SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius 

(1,5-3 metai) 

 

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. 

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

	

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius 

(1,5-3 metai) 

 

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 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.  
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SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius  

(1,5-3 metai) 

 

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 suaugusiojo. 

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

Atsisveikinimo 
ritualai. Žaidimai su 
žaislais. 

	

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS  

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius (1,5-3 

metai) 

 

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 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius 

(1,5-3 metai) 

 

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. Įv. 
Žaislai: piramidės, 
kaladėlės, 
konstruktoriai. 
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SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

3-4 metai 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. 

Įv. stalo žaidimai, 
pokalbiai, šeimos 
nuotraukų albumai. 

	

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

3-4 metai 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 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

3-4 metai 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, 
įv. žaidimai : 
siužetiniai, judrieji, 
stalo. 

 

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

3-4 metai Veikia, išbando ką nors nauja, 
mėgdžioja, tačiau žaidime savaip 

Žaidime mėgdžios 
suaugusių buitinius 

Pokalbiai, pasakų 
sekimas, žaidimai. 
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pertvarko suaugusiųjų veiksmus. 
Noriai veikia savarankiškai, bet 
tikisi suaugusiojo palaikymo. 
Kartais užsispiria ir ne visada 
priima suaugusiojo pagalbą. 
Grupėje jaučiasi saugus, 
bendrauja su auklėtoja : klausia, 
guodžiasi. 

veiksmus, savaip juos 
sudėlios ir kalbės 
girdėtais žodžiais. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

3-4 metai 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. 

 

SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

4-5 metai 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. 
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INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

4-5 metai 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 įv. 
konstruktorius, 
kalades, gamtinę 
medžiagą, priemones. 

	

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

4-5 metai 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“. Įv. stalo 
žaidimai, organizuoti 
kolektyviniai 
žaidimai, rateliai. 
Gero elgesio 
taisyklės, susitarimai. 

 

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

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

Atsisveikinęs su tėvais, 
bėgs į grupę žaisti. 
Savitai plėtodamas 
suaugusiojo pasiūlytą 
veiklą, prašys 

Bendri renginiai: 
vakaronės, 
susitikimai, koncertai. 
Pokalbiai, žaidimai, 
sekamos pasakos, 
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pažįstamais žmonėmis. 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. 

kartu skaitomos 
knygos. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

4-5 metai 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 sumanytai 
idėjai pabaigti, kreipsis 
pagalbos į suaugusįjį. 
Susipykęs su draugu, 
pats bandys išspręsti 
nesutarimą. Pastebėjęs, 
kad nepavyks atlikti 
sumanyto darbo iki 
galo, samprotaus : „ 
nieko tokio, pabandysiu 
iš naujo...“. 

Literatūriniai kūriniai 
apie įvairius žmonių 
ketinimus, poelgius ir 
jų pasekmes. 
Žaidimai. 

 

SAVIVOKA, SAVIGARBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS  

5-6 metai Save apibūdina 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. 
Atjaus kitą, kai jam 
skaudės. Teigiamai 
pasakos apie save. Iš 

Popierinės kortelės 
vardui, Lietuvos 
žemėlapis, vėliavėlė, 
gimtojo miesto 
herbas, gaublys, 
šeimos nuotraukų 
albumai, judrūs 
žaidimai, rateliai. 
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intonacijos, žodžių, 
pozos, veido išraiškos 
supras kada kitas 
palankiai ar nepalankiai 
nusiteikęs jo atžvilgiu. 

	

INICIATYVUMAS, ATKAKLUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

5-6 metai 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 suaugusįjį. 

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 SUAUGUSIAISIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

5-6 metai 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 

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 
nuskriausti, todėl 
pasiklydęs kreipsis 

Socialinio turinio 
knygelės, žurnalai, 
poelgio-pasekmės 
kortelės. 
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nelaimei. pagalbos. 

	

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

5-6 metai 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, įv. dydžio 
dėžės, krepšeliai, 
pagalvės, kilimėliai, 
rūbai, vaikiška 
bižuterija. 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO 
BŪDAI, 

METODAI, 
PRIEMONĖS 

5-6 metai 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 
darbelio, 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. 
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SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

 

Sveikatos kompetencija apima šias sritis:  

• kasdienio gyvenimo įgūdžiai;  
• fizinis aktyvumas;  
• emocijų suvokimas ir raiška.  

 

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 
 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius 

(1,5-3 metai) 

 

Bando savarankiškai valgyti ir 
gerti. Parodo mimika, ženklais 
arba pasako, kad nori tuštintis ir 
šlapintis. 
Suaugusiojo rengiamas vaikas „ 
jau padeda“ , padedamas 
plaunasi, šluostosi rankas, 
išpučia nosį. Valgo ir geria 
padedamas arba savarankiškai. 

Mėgins valgyti šaukštu 
savarankiškai arba prašys 
suaugusiojo pagalbos, 
gers iš puodelio. 
Nusipraus ir nusišluostys 
padedamas suaugusiojo. 
Bandys nusiauti, apsiauti 
apavą ir rengtis. 
Paprašys arba rodys 
mimika, ženklais, kad 
nori į tualetą.  

Dienos režimas. 
Asmens higienos 
procedūros kartu su 
suaugusiuoju. 
Vienkartinės 
servetėlės asmens 
higienai. 
Pokalbiai  ir 
žaidimai su vaikais 
kasdienių įgūdžių 
formavimuisi. 

 
 

FIZINIS AKTYVUMAS 
 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

Sėdi, šliaužia, ropoja,ko nors 
įsitvėręs atsistoja, stovi 
laikydamasis ar savarankiškai, 
žingsniuoja laikydamasis, 
vedamas arba savarankiškai, 
išlaiko pusiausvyrą. 
Suima smulkų daiktą.  Atsisėdęs 
ant riedančio žaislo, stumiasi 
kojomis, spiria kamuolį 
išlaikydamas pusiausvyrą. 
Ridena, meta, gaudo kamuolį. 
Padedamas lipa laiptais aukštyn 
pristatomuoju žingsniu.  

Nešios, sodins, guldys, 
vežios didelius minkštus 
žaislus. 
Važiuos pasispirdamas 
mašinėle, triratuku. 
Žais kamuoliu, spirs, 
mes, ridens, bandys 
gaudyti. 
Lips laiptais 
pristatomuoju žingsniu. 
Pamatęs kelyje kliūtį, 
sugebės pasilenkti.  

Rytinė mankšta, 
kūno kultūros 
užsiėmimai. 
Pramogos lauke.  
Ritminiai, 
imitaciniai judesiai 
grojant muzikai. 
Laipiojimas laiptais 
einant į lauką.  
Bendro lavinimo 
pratimai su 
priemonėmis 
(mažais minkštais 
kamuoliukais ir kt.). 
Žaidimai, lavinantys 
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ir įtvirtinantys vaiko 
judėjimo įgūdžius.  

 
EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

 
AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 

SUPRATIMAS 
UGDYMO BŪDAI, 

METODAI, 
PRIEMONĖS 

Ankstyvasis 
amžius 

(1,5-3 metai) 
 

Mimika, kūno judesiais ir 
garsais išreiškia emocijas. Patiria 
išsiskyrimo su tėvais nerimą. 
Atspindi kitų vaikų emocijų 
raišką    (kartu juokiasi ir pan.). 
Atpažįsta kito vaiko ar 
suaugusiojo džiaugsmo, 
liūdesio, pykčio emocijų 
išraiškas. 

Gerai jausis įprastoje 
aplinkoje. Nusiramins 
kalbinamas, nešiojamas, 
supamas. 
Pats ieškos 
nusiraminimo.  
Reaguos į juo 
besirūpinančio 
suaugusiojo veido 
išraišką, balso intonaciją, 
žodžius. 

Pokalbiai su vaiku. 
Ramios muzikos 
klausymas. 
Mėgstamo žaislo 
pasiūlymas. Įvairios 
staigmenos, 
suteikiančios 
teigiamas emocijas. 
Žaidimai su grupės 
draugais. Lėlių 
teatras.  Įvairūs 
minkšti, švelnūs 
žaislai. Pažįstama 
ugdomoji aplinka, 
rami suaugusiojo 
kalba. Dienos režimo 
laikymasis.  

