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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

              1. Lopšelis-darželis “Linelis” – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Grupė – 

neformaliojo švietimo mokykla. Tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Adresas: Laukininkų 10, 

LT - 5822, Klaipėda, Tel.: 8 (46) 32-23-17, el.p. dlinelis@gmail.com, www.dlinelis.lt 

2. Vaikai ir jų poreikiai. Lopšelis-darželis „Linelis“ siekia stiprinti fizinę, psichinę 1-6 m. 

vaikų sveikatą, plėtoti emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį, atsižvelgiant į vaiko individualumą ir 

vaiko kultūrą. Įstaigoje kuriama jauki, namų dvasiai artima aplinka, tenkinanti vaiko fiziologinius, 

saugumo, meilės, pagarbos ir pripažinimo, pažinimo, saviraiškos ir kūrybos, estetinius poreikius. 

Žaidimo, meninės, darbinės, pažintinės, komunikacinės ir kt. veiklos metu vaikai gali puoselėti 

savo individualybę, teikti idėjas, ugdytis įvairius gebėjimus. Vaikų sumanymai, originalios idėjos 

įgyvendinamos kasdieninėje veikloje bei plėtojant kūrybinės raiškos, žaidimų, sveikatos, 

ekologines savaites.  

3. Mokytojų kvalifikacija. Įstaigoje dirba kompetentingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, 

kurie vadovaujasi humanistiniu požiūriu į ugdymą: vaiką vertina kaip savitą asmenybę, atsižvelgia į 

jo poreikius, interesus, vaikų kultūrą, tinkamai derina žaidimo ir tikslingo ugdymosi santykį, 

pirmenybę teikiant žaidimui. Ugdymo procese taiko pažangius ugdymo metodus, kaip aktyvieji - 

kūrybiniai metodai, projektų metodas ir kt. Atsižvelgdami į švietimo sistemos kaitą, pedagogai 

nuolat tobulina savo profesinį pasirengimą kursuose ir seminaruose, užsiima saviugda, savišvieta.  

4. Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelyje-darželyje „Linelis“ teikiamos ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Į grupes integruojami specialiųjų poreikių 

vaikai. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas, kūno kultūros auklėtoja, bendrosios praktikos 

slaugytoja. Ugdymas organizuojamas lietuvių ir rusų kalbomis. Ugdymo turinys ir metodai 

grindžiami tautos kultūros vertybėmis, atsižvelgiant į šeimos bei vietinės bendruomenės tradicijas. 

Tarp lietuvių ir rusų grupių plėtojami integraciniai ryšiai. Ugdytiniai skatinami savo gebėjimus ir 

talentus atskleisti bendrose šventėse, viktorinose, sportiniuose renginiuose. Dailės kambarėlyje 

tenkinama vaikų saviraiška ir pažinimo poreikis, išbandant netradicinius dailės raiškos būdus. 

Muzikos salėje skatinama vaiko kūryba ir improvizacija, integruojant vaidybos, etninės kultūros 

elementus. „Linelyje“ didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymui. Vaikų judėjimo aktyvumui, saviraiškai tenkinti įrengta sporto salė, relaksacinis ir 

žaidimų su  vandeniu ir smėliu kambarėliai, taikomos tradicinės ir moderniosios kūno kultūros 

ugdymo ir vaikų sveikatinimo formos.   

5. Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai. Tėvai pageidauja, kad vaikas lopšelyje-darželyje 

ugdytų(si) saugioje ir sveikoje aplinkoje, įgytų būtinas kompetencijas, sėkmingai pasirengtų 

mokyklai. Lopšelis-darželis „Linelis“ atvira šeimai ir visuomenei įstaiga. Bendradarbiavimas su 

šeima orientuotas į pedagoginį tėvų švietimą ir edukacinę - kultūrinę veiklą. Siekiant geresnių 
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ugdymo rezultatų ir  ugdymo tęstinumo namuose, tėvai supažindinami su pažangiais ugdymo 

metodais, praktine veikla (rengiami pranešimai, informaciniai stendai, lankstinukai, 

organizuojamos atvirų durų dienos, pristatoma naujausia pedagoginė ir metodinė literatūra). Šeima 

įtraukiama į kultūrinį bendruomenės gyvenimą, kartu rengiant sporto ir tradicines šventes, 

renginius, susirinkimus, išvykas ir t.t. Tėvai, kaip lygiateisiai partneriai, dalyvaudami formaliųjų 

institucijų veikloje (Tėvų taryboje, Mokyklos taryboje), padeda kurti įstaigoje estetišką, modernią, 

saugią aplinką, rūpinasi ugdymo  turinio realizavimu praktikoje. Tėvų pageidavimu rusakalbiai 

mokomi lietuvių kalbos, organizuojami lipdymo iš molio ir choreografijos užsiėmimai.  

