
 

Sveikatos stiprinimo gebėjimai 

 

1. Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimasir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

Ankstyvasis 

amžius 

 

Bando savarankiškai valgyti ir 

gerti iš puodelio. 

Kartais 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. 

 

Valgydamas pusryčius, pietus bei 

vakarienę lopšelyje bandys valgyti su 

šaukštu savarankiškai arba prašys 

suaugusiojo pagalbos, gers iš 

puodelio. 

Po valgio nusipraus arba nusišluostys 

vienkartine servetėle padedamas 

suaugusiojo. 

Prieš dienos poilsį, grįžęs iš lauko 

bandys nusiauti batus, šlepetes, nus 

imauti kelnes arba jas užsimauti, 

apsiaus šlepetes, batus, užsidės 

kepurę. 

Paprašys arba rodys mimika, ženklais, 

kad nori į tualetą arba ant savo 

puoduko, po tualeto padedamas 

plausis rankas ir šluostysis į savo 

rankšluotį. 

 

Dienos režimas lopšelyje. 

Asmens higienos procedūros 

lopšelyje kartu su suaugusiu. 

Vienkartinės servetėlės asmens 

higienai. 

Pokalbiai su vaikas: „Kaip plauti 

rankytes“ , „Aš valgau pats“, „Kur 

mano naktipuodis, rankšluostukas?“ 

ir t. t . 

Žaisti žaidimus ; „Su kuo lėlytė 

valgo“, „Meškiukas nori valgyti“, 

„Gimtadienis“ ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimasir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

3-4 metai Savarankiškai valgo ir geria. Pradeda 

naudotis stalo įrankiais pagal paskirtį 

(šakute, šaukštu). Pasako ko nori ir ko 

nenori valgyt. 

Pats eina į tualetą, suaugusiojo 

padedamas susitvarko. Suaugusiojo 

padedamas nusirengia ir apsirengia, 

bando praustis, nusišluostyti veidą, 

rankas. 

Po valgio primenamas skalauja burną, 

pasako, kodėl reikia plauti uogas, 

vaisius, daržoves. 

Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas 

prisidengia burną ir nosį.  

Pasako, kad negalima imti degtukų, 

vaistų, aštrių ir kitų 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, grįžęs iš lauko, pasinaudojęs 

tualetu bandys savarankiškai nusiplauti 

rankas, veidą nusišluostyti į savo 

rankšluostį arba prašys suaugusiojo 

pagalbos. 

Beveik savarankiškai nusirengs eidamas 

dienos poilsio, ar grįžęs iš lauko. 

Žinos, kad čiaudint ar kosėjant reikia 

užsidengt. 

Žinos kas gali sukelti pavojų (degtukai, 

aštrūs daiktai, vaistai) ir kad su jais žaisti 

negalima. 

Dienos režimas darželyje, tinkama 

mityba 

Dėlioja paveikslėlius "kada kaip 

rengiamės".  

Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose 

(pvz: "kodėl reikia plautis rankas", "ar 

galima žaisti su degtukais". 

Žaidžia didaktinėmis priemonėmis 

(segiojimas, rišimas, varstymas). 

Paruošti ir naudoti vaizdines priemones 

apie saugų elgesį. 

Žiūrėti paveikslėlius, vaikiškas knygeles, 

žurnalus, skaityti kūrinėlius apie saugų 

elgesį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata 

 

Amžius Gebėjimas Suvokimas ir supratimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

4 - 5 metai Valgo tvarkingai, dažniausiai 

taisyklingai naudojasi stalo įrankiais. 

Domisi, koks maistas sveikas ir 

visavertis. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus. 

Suaugusiųjų padedamas pasirenka 

drabužius ir avalynę pagal orus.  

Priminus ar savarankiškai plaunasi 

rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir  

veidą. 

Žaisdamas, ką nors veikdamas 

stengiasi saugoti save ir kitus. 

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, 

vaikščioti taisyklingai. 

Valgys darželyje pusryčius, pietus bei 

vakarienę savarankiškai naudodamasis 

visais stalo įrankiais, žinos jų paskirtį. 

Nusiplovęs rankas, veidą žinos ir visada 

nusišluostys į savo rankšluostį, suvoks 

kada reikia prausti veidą, pasižiūrės į 

vedrodį. 