 
 

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 
 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Savarankiškai valgo ir geria. 

Pradeda naudotis stalo įrankiais 
pagal paskirtį (šakute, šaukštu). 
Pats eina į tualetą. Suaugusiojo 
padedamas nusirengia ir 
apsirengia, bando praustis, 
nusišluostyti veidą, rankas. 
Priminus čiaudėdamas ar 
kosėdamas prisidengia burną ir 
nosį. Pasako, kad negalima imti 
pavojingų daiktų. 

Pusryčius, pietus ir 
vakarienę darželyje 
valgys savarankiškai, 
pradės naudoti stalo 
įrankius pagal paskirtį 
(šakutę), galės atsakyti į 
klausimą "ar skaniai 
pavalgė". Prieš valgį 
savarankiškai nusiplaus 
rankas, veidą ir 
nusišluostys  savo 
rankšluosčiu. Stengsis 
savarankiškai nusirengti.  
Žinos, kad čiaudint ar 
kosėjant reikia 
užsidengti. Žinos, kas 
gali sukelti pavojų 
(degtukai, aštrūs daiktai, 

Dienos režimas 
darželyje.  
Paveikslėlių 
dėliojimas. 
Probleminių 
klausimų kėlimas. 
Žaidimai 
didaktinėmis 
priemonėmis 
(segiojimas, rišimas, 
varstymas). 
Vaizdinės 
priemonės apie 
saugų elgesį. 
Kūrinių apie saugų 
elgesį skaitymas.  
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vaistai).  
FIZINIS AKTYVUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Pastovi ant vienos kojos. 

Tikslingai, skirtingu ritmu eina, 
vaikščiodamas apeina arba 
peržengia kliūtis, eina plačia 
linija. Bėga keisdamas kryptį, 
greitį. Lipa ir nulipa laiptais 
pakaitiniu žingsniu. 
Atsispirdamas abiem kojomis 
pašoka nuo žemės, nušoka nuo 
laiptelio, peršoka liniją, spiria 
kamuolį. Stovėdamas 
pasistiebia, atsistoja ant kulnų. 
Eina ant pirštų galų, eina siaura 
linija. Mina ir vairuoja triratuką. 
Ištiestomis rankomis pagauna 
didelį kamuolį.  

Gebės savarankiškai arba 
prilaikomas pereiti 
gimnastikos suolelį. 
Sugebės atlikti bendrojo 
lavinimo pratimus ir žais 
judriuosius žaidimus su 
priemonėmis. Ištiestomis 
rankomis sugebės 
pagauti didelį kamuolį. 
Sustos išgirdęs garsinį 
signalą.  
Sugebės pašokti abiem ir  
viena koja. Pieštuką 
laikys tarp nykščio ir kitų 
pirštų. 

Rytinė mankšta, 
kūno kultūros 
užsiėmimai su 
priemonėmis 
(lankais, kaspinais ir 
kt.). 
Sporinės pramogos 
lauke, estafetės, 
sportiniai žaidimai 
gamtoje su 
kamuoliu. Rašymo 
bei piešimo 
priemonės: 
flomasteriai, 
mediniai pieštukai, 
kreidutės.  
Laipiojimas lauko 
įrenginiais, 
čiuožimas nuo 
kalnelių. 

 

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4  metai Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi 

savus emocijų raiškos būdus. 
Pradeda vartoti emocijų raiškos 
žodelius ir pagrindinių emocijų 
pavadinimus. Pastebi kitų 
žmonių nuotaikų išraišką, 
atpažįsta aiškiausiai reiškiamas 
emocijas ir į jas skirtingai 
reaguoja.  Pradeda suprasti, kad 
jo ir kitų emocijos gali skirtis.  

Nusiramins kalbėdamas 
apie tai, kas jį skaudino ir 
girdėdamas suaugusiojo 
komentarus. Valdyti savo 
emocijų raiškos 
intensyvumą 
priklausomai nuo 
situacijos. Žaisdamas 
stengsis laikytis žaidimo 
taisyklių. Jausis gerai, kai 
šalia yra jo draugas. 

Šilti, humaniški 
ugdytojų ir 
ugdytinių santykiai. 
Išvykos į gamtą. 
Ramios muzikos 
klausymas. Ramūs 
žaidimai (stalo, 
vaidmeniniai ir kiti). 
Gamtos stebėjimas, 
tyrinėjimas 
pasivaikščiojimų 
metu. 
Išvykos, renginiai, 
pramogos. Piešimas, 
lipdymas, aplikacija.  
Individualūs 
pokalbiai su vaiku. 
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KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 
 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4 – 5 metai Valgo tvarkingai, naudojasi stalo 

įrankiais. Domisi, koks maistas 
sveikas ir visavertis. 
Savarankiškai apsirengia ir 
nusirengia. Suaugusiųjų 
padedamas pasirenka drabužius ir 
avalynę pagal orus. Prausiasi 
savarankiškai arba priminus.   
Stengiasi saugoti save ir kitus. 
Sėdi, stovi, vaikščioja 
taisyklingai. 

Valgys savarankiškai 
naudodamasis visais 
stalo įrankiais. 
Nusišluostys į savo 
rankšluostį. Prie stalo 
stengsis sėdėti tiesiai. 
Žinos grupės taisykles. 
Savarankiškai rengsis ir 
ausis. Sugebės atsakyti į 
klausimą  „Kas sveika 
valgyti, o kas ne ir 
kodėl?“  Rūpinsis savo 
dantukų švara. 

Kuria plakatus : 
„Sveikas maistas“, 
„Geri įpročiai“. Su 
tėveliais kuria 
„Sveikuolių 
receptus“.  
Savarankiškai valgo 
darželyje. Atlieka 
higienos  
procedūras prieš 
valgį, po tualeto, 
grįžus iš lauko. 
Domisi knygomis 
apie švarą, sveiką 
mitybą. 

 

FIZINIS AKTYVUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4 – 5 metai Eina pristatydamas pėdą prie 

pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju 
žingsniu.  
Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, 
bėga ant pirštų galų. Šokinėja 
abiem kojomis vietoje ir 
judėdamas pirmyn, ant vienos 
kojos, šokinėja per virvutę. 
Laipioja lauko įrenginiais. Spiria 
kamuolį į taikinį iš įvairių 
padėčių. 

Pieštuką ir žirkles 
laikys beveik 
taisyklingai. Įsisups ir 
supsis sūpynėmis. 
Atliks nesudėtingus 
karpinius su žirklėmis. 
Žais įvairius sportinius 
žaidimus. Sugebės 
bėgioti įvairiu greičiu 
bei keisdamas kryptį. 
Žais įvairius 
sudėtingesnius 
judriuosius žaidimus. 
Rungtyniaus su 
draugais estafetėse 
naudojant priemones. 
Dalyvaus sveikatos 
ugdymo programose ir 
projektuose. 

Sportiniai žaidimai: 
„futboliukas“, 
„krepšinis“ ir kt. 
Rytinė mankšta, 
kūno kultūros 
užsiėmimai 
naudojant priemones 
ir be jų. Karpymas 
žirklėmis, piešimas 
įvairiomis 
priemonėmis. Lauko 
inventorius, 
čiuožyklos, sūpynės. 
Pramogos tarp 
grupių.  
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EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4 – 5 metai Atpažįsta ir pavadina savo 

jausmus. Vis geriau supranta ne 
tik kito jausmus, bet ir situacijas. 
Pradeda kalbėti apie jausmus su 
kitais - pasako ar paklausia, kodėl 
pyksta, verkia.  

Nusiramins, 
atsipalaiduos, 
klausydamasis ramios 
muzikos, pabuvęs 
vienas, kalbėdamas su 
kitais. Vis dažniau 
jausmus išreikš mimika 
ir žodžiais, o ne 
veiksmais. Kartais 
primenamas laikysis 
grupėje numatytos 
tvarkos, susitarimų ir 
taisyklių. Jausis esąs 
šeimos, vaikų grupės 
narys. Sieks kitų 
dėmesio, palankių 
vertinimų. Elgsis 
pagarbiai savo ir kitų 
atžvilgiu. 