6. Regiono savitumas. Vaiko poreikį pažinti Klaipėdos krašto socialinę-kultūrinę ir 

gamtinę aplinką tenkina organizuojamos išvykos, ekskursijos: prie artimiausių objektų (Juozapo 

bažnyčios, cerkvės, tvenkinių, mokyklos, kitų ikimokyklinių įstaigų, pašto, parduotuvės ir kt.); prie 

jūros, į Girulių, Smiltynės miškus, Zoologijos sodą; į muziejus (Laikrodžių, Etnokultūros, Pilies 

muziejus, Jūrų muziejų – delfinariumą ir kt.); į kino ir dramos teatrus, biblioteką ir kt.; susitikimai 

su įvairių profesijų atstovais jų darbo vietose (jūreiviais, uosto darbuotojais, gaisrininkais ir kt.). 

Išvykų metu vaikai susipažįsta su Klaipėdos miesto ir Pamario krašto istorija, kraštovaizdžio 

savitumu, ugdosi ekologinę savimonę, pratinasi aktyviai judėti, sportuoti gamtoje.  

7. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Programoje siejamos šios filosofinės ugdymo kryptys: 

humanistinė filosofinė kryptis (vaikas ir vaikystė – savaiminės vertybės. Pripažindami vaiko teisę 

būti tokiam, koks jis yra, patenkiname visus mažo žmogaus poreikius), egzistencialistinė ir 

fenomenologinė filosofinė kryptis (ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai, suteikiama veiklos 

pasirinkimo laisvė pagal individualias galimybes). Programa parengta vadovaujantis „Ankstyvojo 

ugdymo vadovu“, Vaikų darželio programa „Vėrinėlis“, individualia įstaigos Sveikos gyvensenos 

ugdymo programa, kūrybiškai integruotos kitų ugdymo krypčių idėjos. Programa sudaryta 

vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627, Valstybės švietimo 

sistemos strategijos 2003-2012 metų nuostatomis ir jų įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700, Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983, Vaiko gerovės 

valstybės politikos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. 

nutarimu Nr. IX-1569, įstaigos strateginiu 2010-2012 metų planu, patvirtintu lopšelio-darželio 

„Linelis“ direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 71. Ikimokyklinio ugdymo programa 

atnaujinama pagal poreikį.  

II. UGDYMO  PROGRAMOS  PRINCIPAI 

8. Humaniškumo principas – pripažįstamas ir gerbiamas kiekvienas vaikas, palaikomi jo 

sumanymai, pasirinkimo teisė, džiaugiamasi laimėjimais. Mokytojo ir vaiko santykiai grindžiami 

tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, pagarba kito nuomonei, interesams.    

9. Tautiškumo principas – padedama vaikui artimiausios aplinkos, daiktų, reiškinių 

pagalba plėsti ir gilinti emocinę patirtį, dorines nuostatas, vertybinį suvokimą apie savo tautos 

istoriją, tradicijas, kalbą, kultūrą. Siekiama ugdyti būsimąjį tautos kultūros saugotoją ir kūrėją, 

gebantį pripažinti kitų tautų teises ir kultūrą.  

10. Integralumo principas - siekiama fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darnos, vaiko 

pažinimo, jausminės ir veiklos patirties sąveikos, besiformuojančio vaizdo apie supantį pasaulį 

vientisumo.  

11. Individualumo ir diferencijavimo principas - ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko 

asmenybės pažinimu, ugdymosi poreikių pripažinimu, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis, 

tobulėti, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius.  

12. Tęstinumo, lankstumo principas -  tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko 

ugdymas, lanksčiai pereinama nuo ugdymosi šeimoje prie ikimokyklinio  ir priešmokyklinio 

ugdymosi.   
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13. Prieinamumo ir patrauklumo principas - sudaromos visos sąlygos vaiko 

kompetencijoms ugdytis per pasirinktą veiklą, patiriant, pažinimo, kūrybos džiaugsmą. Siūlomos 

veiklos ir ugdymo būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, turimą patirtį, sveikatą, 

gebėjimus, socialinę padėtį.  