Grupėje prie stalo stengsis sėdėti tiesiai, 

žinos kaip reikia tiesiai sėdėti bei stovėti. 

Žaisdamas su draugais suvoks, ko 

negalima daryti žaidimo metu, žinos 

grupės taisykles. 

Eidamas miegoti, grįžęs iš 

pasivaikščiojimo rengsis ir ausis batus 

pats. 

Sugebės atsakyti į klausimą " Kas sveika 

valgyti , o kas ne ir kodėl? 

Rūpinsis savo dantukų švara. 

Kuria plakatus : "Sveikas maistas", 

"Blogi įpročiai", "Kur kreiptis pagalbos" 

ir t. t. 

Su tėveliais kuria "Sveikuolių receptus".  

Savarankiškai valgo darželyje. 

Atlieka higienos procedūras prieš valgį, 

po tualeto, grįžus iš lauko. 

Domisi knygomis apie švarą, sveiką 

mitybą. 

Organizuoti pramogas : "Ir juoksis 

dantukai, sveikučiai blizgės", "Aš saugus 

kai žinau". 

Stalo žaidimai: "Vitaminai" ir kt. 

Kviesti vaikus į talką dengiant stalą 

gimtadienių šventei. 

Pasiūlyti vaikams tvarkantis apsirengti 

specialiais darbo drabužiais - 

prijuostėmis, kepurėlėmis. 

Savo pavyzdžiu rodyti kaip taisyklingai 

sėdėti, stovėti, vaikščioti. Stebėti ir 

priminti, kad taisyklingai sėdėtų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata 

 

Amžius Gebėjimas Suvokimas ir supratimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

5-6 metai Valgo tvarkingai. Pasako, jog maistas 

reikalingas, kad augtume, būtume 

sveiki. Įvardija vieną kitą maisto 

produktą, kurį valgyti sveika, vieną 

kitą – kurio vartojimą reikėtų riboti. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

apsiauna ir nusiauna batus. 

Suaugusiųjų padedamas pasirenka 

drabužius ir avalynę pagal orus. 

Priminus ar savarankiškai plaunasi 

rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir 

veidą. 

Stebint suaugusiajam saugiai 

naudojasi veiklai skirtais aštriais 

įrankiais. 

Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, 

sėdėti taisyklingai. 

Savarankiškai laikosi susitartų saugaus 

elgesio taisyklių. 

Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, 

kelyje, prie vandens telkinio, ant ledo, 

gaisro metu, su elektros prietaisais, 

vaistais, nepažystamais žmonėmis ir 

gyvūnais, kur kreiptis iškilus pavojui, 

pasiklydus. 

Nusakys iliustruodamas pavyzdžiais iš 

savo aplinkos, kas stiprina sveikatą, o kas 

jai kenkia. Pateiks pavyzdžių ką darys 

kasdien, kad gerai jaustūsi ir būtų sveiki. 

Paaiškins kaip ir kodėl reikia praustis, 

valytis dantis, plauti rankas.  

Susitvarkys savo žaidimo vietą. 

Grįžęs iš lauko pasidžiaus savo šlapius 

drabužius, žiemą, esant šaltam orui neis į 

lauką be kepurės, pirštinių, šaliko, 

nebraidys po balas be guminių batų. 

Papasakos kokie pavojai tyko gatvėje, 

žaidžiant su aštriais daiktais, sveikam 

vartojant vaistus, žinos kur kreiptis, kas 

galės padėti atsitikus nelaimei. 

"Minčių lietus", pokalbiai su suaugusiais. 

Aptariami įvairūs pavyzdžiai iš 

artimiausios aplinkos, filmų, knygų ir t.t. 

Organizuojami "švarių kvepiančių 

rankyčių", "švarių dantukų, gaivios 

burnytės" ir t.t užsiėmimai. 

Vaikai raginami laikytis grupėje priimtų 

taisyklių, siekiant lavinti vaikų higienos 

įgūdžius (pvz.: prieš valgį nusiplauti 

rankas, po miego susišukuoti plaukus ir 

t.t.). 

Skaitomi literatūriniai kūriniai apie 

švarius ir tvarkingus žmones, aptariami 

žiūrėti filmukai. 

Vaikai aiškinasi kokia apranga ir avalynė 

kokiam orui skirta, kad išvengtų ligų. 