Pokalbiai, stalo 
žaidimai apie 
jausmus. Piešimas, 
tapymas, lipdymas 
emocijų bei 
draugystės temomis. 
Žaidimai su 
geriausiu draugu. 
Siužetiniai - 
vaidmeniniai, judrūs 
žaidimai. Knygų, 
pasakų skaitymas 
apie gėrį, džiaugsmą, 
įvairias emocijų 
apraiškas. 
Ekskursijos. 
Pramogos bei 
šventės darželyje 
drauge su kitais 
šeimos nariais.  

 
KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

 
AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 

SUPRATIMAS 
UGDYMO BŪDAI, 

METODAI, 
PRIEMONĖS 

5-6 metai Valgo tvarkingai. Įvardija maisto 
produktus, kuriuos valgyti sveika.  
Savarankiškai apsirengia ir 
nusirengia, apsiauna ir nusiauna 
batus. Prausiasi, nusišluosto 
rankas ir veidą. 
Stebint suaugusiajam saugiai 
naudojasi veiklai skirtais aštriais 
įrankiais. 
Priminus stengiasi vaikščioti, 
stovėti, sėdėti taisyklingai. 
Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje.  

Žinos, kas stiprina 
sveikatą, o kas jai 
kenkia. Pateiks 
pavyzdžių ką darys 
kasdien, kad gerai 
jaustųsi ir būtų sveikas. 
Susitvarkys savo 
žaidimo vietą. Grįžęs iš 
lauko pasidžiaus savo 
šlapius drabužius. 
Papasakos, kokie 
pavojai tyko gatvėje.  

„Minčių lietus“, 
pokalbiai su 
suaugusiais.  
Organizuojami 
prevenciniai 
užsiėmimai apie 
sveiką gyvenseną. 
Skaitomi 
literatūriniai kūriniai 
apie švarius ir 
tvarkingus žmones, 
aptariami žiūrėti 
filmukai.  
Žaidžiami stalo 
žaidimai, loto apie 
aprangą, metų 
laikus. Ekskursijos į 
gaisrinę, policiją, 
ligoninę. 
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FIZINIS AKTYVUMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Ištvermingas, bėga ilgesnius 

atstumus. Bėga pristatomuoju ar 
pakaitiniu žingsniu, aukštai 
keldamas kelius, bėga suoleliu, 
įkalnėn, nuokalnėn. 
Šokinėja ant vienos kojos 
judėdamas pirmyn, šoka į tolį, į 
aukštį. Važiuoja dviračiu. 
Rankos ir pirštų judesius atlieka 
vikriau. Tiksliau valdo pieštuką 
bei žirkles ką nors piešdamas, 
kirpdamas. 
Su kamuoliu atlieka sportinių 
žaidimų elementus, žaidžia 
komandomis, derindamas 
veiksmus. 
Bėga derindamas du ar daugiau 
judesių (bėga ir varosi, spiria 
kamuolį, bėga ir mojuoja 
rankomis, kaspinais). 
Patinka judri veikla ir įvairūs 
sportiniai bei judrūs žaidimai, 
estafetės.  

Patiks žaisti per kūno 
kultūros užsiėmimus. 
Lauke daug judės, 
bėgios, naudosis lauko 
inventoriumi, mokės 
lipti virve. 
Sugebės greitai judėti 
siauru paviršiumi.  
Atliks įvairias užduotis 
su piešimo 
priemonėmis, žirklėmis, 
savarankiškai. 
Sugebės vienu metu 
atlikti keletą judesių, 
ritmiškai juos derins su 
muzika.  
Pasakys kur ir kaip 
galima judėti. 
Nurodys kokį judrų 
žaidimą norėtų žaisti, 
žinos jo taisykles. 
Mokės važinėti  
dviračiu, riedučiais. 
Komentuos kaip reikia 
taisyklingai sėdėti ir 
stovėti. 
Argumentuos, kodėl 
reikia elgtis saugiai. 

Rytinė mankšta, 
kūno kultūros 
užsiėmimai salėje 
bei lauke. 
Sudėtingi siužetiniai 
judrūs žaidimai 
kūno kultūros 
užsiėmimų metu bei 
lauke. 
Komandiniai, 
sportiniai žaidimai - 
krepšinis, futbolas, 
tenisas, įvairios 
estafetės.  
Ritminiai judesiai, 
šokiai skambant 
muzikai. Piešimas, 
tapymas, lipdymas, 
rašymas, karpymas 
savarankiškai. 
Skatinama 
taisyklinga 
laikysena.  

 

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Apibūdina savo jausmus, 

pakomentuoja juos sukėlusias 
situacijas bei priežastis. 
Iš veido mimikos, balso, kūno 
pozos suvokia, kaip jaučiasi kitas. 
Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali 
padėti pasijusti geriau, jei esi 
nusiminęs, piktas. 

Domėsis savo bei kitų 
emocijomis bei 
jausmais. 
Atpažins bei įvardins 
savo ir kitų emocijas ar 
jausmus, jų priežastis 
įprastose situacijose, 
emocijas ir jausmus 
išreikš tinkamais, 
kitiems priimtinais 
būdais, žodžiais ir 

Sukuriamos sąlygos 
vaikams stebėti, 
atpažinti ir įvardyti 
savo stiprybes ir 
gebėjimus.  
Diskusijos, „minčių 
lietus“, 
stalo žaidimai. 
Bendravimas su 
grupės draugu, 
kolektyviniai 
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elgesiu atlieps kito 
jausmus. Laikysis 
susitarimų, elgsis 
mandagiai, taikiai, 
bendraudamas su kitais 
bandys kontroliuoti 
savo žodžius ir 
veiksmus.  
Kasdieninėje veikloje 
stengsis susilaikyti nuo 
impulsyvaus elgesio. 
Tam tikrą laiką gebės 
sutelkti dėmesį į 
konkrečią veiklą. 
Nusiramins, 
atsipalaiduos 
žaisdamas, vartydamas 
knygeles, stebėdamas 
aplinką. 

žaidimai, siužetiniai-
vaidmeniniai 
žaidimai. Išvykos. 
Pramogos grupėje, 
šventės su tėvais. 
Muzikos klausymas, 
ritminiai judesiai su 
muzika. Dailės 
darbeliai. Skaitomos 
pasakos ir istorijos, 
kurių veikėjai patyrė 
įvairių išgyvenimų, 
jų analizė. 
Vaiko veikla jam 
netrukdant.  
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

Pažinimo kompetencija apima šias sritis:  

• aplinkos pažinimas;  

• skaičiavimas ir matavimas;  

• tyrinėjimas ir mokymasis mokytis.  

 

APLINKOS PAŽINIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

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 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

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 
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samprotauti apie 
spalvas, dydžius, 
formas. Sudaromos 
galimybės rūšiuoti 
daiktus, naudojamus 
buityje. 

 

TYRINĖJIMAS IR MOKYMASIS MOKYTIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

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 
kelis kartų. 
Sudaromos sąlygos 
minkyti plastiliną, 
žaisti ir kurti iš 
gamtinės medžiagos. 
Žaidžiami 
siužetiniai žaidimai, 
kuriuose kartojama 
suaugusiųjų veikla. 
Džiaugiamasi tuo, 
kas išmokta. 
Leidžiama vaikams 
patiems nuspręsti, 
kada jiems 
reikalinga pagalba. 

 

APLINKOS PAŽINIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai 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 

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

 

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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, 
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skatinama padėti. 
 

APLINKOS PAŽINIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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 
tradicijomis, 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. 

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

 

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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 

Skaičiuos aplinkoje bei 
paveiksluose esančius 
daiktus. Atkreips 
dėmesį, kelintas atėjo į 
grupę, kelintas stovi 
tarp vaikų. Dėlios 
priemones pagal spalvą 

Skaičiuoja savo 
pirštus, žaislus, 
žaidžia loto, domino, 
stalo žaidimus su 
kauliuko ridenimu. 
Kuriami darbeliai iš 
skirtingų formų 
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sąvokas: šiandien, vakar, rytoj. ar kitokius matomus 
požymius. Siūlys būdus 
daiktų išmatavimui. 
Keis judėjimo kryptį 
pagal žodinį ar garsinį 
signalą. Pasakos, ką 
veikė vakar, ką veiks 
rytoj. 

detalių. Matuojama 
pėdomis, žingsniais, 
delnais. Žaidžiami 
judrūs žaidimai, 
kuriuose vartojami 
vietą ir padėtį 
nusakantys žodžiai. 