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
14. Tikslas:  

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius 

poreikius. 

15. Uždaviniai:  

15.1. Palaikyti ir skatinti vaikų natūralų domėjimąsi savimi ir kitais žmonėmis, puoselėti 

savigarbą, atsakingumą, savarankiškumą. 

15.2. Skatinti vaiką rūpintis savo ir kitų sveikata, pažinti savo fizines galimybes bei ugdytis  

sveikos gyvensenos įgūdžius. 

15.3. Ugdyti vaiko mąstymą, pastabumą, žadinti poreikį pažinti jį supantį pasaulį. 

15.4. Sudaryti sąlygas kalbėjimo įgūdžių formavimuisi, skatinti vaikų kasdieninį 

bendravimą bei informacijos perteikimą su bendraamžiais bei kitais žmonėmis. 

15.5. Žadinti teigiamą nuostatą meninei veiklai ir menui, padėti plėtotis vaiko doroviniam, 

estetiniam jautrumui aplinkai, gamtai, žmogui, kultūrai, ugdyti saviraišką.  
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IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

       16. Ikimokyklinis amžius (1-3 m.): 

 
16.1.                                                                                                      Socialinė kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Suvokia save ir savo 

galimybes. 

Geba bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

vaikais ir suaugusiais.  

Savarankiškai  juda, prieina prie žaislų ar daiktų, juos pasiima ir žaidžia, pratinamas gali padėti vieną, kitą daiktą į vietą. Bando 

valdyti savo norus ir elgesį. Išmėgina save kaip energingą, veiklų, išradingą  tyrinėtoją, žaidėją, kūrėją. Bando išreikšti save 

mimika, veiksmu ir judesiu, piešiniu. Didžiuojasi savo kūryba ir darbais, tikisi pagyrimo, ir pritarimo. Suvokia suaugusiųjų būseną 

ir perima ją susitapatindamas. Išreiškia nuotaiką ir emocinę būseną. Aktyviai veržiasi į savarankiškumą: “Ne ! Aš pats“. Nori būti 

pastebėtas ir įvertintas. Pasirenka vieną iš dviejų žaislų ar daiktų, paragintas įsijungia į žaidimą, palaukia savo eilės. Jaučia vis 

didesnį malonumą žaisdamas su bendraamžiais. Bendraudamas su kitais labiau valdo impulsyvumą, bando laikytis nusistovėjusios 

tvarkos. Domisi artimųjų, kitų žmonių darbu, stebi, ką jie veikia, kalba, klausinėja. Dalyvauja grupės veikloje 5-10 min. Mėgsta 

žaisti vaizduotės žaidimus. Klausinėja : “Kas čia?”, reiškia norus, ketinimus. 

Metodai: vaidmeninis žaidimas, pokalbis, stebėjimas, „Talkininkavimo“, individualios užduotys vaikams.   

Priemonės: daiktai, kuriuos galima panaudoti persirengiant, tikri ir įsivaizduojami namų apyvokos daiktai, lėlės, gyvūnėliai, 

žaisliniai automobiliai, lėlių namai ir kt. 

16.2.                                                                                              Sveikatos saugojimo kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Įgyja asmens higienos 

pagrindus. 

Geba saugiai judėti, 

tobulina judėjimo 

įgūdžius. 

 

 

 

 

 

 

Plauna rankas, prausia veidą vėsiu vandeniu, bando nusišluostyti rankšluosčiu. Pratinasi valgyti šaukštu neišliejant, gerti iš 

puodelio. Suaugusiam padedant naudojasi tualetu. Padeda suaugusiems sutvarkyti žaislus. Pratinasi apsirengti suaugusiam 

padedant, tvarkingai sudėti rūbus. Pratinasi atsitraukti kėdę nuo stalo, pats atsisėsti ant kėdės. Naudojasi asmens higienos 

priemonėmis: muilu, šukomis, nosine, rankšluosčiu. Juda nuo atskirų judesių iki sudėtingesnių. Bėgioja, laipioja, šokinėja nuo 

atsitiktinio, netikslaus judesio iki koordinuoto. Pusantrų- dvejų metų lipa laiptais aukštyn, o dvejų – dvejų su puse – žemyn 

pristatomu žingsniu, laikydamasis už turėklų, vėliau – nesilaikydamas. Dvejų- dvejų su puse -  išmoksta bėgti, atsiranda 