Žaidžia stalo žaidimus, loto apie aprangą, 

metų laikus. Ekskursijos į gaisrinę, 

policiją, ligoninę. 

 

 

 

 

 



 

2.Fizinė sveikata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokomas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

Ankstyvasis 

amžius 

Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, 

įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais aukštyn, 

ko nors įsitvėręs atsistoja, stovi 

laikydamasis ar savarankiškai, 

žingsniuoja laikydamasis, vedamas 

arba savarankiškai, išlaiko 

pusiausvyrą. 

Suima smulkų daiktą, perima daiktus 

iš vienos rankos į kitą. 

Savarankiškai atsistoja, stovi, 

atsitupia, pasilenkia, eina į priekį, šoną 

ir atgal. 

Atsisėdęs ant riedančio žaislo stumiasi 

kojomis, spiria kamuolį išlaikydamas 

pusiausvyrą, išmeta daiktus iš rankos 

atleisdamas pirštus, ploja rankomis. 

Ridena, meta, gaudo kamuolį. 

Padedamas lipa laiptais aukštyn 

pristatomuoju žingsniu, pralenda per 

kliūtis keturpėsčias, bėga tiesiomis 

kojomis. 

Nešios, sodins, guldys vežios didelius 

minkštus žaislus. 

Važiuos pasispirdamas mašinėle, 

triratuku. 

Žais su kamuoliu, spirs,mes ridens, 

bandys gaudyti. 

Eidamas į lauką lips laiptais pristatomuoju 

žingsniu. 

Puikiai ropos, šliaus, sėdės ant suolo, 

kėdutės. 

Mokės perimti daiktus iš vienos rankos į 

kitą ranką. 

Pašauktas vardu ateis, atropos. 

Pamatęs kelyje kliūtį sugebės pasilenkti, 

pralysti, praropos arba apeis šonu 

Rytinė mankšta, kūno kultūros 

užsiėmimai. 

Pramogos lauke: "vairuoju mašiną", "aš 

dviratininkas", "aš žaidžiu su kamuoliu". 

Ritminiai, imitaciniai judesiai grojant 

muzikai. 

Laipiojimas laiptais einant į lauką ir 

grįžtant į lopšelinę grupę. 

Bendro lavinimo pratimai su 

priemonėmis (mažais minkštais 

kamuoliukais ir kt.). 

Žaidimai, lavinantys ir įtvirtinantys vaiko 

judėjimą (pvz. "atnešk žaisliuką takeliu", 

"skrenda paukšteliai" ir kt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Fizinė sveikata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokomas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

3-4 metai Pastovi ant vienos kojos (3–4 

sekundes). Tikslingai, skirtingu ritmu 

eina ten, kur nori, vaikščiodamas 

apeina arba peržengia kliūtis, eina 

plačia (25–30 cm) linija. 

Bėga keisdamas kryptį, greitį. Lipa ir 

nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu, 

laikydamasis suaugusiojo rankos ar 

turėklų. 

Atsispirdamas abiem kojomis pašoka 

nuo žemės, nušoka nuo laiptelio, 

peršoka liniją, spiria kamuolį. 

Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant 

kulnų. 

Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 cm) 

linija, gimnastikos suoleliu, lipa 

laiptais aukštyn ir žemyn 

nesilaikydamas už turėklų, šokinėja 

abiem ir ant vienos kojos, nušoka nuo 

paaukštinimo. Mina ir vairuoja 

triratuką. 

Tiksliau atlieka judesius plaštaka ir 

pirštais, ištiestomis rankomis pagauna 

didelį kamuolį. Judesius tiksliau 

atlieka kaire arba dešine ranka, koja. 

Gebės savarankiškai arba prilaikomas 

pereiti gimnastikos suolelį. Sugebės atlikti 

bendrojo lavinimo pratimus su 

priemonėmis, žais judriuosius žaidimus su 

priemonėmis.  

Drąsiau lips laiptais į darželinę grupę ir 

leisis žemyn, laikydamasis už turėklų. 

Ištiestomis rankomis sugebės pagauti 

didelį kamuolį. Eis savo paties pėdsalais 

smėlyje, sniege. 

Laisvai lakstys po kiemą, salę - sustos 

išgirdus garsinį signalą. Žais judriuosius 

žaidimus: "katė ir pelė", "gandras ir 

varlės" ir kt. 