 

TYRINĖJIMAS IR MOKYMAS MOKYTIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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 pasiūlomos 
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. 

 

APLINKOS PAŽININMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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 

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 

Siūloma vaikams 
tyrinėti žemėlapius, 
gaublį. Kviečiama 
dalyvauti 
ekskursijose. 
Kviečiami tėveliai, 
kad papasakotų apie 
savo profesiją ar 
veiklą. Pagal 
galimybes 
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augalų. Pradeda suprasti Žemės, 
Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus 
kūnų ryšius. Rodo pagarbą 
gyvajai ir negyvajai aplinkai. 
Mokosi rūšiuoti atliekas 

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. 

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. 

 

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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 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.  

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

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

TYRINĖJIMAS IR MOKYMASIS MOKYTIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

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. 
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KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 

Komunikavimo kompetencija apima šias sritis:  

• sakytinė kalba:  

- klausymasis; 

- kalbėjimas.  

• rašytinė kalba. 

 

SAKYTINĖ KALBA/klausymasis 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

Supranta kalbą ir įdėmiai 
klausosi suaugusiojo. Žiūrinėja 
paveikslėlius. Džiaugiasi 
įvairiais garsais, ritmais. 
Veiksmais atsako į klausimus. 
Norus išreiškia judesiais. 
Pašauktas vardu atsiliepia.  

Išgirs griežtą ir malonų 
kalbančiojo toną. 
Supras elementarius 
kalbančiojo klausimus 
ir prašymus. 
Atpažins artimiausius 
aplinkos garsus, jais 
džiaugsis. 
Žinos savo ir savo 
artimųjų vardus, 
artimiausios aplinkos 
daiktų ir reiškinių 
pavadinimus, supras 
veiksmų pavadinimus, 
gebės veiksmais 
atsakyti į klausimus. 
Supras vertinimą 
erdvės, laiko, kiekio. 
Supras ir mokysis naujų 
žodžių. Supras 
nesudėtingus tekstus: 
eilėraštukus, 
pasakojimus, pasakas. 
Supras iš eilės 
pasakytus prašymus, 
pakvietimus. 

Taisyklinga, aiški 
suaugusiojo kalba. 
Savo ir vaiko veiklos 
komentavimas. 
Emocingi 
pasakojimai, eiliuotos 
pasakos. 
Melodingos dainos. 
Gamtagarsiai, 
lopšinės, lietuvių 
liaudies dainos. Vardų 
žaidimai. 
Žaidimai su įvairių 
dydžių veidrodžiais, 
artimųjų 
nuotraukomis. 
Įv. dydžio, spalvų, 
formų žaislai. 
Tautosaka, grožinės 
literatūros kūriniai. 
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SAKYTINĖ KALBA/kalbėjimas 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

Kalba 2–3 žodžių sakiniais.  
Komunikavimui vartoja įvairius 
garsus ir judesius.  
Noriai dalyvauja pokalbiuose ir 
žaidimuose.   
Kalboje vartoja daiktavardžius ir 
būdvardžius vienaskaitos ir 
daugiskaitos linksniais. Geba 
atsakyti į klausimus.  

Daug čiauškės, 
mėgdžios tariamus 
garsus ir skiemenis. 
Žais paprastus 
žaidimus, mėgdžios 
žodžiais, pakartojimais, 
mimika ir pantomimika. 
Žodžio frazes papildys 
kūno kalba. 
Kalbės su 
suaugusiaisiais ir 
bendraamžiais, išreikš 
savo norus. 
Emocingai reaguos į 
skaitomąjį literatūrinį 
kūrinį, pats laikys 
knygą.  
Suaugusiojo padedamas 
deklamuos eilėraštukus. 
Domėsis laidomis, 
animaciniais filmukais. 

Grožinė literatūra, 
lietuvių liaudies 
žaidimai, kykavimai, 
šokinėjimai, 
mylavimai, 
čiauškėjimai, 
gamtagarsiai.  
Knygelės su garsais. 
Dėžutės su 
iššokančiom 
figūrėlėm. 
Pirštukų žaidimai, 
katutės. 
Barškučiai, 
akmenėliai, lazdelės. 
Filmukų, spektaklių 
salėje, pirštų, stalo, 
lėlių teatro vaidinimų 
stebėjimas. 

 

RAŠYTINĖ KALBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

Atpažįsta mėgstamas knygeles. 
Reaguoja į skaitomą tekstą. 
Domisi įvairiomis rašymo 
priemonėmis. Vertikaliai ir 
horizontaliai piešia linijas.  
Atkreipia dėmesį į aplinkoje 
esančius raides, simbolius.   

Vartys knygeles. 
Palankiai reaguos į 
knygelių skaitymą. 
Žiūrinės paveikslėlius, 
pirštuku rodys juos. 
Kreips dėmesį į 
aplinkoje esančias 
raides. 
Stebės rašantį, domėsis 
rašymo priemonėmis. 
Pats bandys braukyti 
linijas, piešti 
kraigaliones, taškelius, 
vingius, bangeles, 
susivijusias linijas. 

Knygelės su 
spalvingom aiškiom 
iliustracijom, vaikams 
gerai pažįstamais 
daiktais. 
Popierius, lenta, vaikų 
amžių atitinkantys 
rašikliai.  
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SAKYTINĖ KALBA/klausymasis 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Klausosi, kantriai ir dėmesingai 

išklauso, girdi, susikaupia, 
nepertraukia kalbančio ar 
skaitančio. Perima, plečia ir 
gilina kalbos garsų, žodžių, 
sakinių, tekstų reikšmių 
suvokimą. 

Išklausys, supras ir 
reaguos į kelis vienas 
paskui kitą prašymus, 
siūlymus, patarimus. 
Intuityviai atspės ir visą 
laiką tikslins, plės, 
turtins, nuolat girdimų 
žodžių, sakinių reikš-mes 
ir prasmes. 
Suvoks kalbos grožį, 
pajus kalbos 
melodingumą, skambesį, 
ritmą. 
Atkreips dėmesį į kalbos 
intonacijas, jų įvairumą, 
kalbos tempą. 
Atlieps pasakojimus, 
skaitymą, deklamavimą, 
pokalbius šypsena, 
dėmesingumu, žvilgsniu, 
gestais. 

Edukacinė ir 
materialinė aplinka. 
Ugdytojo šnekamoji 
kalba Vaikų 
literatūra. 
Tautosaka (pasakos, 
patarlės, priežodžiai, 
garsažodžiai, 
dainuojamoji 
tautosaka, kt.). 
Pokalbiai, 
pasakojimai, 
sekimas, 
deklamavimas, 
skaitymas. 
Tarmiški pokalbiai. 

 

SAKYTINĖ KALBA/kalbėjimas 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Vartoja paprastos konstrukcijos 

gramatiškai taisyklingus 
sakinius. Atpasakoja trumpus 
kūrinėlius, tai ką jis mato, girdi, 
liečia, uosto, ragauja.  
Deklamuoja eilėraštukus.  
Vartoja tautosakos, grožinės 
literatūros perimtus kalbinės 
raiškos būdus. 
Šnekėjimas šalia kito virsta 
dialogu.  