„skrydžio“ pojūtis. Pustrečių- trejų metų pašoka į viršų abiem kojom, šokinėja vietoje. Ridena, pagauna, nepargriūdamas spiria 

kamuolį. Trečiaisiais metais bando išmokti važiuoti triratuku. Pratinasi išmoktus judesius ir veiksmus taikyti žaidimuose ir kitoje 

kasdieninėje veikloje. Pratinasi su suaugusiųjų pagalba fiziniais pratimais stiprinti pėdos raumenis, siekiant išvengti 

plokščiapėdystės. Nušoka nuo pirmo laiptelio, peršoka nedideles kliūtis. Pratinasi judėti po signalo arba susilaikyti nejudėdamas 

iki signalo, judėti nurodyta kryptimi. Žaidžia judriuosius žaidimus ir žaidybinius pratimus pasivaikščiojimo metu (10-15 min.). 

Metodai: žaidybinė veikla, stebėjimas, pokalbis, individualios užduotys vaikams.   
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Priemonės: besisupantys žaislai, dideli kamuoliai, dviratukas su minimais pedalais, supynės, čiuožykla, minkšta pagalvė 

(čiužinys), minkštos formos pralindimui, prašliaužimui, kamuoliukų baseinas, smulkus sportinis inventorius, judriųjų žaidimų 

atributika ir kt.  

16.3.                                                                                                       Pažinimo kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Domisi savimi, 

suaugusiais žmonėmis, 

artimiausia socialine ir 

kultūrine aplinka. 

Geba veikti su žaislais 

ir daiktais. Bando 

tyrinėti gyvosios ir 

negyvosios gamtos 

reiškinius.  

Kalba apie save, kitus žmones, aplinką. Pasakoja, žaidime atkuria anksčiau matytus, išgyventus įspūdžius. Sutelkia žvilgsnį 

žiūrėdamas į paveikslėlį, nuotrauką, į save veidrodyje. Atpažįsta ir parodo arba pavadina 6 ir daugiau savo kūno dalių. Stebi, kaip 

dirba auklytė, virėja, gydytoja, pardavėja, kirpėja bei šeimos nariai (žaidžia, bando suvaidinti tarpusavio santykius). Neblogai 

orientuojasi įprastoje – kambario, grupės  erdvėje. Tyrinėja darželio vidaus ir lauko erdvę. Dalyvauja šventėse: šoka, dainuoja, 

aktyviai, emocingai reaguoja į pedagogo ar vaikų veiksmus (plojimą, trepsėjimą, gaudymą ir kt.). Atlieka inscenizavimo veiksmus 

– įvairias žaidybines situacijas su žaislais ir kitomis priemonėmis (skarelėmis, karūnomis). Žiūri stalo, lėlių teatro vaidinimus, 

įsijungia į veiksmą (kartu su veikėjais ploja, trepsi, pamėgdžioja paukštelių ir gyvūnų garsus bei judesius). Viena ranka pastato 

bokštą, piramidę ir kt. Sudeda daiktus į krūveles, ar vieną ant kito. Veria ant storo siūlo spalvotus blokelius, karoliukus ar kitokių 

formų atskiras detales. Grupuoja daiktus, žaislus pagal dydį, formą, spalvą, paskirtį. Skiria keturias spalvas, randa porą. Grupuoja 

daiktus pagal spalvas. Rūšiuoja, skirsto, dėlioja daiktus pagal požymius: kieti-minkšti, švelnūs-šiurkštūs. Atlieka ne tik realius 

veiksmus su daiktais, bet ir tariamus (valgo, miega, verda, kepa). Skiria priešingus veiksmus: nusirengti-apsirengti, atsegti-užsegti. 