Sugebės pašokti abiem ir ant vienos kojos. 

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. 

Lipimas gimnastikos sienele, ėjimas 

gimnastikos suoleliu. 

Minkšti čiužiniai, kamuoliukai su 

spygliukais, šokdynės, kaspinai, kėgliai 

ir kt. 

Triratukai, rogutės, kamuoliai-šokliai ir 

kt. 

Judrių žaidimų atributai: gandro apranga, 

varlių karūnos, pelės uodegėlės ir kt. 

Rašymo bei piešimo priemonės: 

flamasteriai, mediniai pieštukai, 

kreidutės.  

Laipiojimas lauko įrengimais, čiuožimas 

nuo kalnelių. 

 

 

 

 

 



 

2. Fizinė sveikata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

4 - 5 metai Eina pristatydamas pėdą prie pėdos, 

pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, 

aukštai keldamas kelius, atlikdamas 

judesius rankomis, judėdamas 

vingiais.  

Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, 

greitėdamas ir lėtėdamas, 

išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų. 

Šokinėja abiem kojomis vietoje ir 

judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, 

šokinėja per virvutę, peršoka žemas 

kliūtis, pašoka siekdamas daikto. 

Laipioja lauko įrenginiais. 

Spiria kamuolį į taikinį iš įvairių 

padėčių. 

Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius pirštais ir ranka. 

Įsisupa ir supasi sūpynėmis. 

Pieš įvairiomis priemonėmis, atliks 

nesudėtingus karpinius su žirklėmis. 

Žais įvairius sportinius žaidimus per kūno 

kultūros užsiėmimus, lauko aikštelėje. 

Sugebės bėgioti įvairiu greičiu bei 

keisdamas kryptį, išvengs kliūčių jas 

įveikdamas. 

Žais įvairius sudėtingesnius judriuosius 

žaidimus: "gaudynes", "diena ir naktis", 

"medžiotojas ir kiškiai" ir kt. 

Rungtyniaus su draugais estafetėse su 

priemonėmis. Dalyvaus sveikatos ugdymo 

programose ir projektuose. 

Sportiniai žaidimai: "futboliukas", 

"krepšinis" ir kt. 

Rytinė mankšta, kūno kultūros 

užsiėmimai su priemonėmis ir be jų. 

Lipimas gimnastikos sienele, ėjimas 

gimnastikos suoleliu. 

Sportiniai žaidimai, estafetės lauke, 

važinėjimas paspirtuku, triratuku, 

riedučiais, rogutėmis. 

Įvairūs pirštukų žaidimai, karpymas su 

žirklėmis, piešimas įvairiomis 

priemonėmis. 

Lauko inventorius, čiuožyklos, sūpynės. 

Pramogos tarp grupių: "drąsūs, stiprūs, 

vikrūs" ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Fizinė sveikata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

5-6 metai Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, 

gyvatėle, atbulomis, šonu. 

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, greičiau, tiksliau, kruopščiau. 

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, laiko aikštelėje įvairius 

sportinius žaidimus su kamuoliu (krepšinį, 

futboliuką). 

Lauke daug judės, bėgios, naudosis lauko 

inventoriumi, mokė sužlipti virve. 

Sugebės greitai judėti siauru paviršiumi.  

Atliks įvairias užduotis per meninės 

veiklos užsiėmimus su piešimo 

priemonėmis, žirklėmis, savarankiškai. 

Sugebės vienu metu atlikti keletą judesių, 

ritmiškai juos derins su muzika ir be 

muzikos. 

Pasakys kur (namie, kieme, gamtoje ir t.t.) 

ir kaip galima judėti. 

Nurodys kokį judrų žaidimą norėtų žaisti, 

žinos jo taisykles. 

Mokės važinėti ne tik triratuku, bet ir 

dviratuku, riedučiais. 

Komentuos kaip reikia taisyklingai sėdėti 

ir stovėti, gulėti. 

Argumentuos, kodėl žaidžiant, aktyviai 

judant reikia elgtis saugiai. 

Rytinė mankšta, kūno kultūros 

užsiėmimai salėje bei lauke. 

Sudėtingi siužetiniai judrūs žaidimai per 

kūno kultūros užsiėmimus bei lauke. 