Kalbės 3-4 žodžių 
sakiniais, laisvai, 
natūraliai, gyvai, be 
įtampos. 
Klausinės apie save, 
savo norus, poreikius, 
išgyvenimus. 
Pradės mėgdžioti 
suaugusiųjų kalbėseną. 
Sakys „ačiū“, „prašau“. 
Kalbės ir klausinės apie 
tai, ką matė ir girdėjo, 
apie aplinkos objektus, 
jų savybes, įvykius, net 
jeigu jų dabar ir 

Didaktiniai žaidimai. 
Paveikslėlių 
žiūrėjimas ir 
įvardinimas.  
Raištelių varstymas. 
Mozaikų dėliojimas. 
Dėlionės. 
Dainavimas. 
Bendravimas. 
Paveikslėlių, 
knygelių, iliustracijų 
nagrinėjimas, 
aptarimas. 
Pažintis su vaiko 
šeimos kalbėjimo 
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nemato. Domėsis 
laidomis, animaciniais 
filmais vaikams, kalbės 
apie juos. Vienu ar 
keliais žodžiais atsakys 
į elementarius 
klausimus. 
Kartu su suaugusiuoju 
deklamuos eilėraštukus, 
užbaigs žinomas 
pasakas, eilėraščius. 
„Skaitys“ knygelių 
paveikslėlius. Bandys 
aiškiai ir taisyklingai 
tarti gimtosios kalbos 
garsus. Reikalaus, kad 
kūrinėlis būtų 
skaitomas kelis kartus 
nekeičiant teksto.  

maniera, tarme, 
stiliumi.  

 

RAŠYTINĖ KALBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Domisi rašikliais ir kompiuteriu. 

Pradeda domėtis raidėmis ir 
bando jas „naudoti“ savo 
veikloje. Pratinasi žymėti 
daiktus įvairiais simboliais. 
„Skaito“ knygeles. „Rašo“ 
piešiniais ar grafiniais ženklais. 
Spalvina paveikslėlius. 

Vartys knygeles, skirs 
dėmesį ne tik 
paveikslėliams, bet ir 
tekstui, prašydamas 
paskaityti. Gebės sieti 
paveikslėlius su juose 
vaizduojamais 
konkrečiais daiktais, 
juos pavadins. Pradės 
pažinti aplinkoje 
esančius simbolius. 
Įvairiomis rašymo 
priemonėmis kraigalios 
vertikalias ir 
horizontalias linijas.  

Įvairūs rašikliai, 
kompiuteris, 
„šviesos“ stalai, 
knygos, įvairios 
kūrybinės 
priemonės, skirtingo 
turinio spaudiniai, 
magnetinės lentos.  
  

 

SAKYTINĖ KALBA/klausymasis 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Klausosi pokalbių, pasakojimų, 

skaitomų kūrinių. Pradeda 
išklausyti, suprasti tai, ką jam 

Domėsis aplinkinių 
pokalbiais, 
pasakojimais. 

Įrašai, kompaktiniai 
diskai, radijo laidos. 
Draugų ir 
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sako suaugusieji ir 
bendraamžiai, nori suprasti, ką 
sako kita kalba kalbantieji. 

Klausysis patarlių, 
priežodžių, pasakų be 
galo, greitakalbių. 
Klausysis gamtos garsų 
ir jų mėgdžiojimų. 
Išgirs atskirus garsus 
dažnai vartojamuose 
žodžiuose. Išgirs pirmą 
ir paskutinį garsą 
draugų, gyvūnų 
vardažodžiuose. 
Atkreips dėmesį į 
pauzes tarp žodžių, 
sakinių, kalbos 
garsumo. 

suaugusiųjų 
pasakojimai. 
Tarmiškos kalbos 
klausymas.  

 

SAKYTINĖ KALBA/kalbėjimas 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Kalba sau ir kitiems, kartais 

laikydamiesi elementarių etiketo 
normų. Pasakoja apie tai, ką 
jaučia, veikia. Kuria naujus 
žodžius, žaidžia garsais. 
Taisyklingai taria daugumą 
gimtosios kalbos garsų. 
Atkartoja trumpas pasakas, 
pridėdamas savo žodžių. 
Pasakojimą palydi gestais ir 
mimika. 

Įvardins ką veikia. Įpras 
pakartoti, pasakyti 
kitaip, jei buvo 
nesuprastas. Pratinsis 
kalbėti su keliais 
vaikais iš karto. 
Įvardins dažnai 
matomus daiktus, 
reiškinius, gyvūnus, 
augalus, veiksmus ir 
santykius tarp žmonių. 
Pasakos apie įvykius 
netolimoje praeityje. 
Kurs trumpus 
pasakojimus pagal 
paveikslą. Inscenizuos 
trumpas grožinės 
literatūros kūrinėlių 
ištraukas. 
Kurs pasakas, istorijas, 
sugalvos istorijos 
pabaigą, istorijos 
pradžią. 

Dalyvavimas 
pramogose. 
Knygelės. 
Paveikslai. 
Siužetiniai žaidimai. 
Spektaklių 
žiūrėjimas. 
Literatūrinės 
pramogos. 
Improvizacijos.  

 

RAŠYTINĖ KALBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 
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PRIEMONĖS 
4-5 metai Domisi skaitymu, vaizduoja, kad 

skaito. 
Atkreipia dėmesį į raides ir 
grafinius vaizdus. 
Domisi ne tik rašymo 
priemonėmis, bet ir galimybe 
rašyti.  
Vaiko piešiniuose pasirodo 
realių raidžių elementai. 
Raidėmis ir simboliais pradeda 
manipuliuoti ir kitose veiklose. 
Supranta spaudinių funkcijas. 

Kurs pavadinimus 
knygelėms ir 
paveikslams. 
Pažins savo vardo 
pirmąją raidę. 
Kurs pasakojimus ir su 
auklėtojos pagalba juos 
užrašys. 
Dėlios korteles su 
daiktais ir jų 
pavadinimais. 
„Skaitys“ užrašus 
spausdintomis raidėmis.  

Įvairių knygų, 
kalendorių, 
žemėlapių vartymas.  
Kūrybinės 
priemonės, gamtinė 
medžiaga.  
Stalo žaidimai.  
Reklaminiai 
lankstinukai, užrašų 
skaitymas.  

 

SAKYTINĖ KALBA/klausymasis 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Klausosi įvairių stilių tekstų 

bendrine kalba ir tarme.  
Supranta klausomų tekstų turinį, 
įvykių eigą, jaučia bendrinės 
kalbos ir tarmės skirtumus. 

Klausysis savo ir 
draugų kalbos įrašų,  
tautosakos.  
Išgirs samprotavimus, 
ginčą, komunikavimą, 
pranešimą, instrukciją. 
Pradės suvokti 
perkeltinę prasmę, 
dviprasmybes, humorą, 
fantazijas. 
Gerbs kalbos 
gramatines normas ir 
tarties taisyklingumą.  
Atkreips dėmesį į loginį 
kirtį, kalbos tempą, 
garsumą, kalbėjimo 
toną. 
Išgirs pirmą, paskutinį 
bei žodžių viduje 
esančius garsus. 
Skaityto kūrinėlio turinį 
pavaizduos pantomima, 
inscenizuos, pieš jo 
tema. 
 

Taisyklinga ugdytojo 
kalba.  
Vaikų literatūra.  
Tautosaka (pasakos, 
patarlės, priežodžiai, 
greitakalbės, mįslės ir 
kt.). 
Pokalbiai. 
Pasakojimai.  
Didaktiniai žaidimai.  
 

 

SAKYTINĖ KALBA/kalbėjimas 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, UGDYMO BŪDAI, 
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SUPRATIMAS METODAI, 
PRIEMONĖS 

5-6 metai Kalba natūraliai, atsižvelgdamas 
į bendravimo situaciją, 
išsakydamas savo patirtį, norus, 
svajones, svarstymus, kalba apie 
problemų sprendimą.  
Vartoja mandagumo bei 
vaizdingus žodžius (sinonimus, 
antonimus ir kt.), technologinius 
terminus (mikrofonas, pelė, 
klaviatūra irk t.).  
Kalba taisyklingais sudėtiniais 
sakiniais, vartoja pagrindines 
kalbos dalis.  
Vartoja naujai išgirstus 
sudėtingesnės sandaros žodžius.  
Išgirsta žodžius, kurie panašiai 
skamba, bet turi skirtingą 
reikšmę. 