Žaidžia vaizduotės žaidimus (dėžė-namas, kaladė-mašina). Veikia su daiktais: judina, stumia, suneria didelius rutuliukus, sudeda 

žaislą iš sudedamų viena ant kitos detalių. Dėlioja dėliones, varsto raištelius, stato, konstruoja iš įvairių dydžių detalių. Naudoja 

simbolius, ženklus ir žodžius daiktams ar žaislams, veiksmams ar įvykiams žymėti. Pradeda suprasti, kad veiksmą galima atlikti 

ne tik tiesiogiai, bet ir tariamai, tik pavaizduojant judesiu. Naudoja daiktų pakaitalus. Su lėle ir kitais siužetiniais žaislais žaidžia 

lyg su gyvais. Žaidžia su smėliu ir vandeniu (semia, pila, sijoja, renka, skina, tyrinėja), nustato jų savybes. Stebi ir tyrinėja 

negyvosios gamtos reiškinius (sniegą, lietų, vėją, debesis, saulę ir kt.). Stebi paukščius, vabzdžius, gyvūnus, tyrinėja, kaip jie juda. 

Skiria medį nuo gėlės, stebi, kaip auga, žydi, siūbuoja ir kt. Žino kelis daržovių ir vaisių pavadinimus, jų išorinę sandarą, skonį. 

Pažįsta ir parodo paveikslėliuose paukščiuką, katytę, žuvytę, šuniuką ir kt.  

Metodai: stebėjimas, pokalbis, tyrinėjimai, žaidybinė veikla, sensoriniai žaidimai, individualios užduotys vaikams. 

Priemonės: paprastos dėlionės, skirtingų ir spalvų formų objektai, konstravimo kubeliai, vienas į kitą susidedantys žaislai, karoliai 

varstymui, siužetiniai žaislai ir kt. 

16.4.                                                                                                 Komunikavimo kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Geba žodžiais išreikšti 

emocijas, jausmus, 

atsakyti į kito jausmų 

Kuria apibendrinimus, intuityviai perpranta kalbos taisykles. Kaupia kalbėjimo patirtį, ką nors sakydamas, klysdamas, kartodamas 

ir mėgdžiodamas nuolat šalia esančius žmones. Kalbėdamas žiūri suaugusiam į akis ir veidą, baigęs kalbėti nukreipia žvilgsnį į 

šoną, vėl pakelia akis į pašnekovą, kai šis prabyla. Dalyvauja pokalbyje kaip sugeba. Pasitikslina žodį jau žinomam daiktui, 
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raišką.   

Kaupia  bendravimo 

patirtį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

veiksmui ar ypatumui pavadinti. Priskiria žodį visam daiktui, o ne atskirai jo detalei ar savybei. Kai kurių žodžių mokosi kontrasto 

principu: “imk”-“duok”, “šviesu”- “tamsu”. Pasako savo ir kitų vardus. Atsiliepia pašauktas vardu. Supranta, kad parašyti jų 

vardai reiškia kažką ypatinga. Mėgsta kalbėtis, klausinėti, kartoti suaugusiųjų ištartus žodžius. Jungia žodžius į trumpus sakinius 

(aktyvusis žodynas apie 300 žodžių). Klausosi trumpų pasakų, eilėraščių, pasakojimų, kuriuose kartojamos juokingos, ritmiškos 

frazės. Varto knygutes, komentuoja iliustracijas. Kalbėdamas fantazuoja, vartoja daugiskaitą. „Diktuoja“ pasakojimus, 

komentuojančius jų nupieštus piešinius. Apibūdina jam žinomus daiktus, veiksmus, parodo juos paveikslėlyje. Išreiškia savo 

norus, pageidavimus. Supranta klausimus: „kas?“, „kur?“, neiginius: „ne“, „negalima“. Vartoja būdvardžius ir prieveiksmius 

padeda daiktus „ant“, „į“, „šalia“, „po“. Pasako artimųjų vardus, žmonių ir gyvūnų kūno dalių pavadinimus, dažniausiai vartojamų 

buities daiktų, transporto priemonių pavadinimus. 

Metodai: pokalbis, pasakojimas, istorijų kūrimas, „Pastolių“ metodas, knygelių skaitymas su vaiku, vaidmeniniai žaidimai. 

Priemonės: knygos apie žmones, jausmus, gamtą, veiksmo kortelės, paveikslai, plakatai, pasakų įrašai, pirštukų teatro lėlės, 

siužetiniai žaislai ir kt.  

16.5.                                                                                                       Meninė kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Kaupia estetinę patirtį. 

Bando veikti, tyrinėti, 

išbandyti ir išreikšti 

save dailės veikloje.  

Geba dainuoti, 

klausytis muzikos, 

šokti. 