Komandiniai, sportiniai žaidimai - 

krepšinis, futboliukas, tenisas, įvairios 

estafetės panaudojant kuo įvairiasnes 

priemones (kėglius, plastikinius butelius, 

lankus ir t.t.) 

Ritminiai judesiai, šokiai skambant 

muzikai. 

Piešimas tapymas, lipdymas, rašymas, 

karpymas savarankiškai. 

Atkreipiamas vaikų dėmesys į jų padėtį 

stovint, sėdint, einant, pastiprinamos 

vaikų pastangos sėdėti nesikūprinant, 

stovėti pasitempus. 

Įvairūs pratimai keičiant padėtį, 

proemones, greitį, aukštį. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Psichikos sveikata 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

Ankstyvasis 

amžius 

Mimika, kūno judesiais ir garsais 

išreiškia džiaugsmą, liūdesį, baimę, 

pyktį. Patiria išsiskyrimo su tėvais 

nerimą ir džiaugsmą jiems sugrįžus. 

Išreiškia nerimą pamatęs nepažįstamą 

žmogų. 

Atspindi kitų vaikų emocijų raišką( 

kartu juokiasi, jei juokiasi kitas, 

nusimena, jei kitas verkia ). 

Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo 

džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų 

išraiškas. 

Gerai jausis įprastoje aplinkoje. 

Nusiramins kalbinamas, nešiojamas, 

supamas. 

Tapatinsis su suaugusiojo prie kurio yra 

prisirišęs, emocijomis. 

Pats ieškos nusiraminimo: apsikabins 

minkštą žaislą arba čiulps čiulptuką, šauks 

suaugusijį. 

Reaguos į juo besirūpinančio suaugusiojo 

veido išraišką, balso intonaciją, žodžius. 

Pokalbiai su vaiku ( individualūs). 

Ramios muzikos klausymas.  

Mėgiamo žaislo pasiūlymas. 

Įvairios staigmenos, suteikiančios 

teigiamas emocijas ( prisukami žaislai ir 

t. t. ) 

Žaidimai su grupės draugais. 

Lėlių teatras, stalo teatras. 

Įvairūs minkšti, švelnūs žaislai. 

Pažįstama auklėtoja bei ugdomoji 

aplinka, rami kalba. 

Dienos režimo laikymasis. 

Pripratimas čiulpti čiulptuką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Psichikos sveikata 

 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokomas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

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

emocijų raiškos būdus.  

Pradeda vartoti emocijų raiškos 

žodelius ir emocijų pavadinimus. 

 

Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, 

atpažįsta aiškiausiai reiškiamas 

emocijas ir į jas skirtingai reaguoja 

(pasitraukia šalin, jei kitas piktas; 

glosto, jei kitas nuliūdęs). 

Pavadina pagrindines emocijas. 

Pradeda suprasti, kad jo ir kitų 

emocijos gali skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu liūdna). 

Nusiramins kalbėdamas apie tai, kas jį 

skaudino ir girdėdamas suaugusiojo 

komentarus. 

Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo situacijos 

(pvz.: ramioje aplinkoje džiaugsmą reiškia 

santūriau). 

Žaisdamas stengsis laikytis žaidimo 

taisyklių. 

Didžiuosis tuo ką turi ir ką gali daryti, 

tikėsis, kad juo besirūpinantys suaugusieji 

ir kiti vaikai jį mėgs ir priims. 

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). 

Inspiruota ir savaiminė judri vaikų veikla 

pasivaikščiojimų metu. Gamtos 

stebėjimas, tyrinėjimas pasivaikščiojimų 

metu. 

Išvykos į teatrą, renginį, pramogą. 

Piešimas, lipdymas, aplikacija emocijų, 

draugystės temomis. 

Individualūs pokalbiai su vaiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Psichikos sveikata 

 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

4 - 5 metai Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir 

įvardija situacijas, kuriose jie kilo. 

Vis geriau supranta ne tik kitų 

jausmus, bet ir situacijas, kuriose jie 

kyla ( pakviečia žaisti nuliūdusį vaiką, 

kurio į žaidimą nepriėmė kiti.) 

Pradeda kalbėti apie jausmus su kitais 

- pasako ar paklausia, kodėl pyksta, 

kodėl verkia. 

Nusiramins, atsipalaiduos, klausydamasis 

ramios muzikos, pabuvęs vienas, 

kalbėdamas su kitais. 