Pasvarstys prieš ką nors 
veikiant garsiai ir tyliai, 
ką mano daryti, kokiu 
nuoseklumu, kokias 
ketina pasirinkti 
priemones.  
Balso toną, tembrą ir kt. 
pritaikys klausančiajam 
(neprigirdinčiam irk t.).  
Pratinsis kalbėti, ką 
nors pranešti, 
papasakoti visai grupei.  
Įvardins rečiau 
matomus daiktus, 
žmones, gamtos 
reiškinius, augalus, 
senąsias religines 
lietuvių šventes, 
apeigas, vietovardžius, 
pavardes, sugalvos 
vardų gyvuliams. 
Nusakys žaidimo 
taisykles, aiškins 
konflikto esmę, išsakys 
patarimus draugams, 
pasakos dienos 
naujienas, pasakos 
pagal paveikslėlių 
seriją, aptars įvairius 
tautodailės ir kt. meno  
kūrinius.  
Spontaniškai kartos 
tautosakos, grožinės 
literatūros kūrinių 
elementus (dainas, 
žaidimus, garsų 
pamėgdžiojimus, 
pasakas, padavimus, 
mįsles, erzinimus).  
Laisvai fantazuos, kurs 
žodžius, tekstus pagal 
gimtajai kalbai 
nebūdingas taisykles.  

Paveikslų, knygelių, 
iliustracijų 
nagrinėjimas, 
aptarimai. 
Bendravimas.  
Pažintis su vaiko 
šeimos kalbėjimo 
maniera, tarme, 
stiliumi. 
„Minčių lietus“, vaikų 
vardų žodynėlio 
kūrimas. 

 

RAŠYTINĖ KALBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 
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PRIEMONĖS 
5-6 metai Domisi knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais, supranta 
nesudėtingą jų siužetą, 
klausinėja. Pradeda suprasti ryšį 
tarp knygos teksto, iliustracijų ir 
asmeninės patirties. Žino 
keliolika abėcėlės raidžių. 
Supranta, kad garsas siejamas su 
raide, o raidės sudaro žodį.  

Pažins simbolius 
gatvėse, parduotuvėse, 
stotyse. Susipažins su 
savo gyvenamųjų 
patalpų planu, gatvių 
planu, žemėlapiais. 
Gebės parašyti savo 
vardą spausdintinėmis 
raidėmis. Gebės 
atpažinti parašytą savo 
vardą spausdintinėmis 
raidėmis. Suras ir 
atpažins savo vardo 
raides kituose 
žodžiuose, tekstuose. 
Planšetiniu kompiuteriu 
rašys raides, žodžius, 
supras rašymo tikslus. 
Kurs knygeles, kuriose 
bus užrašomi vaiko 
pasakojimai, „skaitys” 
jas, klausysis, kaip 
suaugusysis skaito 
vaiko sukurtus 
pasakojimus.  

Įvairios medžiagos 
raidės.  
Knygelės, įvairūs 
tekstai.  
Stalo žaidimai. 
Raidynai.  
Reklaminiai 
lankstinukai.  
Planšetinis 
kompiuteris.	
Interaktyvioji lenta.		
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

 

Meninė kompetencija apima šias sritis:  

• muzika;  

• vizualinė raiška;  

• šokis;  

• vaidyba;  

• estetinis suvokimas.  

 

MUZIKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

Reaguoja į muzikos garsus, 
melodijas, balso intonacijas, 
aplinkos garsus. Spontaniškai 
žaidžia balso intonacijomis, 
rankų ir kojų judesiais.  

Šypsosis, džiaugsis, 
plos rankomis, trepsės, 
guguos, tūpčios, 
stuksens kokiu nors 
daiktu. Mėgdžios 
suaugusiųjų judesius ir 
garsus.  

Klausysis lėto ir 
greito tempo muzikos 
kūrinių. Žais pirštų ir 
muzikinius žaidimus.  

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

Storu pieštuku, teptuku, kreidele 
baksnoja, brauko, tepinėja 
palikdamas pėdsakus. Tapo 
pirštais, plaštakomis. 
Tyrinėdamas dailės medžiagas ir 
priemones intuityviai atranda 
skirtingus veikimo jomis būdus. 
Piešdamas, spauduodamas, 
tapydamas, lipdydamas 
mėgaujasi procesu, o ne 
rezultatu.  

Domėsis ir džiaugsis 
dailės priemonėmis, jas 
lies, apžiūrinės, 
išbandys.  
Braukys teptuku, 
pirštais, varvins dažus. 
Maigys molį, plastiliną, 
tešlą.  
Džiaugsis kūrimo 
procesu ir sąlyčiu su 
dailės priemonėmis.  

Naudos akvarelinius 
pieštukus, dažus 
skirtus tapyti pirštais, 
lies skystą akvarelę.  
Lipdymui naudos 
įvairias formeles.  
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ŠOKIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

 

Klausydamasis muzikos trepsi, 
tūpčioja, ploja, mojuoja rankom. 
Mėgdžioja suaugusiųjų judesius.  
Šoka spontaniškai kurdamas 2-3 
natūralių judesių (eina, pritupia, 
pasisuka) seką.  

 Judės ritmiškai pagal 
muziką. Nuotaikas 
reikš judesiais. 
Mėgdžios žaidinimų, 
gyvūnų, augalų 
judesius.  

Judės pagal greitą ir 
lėtą muziką. Žais 
liaudies žaidimus, 
skirtus mažiesiems.  

 

VAIDYBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

Kalbinamas, žaidinamas reiškia 
emocijas, norus įvairiomis 
intonacijomis, veido mimika, 
lingavimu, plojimu.  

Džiaugsis, mėgdžios 
išgirstas įvairias 
intonacijas, parodytus 
veiksmus. Įvairius 
jausmus, norus rodys 
judesiais, veiksmais 
(mojuos, apkabins, 
plos).  

Plos delniukais, keis 
veido išraišką 
(linksmas, piktas, 
liūdnas). 
Imituos daineles 
(katu, katu, ka- 
tute; džiok, džiok...). 

 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
Ankstyvasis 

amžius 
(1,5-3 metai) 

Susidomi, trumpam sutelkia 
dėmesį bei rodo pasitenkinimą, 
kai yra emocingai kalbinamas 
suaugusiojo, kai mato ryškius, 
gražių formų daiktus, spalvingus 
paveikslėlius, žaislus. Džiaugiasi 
girdėdamas ritmiškus muzikos ir 
kt. garsus, mato šokio judesius, 
tampa aktyvus.  

Krykštaus, ties rankas, 
lies, čiupinės, ragaus, 
šypsosis. Vartys 
knygas, grožėsis 
paveikslėliais. Žiūrės 
neilgus vaidinimus.  

Muzikiniai žaislai, 
ryškūs daiktai, 
paveikslėliai. Labai 
svarbus pedagogo ir 
vaiko akių kontaktas.  

 

MUZIKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, UGDYMO BŪDAI, 
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SUPRATIMAS METODAI, 
PRIEMONĖS 

3-4 metai Dainuoja 2-4 garsų daineles, 
palydėdamas juos judesiu. 
Drauge su pedagogu žaidžia 
muzikinius žaidimus.  
Klausosi gamtos garsų, 
vokalinių ir instrumentinių 
kūrinių.  
Tyrinėja garso išgavimo būdus 
kūno, gamtos, įvairiais muzikos 
instrumentais, jais ritmiškai 
pritaria suaugusiojo grojimui.  

Įvardins dainelių 
pavadinimus. Supras, 
kad muziką galima 
išreikšti judesiu. Žinos 
savo kūno, žaislinių 
muzikos instrumentų 
galimybes.  
Kartos žaidimų žodžius 
ir judesius. Skirs vieno 
ir daugiau žmonių 
dainavimą.  
Judesiais, emocijomis 
atlieps kūrinių nuotaiką, 
tempą, keliais žodžiais 
apibūdins juos.  
Improvizuos 
skanduodamas, 
plodamas. Kurs 
ritminius motyvus savo 
vardui, žodžiams. 
Muzikinių žaidimų 
metu išmoks pažinti 
savo kūną: galvą, ranką, 
koją ir kt. 

Išdainuos 
pasisveikinimą su 
draugu ar žaislu. 
Klausysis autorinės, 
liaudies muzikos. 
Plos, trepsės ritmą. 
Atkartos gamtos 
garsus. Judės pagal 
muziką. Išgaus garsą 
įvairiais daiktais.  