 

 

 

 

 

 

 

Būdamas gamtoje, tarp daiktų, veikiamas įvykių, reiškinių, suaugusiųjų elgesio junta jų bendrą nuotaiką, išskiria tokius ypatumus 

kurie jį stebina, žavi. Mimika, gestais, žodžiu reaguoja į tai, kas gražu, bando kurti grožį veikdamas. Kaupia meninę patirtį 

veikdamas su vaikais ir suaugusiais. Eksperimentuoja įvairiomis dailės priemonėmis ir medžiagomis. Bakstelėjimais, 

brūkštelėjimais raito, braižo linijas, „keverzoja“ vertikalius, horizontalius brūkšnius per visą lapą. Vėliau piešia simbolius: 

„spiralė“, „saulutė“,“kryžius“, „veidas“. Atranda judesio, tylėjimo ir regėjimo ryšį. Minko, maigo, volioja, suploja, suspaudžia, 

ištempia, pjausto lipdymo medžiagas. Intuityviai klijuoja, lipina, tvirtina, konstruoja iš įvairių medžiagų. Stato statinius iš smėlio. 

Bando kirpti žirklėmis. Atpažįsta ir naudoja šešias pagrindines spalvas. Piešia spalvotais pieštukais, kreidelėmis, pirštais, guašu 

ant popieriaus. Žaidžia su nupieštu piešiniu. Stebi pedagogą, bando kartu dainuoti, pritaria plojimu, judesiais. Klausosi 

kontrastingos muzikos ir atlieka atitinkamus judesius (šokinėja kaip kiškiukai, varlytės, supa lėlytę). Eina rateliu susikabinę 

rankomis, ploja, trepsi, linguoja, šokinėja, pritupia. Atkartoja nesudėtingus judesius. Judesiu imituoja žaidimo personažus. Keičia 

judesius pagal muzikos stiprumą. Individualiai ir su visa grupe žaidžia kykavimus, liaudies ratelius-žaidimus, pirštelių žaidimus. 

Ritmiškai barškina barškučius, muša būgnelį, judesiais parodo aukštus ir žemus garsus. „Groja“ įvairia gamtine medžiaga, 

daiktais. 

Metodai: vaizduotės žaidimai, muzikiniai žaidimai, žaidimai – rateliai, žaidimai su dailės priemonėmis, statybiniai  žaidimai, 

individualios užduotys vaikams. 

Priemonės: Dailė – priemonės tapymui, piešimui, gamtinė medžiaga, plastilinas, kreidelės, trafaretai, smėlis, vanduo. Muzika - 

muzikos instrumentai, švilpukai, varpeliai, grotuvas, įrašai su eiliuotomis istorijomis ir muzika.  
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       17. Ikimokyklinis amžius (3-5 (6) m.): 

    

17.1.                                                                                                    Socialinė kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

 

Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. 

Suvokia save kaip 

savarankišką asmenį. 

Moka bendrauti su 

artimaisiais, draugais, 

kitais žmonėmis. 

Geba žaisti įprastoje 

aplinkoje laikantis 

tradicinių elgesio 

normų. Išreiškia save 

meninėje veikloje, 

grožisi meno kūriniais. 

Bando pajusti savo 

kūno galimybes 

žaidžiant, išbandant 

įvairius judesius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasako savo vardą. Skiria mergaičių ir 

berniukų vardus. Žino, kiek jam metų. 

Skiria savo asmeninius daiktus 

(drabužius, žaislus ir kt.), juos saugo. 

Pažįsta pagrindines kūno dalis. Suvokia 

ir nusako savo organizmo poreikius 

(alkanas, sotus, pavargęs). Kalba apie 

šeimą, jos narius. Susidraugauja su 

vaikais, įsimena jų vardus, išorinius 

požymius. Mandagiai sveikinasi, 

parodo dėmesį mimika, šypsena, kalba. 

Norėdamas ką nors sužinoti, klausia 

„kas?“, „kodėl?‘. Supranta, kad žmonės 

skirtingi savo išvaizda, lytimi, 

pomėgiais. Pastebi žmonių 

(paveikslėliuose-personažų) emocijas, 

išgyvenimus, apie tai kalba. Žaidžia 

individualiai, šalia kitų, netrukdant 

kitiems. Žaidžia su 2-3 vaikais. 