Vis dažniau jausmus išreikš mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais. 

Retkarčiais primenamas laikysis grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 

Pats primins kitiems tinkamo elgesio 

taisykles ir bandys jų laikytis be 

suaugusiųjų priežiūros. 

Jausis esąs šeimos, vaikų grupės narys, 

kalbės apie šeimą, draugus. 

Sieks kitų dėmesio, palankių vertinimų. 

Elgsis pagarbiai savo ir kitos lyties 

atžvilgiu. 

Pokalbiai apie jausmus "Ryto rato'' arba 

"Vakaro rato'' metu. 

Stalo žaidimas - "Jausmų loto '' 

Piešimas, tapymas, lipdymas emocijų bei 

draugystės temomis. 

Žaidimai su geriausiu draugu arba 

drauge. 

Siužetiniai - vaidmeniniai, judrūs 

žaidimai 

Knygų, pasakų, apsakymų skaitymas 

apie gėrį, džiaugsmą, neigiamų emocijų 

apraiškas ( "Našlaitėlė", "Joniukas ir 

Grytutė" ir t. t.) 

Ekskursijos į gamtą, teatrą, muziejų ir 

t.t.) 

Pramogos bei šventės darželyje drauge 

su kitais šeimos nariais ( mama, tėčiu, 

seneliais ir tt. t. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Psichikos sveikata 

 

 

Amžius Gebėjimas Supratimas ir suvokimas Ugdymo priemonės, metodai, būdai 

5-6 metai Apibūdina savo jausmus, 

pakomentuoja juos sukėlusias 

situacijas bei priežastis. 

Beveik neklysdamas iš veido 

mimikos, balso, kūno pozos nustato, 

kaip jaučiasi kitas, pastebi nuskriaustą, 

nusiminusį ir dažniausiai geranoriškai 

stengiasi jam padėti. 

Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali 

padėti pasijusti geriau, jei esi 

nusiminęs, piktas. 

Domėsis savo bei kitų emocijomis bei 

jausmais. 

Atpažins bei įvardys savo ir kitų emocijas 

ar jausmus, jų priežastis įprastose 

situacijose emocijas ir jausmus išreikš 

tinkamais, kitiems priimtinais būdais,  

žodžiais ir elgesiu atlieps kito jausmus 

(užjaučia, padeda). 

Nusiteikęs valdys emocijų raišką ir elgesį. 

Laikysis susitarimų, elgsis mandagiai, 

taikiai, bendraudamas su kitais bandys 

kontroliuot savo žodžius ir veiksmus 

(suvaldo pyktį, neskaudina kito). 

Kasdieninėje veikloje stengsis susilaikyti 

nuo impulsyvaus elgesio. 

Tam tikrą laiką gebės sutelkti dėmesį į 

konkrečią veiklą. 

Nusiramins, atsipalaiduos žaisdamas, 

vartydamas knygeles, stebėdamas aplinką. 

Sukuriamos sąlygos vaikams stebėti, 

atpažinti ir įvardyti savo stiprybes ir 

gebėjimus: piešiant savo portretą, 

klausant ir interpretuojant skaitomų 

tekstų veikėjų poelgius, 

vaidinant, žaidžiant, bendraujant, 

tvarkantis ir pan. 

Diskusijos, "minčių lietus": ką reiškia 

būti berniuku ar mergaite. 

Stalo žaidimas: "jausmų loto". 

Bendravimas su grupės draugu, 

kolektyviniai žaidimai, siužetiniai-

vaidmeniniai žaidimai. 

Išvykos į teatrą, muziejų, gamtą, kino 

teatrą ir t.t. 

Pramogos grupėje, šventės su tėvais. 

Muzikos klausymas, ritminiai judesiai su 

muzika. 

Pasiūlomi pratimai skirti atsipalaiduoti 

(kvėpavimas, šokis ir kt.). 

Dailės darbeliai tema: "draugystė", 

bukletų gamyba "tyliukas ir 

triukšmiukas" ir pan. 

Skaitomos pasakos ir istorijos, kurių 

veikėjai patyrė skaudžių išgyvenimų, jų 

analizė. 

Vaiko veikla jam netrukdant, ją 

užbaigiant iki galo, kiek leidžia 

galimybės, naujo žaidimo pasiūlymas. 

 