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Spontaniškai reiškia emocijas, 

įspūdžius dailės priemonėmis ir 
medžiagomis. Patirtį išreiškia 
įvairiomis linijomis, dėmėmis, 
geometrinėmis ir laisvomis 
formomis, spalvomis. Kuria 
spontaniškai.   
Eksperimentuoja skirtingomis 
dailės medžiagomis, 
priemonėmis.  
Tapydamas pirštais, teptuku, 
guašo dažais ar akvarele atranda 
įvairius raiškos būdus.   

Suvoks, ką nori išreikšti 
spalva, linija, dėme.  
Išgaus atpažįstamus 
vaizdus, juos įvardins. 
Labiau koordinuos 
rankų judesius.  
Kūrybos procesą 
palydės pasakojimu, 
komentavimu, 
gestikuliavimu, 
mimika.  
Eksperimentuos su 
skirtingomis 
medžiagomis ant 
skirtingų paviršių.  
Kurs mišria technika.  

Kūrybinės priemonės 
tapymui, 
spaudavimui, 
mentelės, voleliai.  
Piešimas ant vandens.  
Koliažų kūrimas. 
Nesudėtingų formų 
lipdymas. Iliustracijų, 
reprodukcijų 
stebėjimas.  
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ŠOKIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Žaidžia vaizduojamuosius, 

šokamuosius žaidimus. 
Šoka spontaniškai kurdamas 3-4 
natūralių judesių 
seką. 

Vaizduos darbo 
proceso, augalų 
vegetacijos, 
gyvūnų judesius. Bėgs, 
apsisuks ant pirštų galų, 
atliks šokio judesius 
rankomis. 

Rato žaidimai. 
Judesių kūrimas 
klausant įvairios 
muzikos. 
Šokiai poromis. 

 

VAIDYBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Įvairiai intonuodamas kalba apie 

tai, ką daro. Mėgdžioja 
kitus. Rateliuose judesiais, 
veiksmais vaizduoja siužeto 
elementus. 

Žaisdamas atliks 
matytus veiksmus, 
judesius. Supras, 
kad galima vaizduoti 
keičiant intonaciją. 
Mėgdžios  šeimos 
narių, kitų 
suaugusiųjų kalbą, 
veiksmus. 
Muzikiniuose rateliuose 
judesiais, veiksmais 
vaizduos siužeto 
elementus, reikš 
savaime kilusias 
emocijas: džiaugsis, 
liūdės, šauks, tylės, 
stebėsis.  

Muzikiniai žaidimai. 
Pasakų klausymasis ir 
improvizacija.  
Gamtagarsių, gyvūnų 
balsų 
pamėgdžiojimai. 

 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
3-4 metai Atpažįsta (suklūsta, rodo) 

girdėtus  muzikos kūrinius, 
matytus šokius, ratelius. 
Pasako ar patiko dainelė, šokis, 
vaidinimas, 
dailės darbelis. Nori dainuoti, 
šokti, vaidinti, švęsti.  

Norės kartoti žinomus 
kūrinius, žaidimus. 
Gėrėsis  savo ir draugų 
sukurtais darbeliais. 
Džiaugsis gražiais 
drabužiais. 
Susitvarkys savo 

Muzikos kūrinių, 
eilėraščius, pasakų 
klausymasis. 
Gamtos ir pokyčių 
joje stebėjimas.  
Savo aplinkos 
kūrimas, gražinimas. 
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Mėgsta pasipuošti. Susitvarko 
buvimo vietą pats ar 
suaugusiojo padedamas. 

aplinką ir paaiškins 
kodėl tai reikia  
daryti. 
Klausysis pasakų. 
Pastebės pokyčius 
aplinkoje. 

 

MUZIKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Kartu su kitais dainuoja trumpas 

autorines ir liaudies dainas. 
Balsu, judesiu, pasirinktu 
muzikos instrumentu 
spontaniškai improvizuoja, 
pritaria klausomai muzikai. 
Atpažįsta linksmą – liūdną, lėtą 
– greitą muziką.  
Stengiasi tiksliau intonuoti, 
taisyklingai artikuliuoti, 
stovėti, kvėpuoti.  
Kuria ritmus, melodijas.  

Pajus įvairias balso 
intonacijas, išbandys 
savo balsą, atras jo 
galimybes. Pajus 
dainavimo tempą, 
nuotaiką. 
Savais žodžiais išsakys 
kilusius įspūdžius. 
Atpažins 
kai kurių muzikos 
instrumentų 
skambėjimą. 
Aiškiai tars balsius, 
priebalsius, dvibalsius. 
Pajus 
žodžių ir muzikos 
darną. Skirs dviejų 
dalių skirtingo tempo 
kūrinėlius.  

Judesių dainų 
žodžiams kūrimas.  
Muzikos  
instrumentai, 
akmenėliai, 
pagaliukai ir kt. 
Daiktų ir muzikos 
instrumentų 
skleidžiamų garsų 
klausymasis.  

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Savo patirtį, įspūdžius, emocijas 

išreiškia kitiems 
atpažįstamais vaizdais. 
Eksperimentuoja mišriomis 
dailės priemonėmis ir 
medžiagomis, kuria trimates 
formas iš įvairių medžiagų.  
Fotografuoja, piešia 
skaitmeninėmis priemonėmis. 
Iš įvairios faktūros ir paskirties 
popieriaus(servetėlės, 
laikraščiai, tapetai) lanksto, 

Išryškins vaizduojamų 
objektų bruožus, 
reikšmingas detales. 
Numatys koks bus 
rezultatas jungiant  
įvairias priemones. 
Laisvai eksperimentuos 
moliu, plastilinu, 
smėliu, sniegu. 
Mėgausis nauja 
patirtimi naudodamas 
skaitmenines 

Kūryba iš gamtinių 
medžiagų.  
Planšetė, kompiuteris. 
Aplikavimas, 
piešimas, tapymas, 
spaudavimas, 
papildant įvairiomis 
medžiagomis: 
audiniu, siūlais, 
džiovintų 
augalų dalimis.   
Įvairios nuotraukos.  
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klijuoja, plėšo įvairias  
plokščias formas. Atranda formų 
ir faktūrų įvairovę. 

technologijas. 
Kurs kompozicijas 
naudodamas įvairias 
medžiagas, 
dailės priemones. 

„Šviesos“ stalas.  

 

ŠOKIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Šoka sukamuosius ratelius, 

paprastų žingsnių šokius. 
Šoka improvizuotai kurdamas 5-
6 natūralių judesių seką, 
reaguodamas į muziką, 
išreikšdamas aplinkos vaizdus. 

Šoks šokius poroje. 
Šokdamas naudos 
skirtingus žingsnelius.  
Vaizduos gamtos 
reiškinius, gyvūnus. 

Naujų judesių 
stebėjimas ir 
atkartojimas.  
Kalendorinės šventės.  
 

 

VAIDYBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Kuria matytų situacijų 

fragmentus, panaudoja tikrus 
daiktus reikmenis, drabužius. 
Išraiškingai intonuoja. Perteikia 
arba kuria dialogą tarp veikėjų. 
Atkartoja veikėjui būdingus 
judesius. Išraiškingai vaizduoja 
nuotaiką.  

Supras, kaip atkurti 
matytų situacijų 
fragmentus, 
vaidindamas panaudos 
tam tikrus daiktus, 
priemones. 
Muzikiniuose, 
vaidmeniniuose 
rateliuose, 
vaidinimuose kurs ar 
savaip perteiks keletą 
judesių, veiksmų, 
vaizduojančių veikėją, 
reikš emocijas. 

Sceniniai rūbai, 
kaukės, įvairių rūšių 
lėlės, garso ir vaizdo 
įrašais.  
Spektaklių 
stebėjimas.  
Pasakų, 
įvairių gyvenimiškų 
situacijų 
improvizavimas. 

 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
4-5 metai Keliais žodžiais ar sakiniais 

pasako savo įspūdžius apie 
klausytą muziką, pasaką, šokį, 
vaidinimą, dailės kūrinį, 
knygelių iliustracijas, gamtos, 
aplinkos daiktus ir reiškinius, 

Dalinsis įspūdžiais po 
koncertų, spektaklių, 
parodų,  
kitokių renginių 
lankymo. Pasakys savo 
nuomonę apie 

Siužetiniai žaidimai, 
vaidyba. 
Pasirodymai 
bendraamžiams ir 
suaugusiems.  
Parodų 
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pastebi ir apibūdina kai kurias jų 
detales. Reaguoja į kitų 
nuomonę. Demonstruoja 
draugiškumo 
ženklus. 

muzikos kūrinį, šokį, 
vaidinimą, dailės kūrinį, 
aplinką, 
drabužį, tautodailės 
ornamentais papuoštus 
daiktus. 

organizavimas, 
stebėjimas.  

 

MUZIKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų 

muzikos kūrinių. Skiria 
žanrus: daina, ratelis, šokis. 
Tyrinėja girdimos muzikos, 
triukšmo, gamtos garsų, tylos 
panašumus ir skirtumus. 
Dainuoja sudėtingesnio ritmo, 
melodijos dainas.  
Pritaria muzikiniais 
instrumentais, seka dirigento 
judesius, kartu pradeda ir baigia 
kūrinį. 
  

Piešiniu perteiks 
kilusius įspūdžius 
išklausius muzikos 
kūrinį. Sugebės 
atpažinti ir judesiu 
išreikšti skirtingą šokių 
muziką.  
Įvardins kūrinio 
nuotaiką, tempą. 
Skirs muzikos (valso, 
polkos, maršo), daiktų, 
gamtos skleidžiamus 
garsus. Dainuodamas 
gana tiksliai intonuos. 
Įsiklausys į savo ir 
draugų dainavimą. 
Gros 2-3 garsų 
melodijas solo ir su 
orkestru. 

Muzikiniai dialogai.  
Muzikos įrašų ir 
gyvos muzikos 
klausymasis. 
Dainuojamoji  
tautosaka.  
Muzikos ženklų 
pavyzdžiai.  
Ritmo ar melodijos 
pakartojimai.  
Muzikos 
instrumentai.  

 

VIZUALINĖ RAIŠKA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Detalesniais, įtaigesniais dailės 

darbeliais pasakoja 
realias ir fantastines istorijas. 
Kilusią idėją bando nuosekliai 
įgyvendinti. 
Kartu su kitais kuria bendrus 
dailės darbus. 
Skirtingiems tikslams 
įgyvendinti dažniausiai 
tikslingai  
pasirenka dailės priemones ir 
technikas.  

Kurs istorijas ant lapo 
papildydamas grafiniais  
ženklais, raidėmis, 
skaičiais, žodžiais. 
Naudos regimos 
informacijos vaizdus, 
įvairius  
daiktus, objektų 
simbolius. 
Ugdys jautrumą 
spalvai, faktūrai, 
dekoratyviam  

Plokštuminės ir 
erdvinės  
kompozicijos. 
Aplikacijos iš 
geometrinių figūrų, 
spaudavimas 
skirtingomis 
formomis ir 
spalvomis.  
Meno albumai.  
Dalyvavimas 
parodose.  
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Eksperimentuoja 
sudėtingesnėmis dailės 
technikomis, skaitmeninio 
piešimo ir kitomis 
kompiuterinėmis  
technologijomis. 

komponavimui. 
Stebėdamas meno 
kūriniu, reprodukcijas 
savitai 
juos interpretuos savo 
darbeliuose. 
Stebės liaudies meno 
pavyzdžius. 

Susitikimai su 
dailininkais.  
 

 

ŠOKIS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Šoka sudėtingesnius šokius, 

ratelius. Šoka improvizuotai 
kurdamas 7-8 natūralių judesių 
seką, perteikdamas trumpą 
siužetą ar pasirinktą nuotaiką, 
išreikšdamas erdvės ir laiko 
elementus. 

Šoks tiltelių, 
grandinėlių ratelius. 
Šokdamas ar 
laisvai 
improvizuodamas 
naudos paprastą, 
bėgamąjį, 
aukštą bėgamąjį, liauną, 
smulkų bėgamąjį 
žingsnius, įvairius 
kūno, rankų, pirštų 
judesius.  

Greito ir lėto tempo 
šokiai.  
Liaudies kolektyvų 
pasirodymai.  
Improvizacijos pagal 
muzikinius įrašus.  
 

 

VAIDYBA 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Vaidina stalo lėlių teatre. 

Vaizduoja realistinį ir fantastinį 
siužetą, išplėtodamas vyksmą, 
dialogus, monologus, keičia 
balso intonaciją. 
Išreiškia savo norus, jausmus, 
mintis, baimes. Susikuria 
ištisą žaidimo aplinką, 
panaudodamas daiktus, 
reikmenis. Rateliuose kuria ar 
savaip perteikia 3-4 veiksmų 
seką, veikėjų nuotaikas. 

Supras, kaip kurti 
dramos, lėlių 
vaidinimus pagal 
girdėtas pasakas, 
pasiūlytas situacijas. 
Improvizuos trumpas 
žodines veikėjų frazes, 
fizinius veiksmus, kurie 
atskleis norus, 
emocines būsenas. 
Supras, kaip panaudoti 
daiktus, teatro 
reikmenis, drabužius, 
aplinką. Žaisdamas 
muzikinius žaidimus 
perteiks 
veikėjo mintis, 

Sceninių drabužių 
kūrimas.  
Garso įrašai.  
Bendri teatriniai 
projektai kartu su 
tėvais ir ugdytojais.  
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emocijas, 3-4 veiksmų 
seką, vaizduojančią 
augimą, darbus, veikėjų 
judėjimą, nuotaikas. 
Žaisdami, 
improvizuodami gyvens 
vaizduotės pasaulyje. 

 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

AMŽIUS GEBĖJIMAI SUVOKIMAS, 
SUPRATIMAS 

UGDYMO BŪDAI, 
METODAI, 

PRIEMONĖS 
5-6 metai Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės veikla. 
Džiaugiasi bendra veikla ir 
kūryba. Gėrisi savo ir kitų 
menine veikla, geru elgesiu, 
darbais. Brangina savo gimtinę, 
kalbą, gerbia jos istoriją, 
papročius, tradicijas, domisi 
tautosaka, tautodaile, amatais, 
architektūra. 

Vertins matytus ar 
išgirstus kūrinius, 
pasakys kas jam gražu, 
kas patiko. Pastebės  
papuoštą aplinką. 
Palankiai vertins savo ir 
kitų kūrybinę veiklą. 
Įvardins vieną, kitą 
argumentą, kodėl gražu. 
Suvoks savo kilmę, kur 
gimęs, kuo brangi 
gimtinė.  
Atpažins valstybės 
simbolius. 

Knygos, 
enciklopedijos.  
Tautiniai drabužiai.  
Dalyvavimas 
parodose, 
koncertuose, 
spektakliuose (mieste, 
kitose įstaigose).  
Kūrybiniai 
bendruomenės 
projektai.  
Ekskursijos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 47	

 

5. UGDYMO PASIEKIMAI IR VERTINIMAS 

o Ugdymo/si pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (metų pradžioje 
iki lapkričio 1d, metų pabaigoje iki birželio 1d. ir reikalui esant);  

o Ugdymo/si pasiekimų vertinimo dalyviai: tėvai, vaikai, ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, kiti specialistai, kurie turi 
sąveiką su vaiku.  

o Vaiko ugdymo/si pasiekimų vertinimo metodai ir būdai: 1) stebėjimas; 2) 
pokalbis; 3) vaiko veiklos ir kūrybos darbų analizė; 4) vaiko įsivertinimas; 5) 
fotografavimas, vaizdo įrašai, garso įrašai.  

o Vaiko pasiekimų dokumentavimas: informacija apie pasiekimus dokumentuojama 
grupės vaiko pasiekimų aplanke (čia gali būti kaupiami vaiko darbai, foto 
nuotraukos, vaizdajuostės, situacijų aprašymai, vaiko žodinė kūryba, klausimai, 
„minčių lietus“, stebėjimo užrašai, kitų pedagogų vaiko ugdymosi pasiekimų ir 
daromos pažangos įvertinimas, tėvų (globėjų) pastabos, komentarai ir kt.).  

o Pedagogai pildo „Ugdytinio stebėjimo lapą“:  

 

KOMPETENCIJA 
 

UGDYMOSI SRITIS ŽINGSNIS KOMENTARAS 
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