Dalinasi žaislais, priemonėmis, 

įspūdžiais. Tariasi dėl žaidimo vietos, 

žaislų, eigos, vaidmenų. Veikia, 

atsimenant iš patyrimo, kas leidžiama, 

kas neleidžiama. Jaučia asmeninės ir 

bendros erdvės ribas. Tvarko žaislus su 

suaugusio pagalba. Mimika, poza, 

garsu išreiškia savo džiaugsmą, 

pasitenkinimą, apmaudą, kitus 

Pasako savo vardą, pavardę, kiek metų, 

kokiu metų laiku gimęs. Pasakoja apie save, 

apibūdina savo išvaizdą. Kalba apie 

žmogaus kūno organų paskirtį ir kaip jie 

dirba. Tyrinėja kūno judesius, jų derinius 

įvairios veiklos metu. Tyrinėja savo 

organizmo pokyčius: klauso širdies 

plakimo, matuoja pulsą, ūgį, svorį. 

Apibūdina savo emocinę būklę (linksmas, 

liūdnas, piktas ir kt.). Pasako šeimos narių 

vardus, kur jie dirba. Domisi draugų, grupės 

vaikų šeimomis, aiškinasi, kuo jos panašios, 

kuo skiriasi. Įsidėmi grupės vaikų vardus, 

žino jų daiktus, žaislus. Adaptuojasi naujoje 

aplinkoje (pedagogai, nepažįstami vaikai). 

Pratinasi sveikintis su pažįstamais, 

pagarbiai bendrauti su vyresniais už save. 

Kalba apie lietuvių, rusų bei kitas tautas. 

Laikosi susitarimo dėl vaidmenų 

pasiskirstymo, dėl žaidimo vietos ir tvarkos.  

Kontroliuoja savo elgesį, emocijas žaidimo 

metu, susivaldo. Savarankiškai žaidžia su 

žaislais. Pasiūlo naujas žaidimo taisykles, 

stengiasi, kad kiti vaikai jų laikytųsi. 

Sutvarko žaislus, padeda sutvarkyti žaidimo 

vietą draugams. Jei reikia, prašo suaugusio 

pagalbos. Pasiūlo drauge žaisti, įtraukia į 

žaidimą nuliūdusius, nesavarankiškus 

Pasako savo vardą, pavardę, namų 

adresą, kiek metų, gimimo datą. Pasako 

lyčių skirtumus pagal išvaizdą, 

pomėgius, darbus. Pasako, ko nori, kuo 

domisi, ką mėgsta. Kalba apie žmogaus 

gyvenimo tarpsnius. Kalba apie žmogaus 

gyvybinių funkcijų veiklą, svarbą 

(kvėpavimą, virškinimą, kraujotaką). 

Kalba apie šeimos, giminės 

reikšmingesnius įvykius. Dalyvauja 

šventėse su tėvais, pratinasi tinkamai 

elgtis. Kalba apie draugystę, vengia 

melo, stengiasi neišplepėti paslapčių. 

Bendrauja su kaimyninės grupės vaikais, 

pedagogais: pramogauja, talkina, kuria 

bendradarbiavimo tradicijas. Atjaučia, 

padeda žmonėms su fizine negalia. 

Domisi darželio, miesto, šalies istorija. 

Žaidžia laisvai, išradingai, nesibaimina 

rizikuoti, keisti, daryti kitaip. Domisi 

greta žaidžiančiais vaikais, dalyvauja 

bendruose pokalbiuose, pasiūlo žaisti 

kartu. Pats sumano, planuoja, 

organizuoja žaidimą. Toleruoja kitaip 

mąstantį, kalbantį, žaidžiantį bendraamžį. 

Savarankiškai sutvarko žaidimo vietą, 

tausoja žaislus. Gera nuotaika, šypsena, 

maloniu žodžiu palaiko žaidimo 
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emocinius išgyvenimus. Atsižvelgia į 

kito vaiko norus. Stebi, ką daro suaugęs 

ir kiti vaikai, bando mėgdžioti. Prašo 

suaugusių žaisti drauge. Džiaugiasi 

savo kūriniais, išbandydamas įvairius 

dailės raiškos būdus. Jaučia malonumą 

dainuoti (žinomus ar savo kūrybos 

kūrinėlius) vienas ar su draugais 

muzikos salėje, grupėje, kieme, 

namuose. Spontaniškai žaidžia, vaidina 

trumpas scenas, išreikšdamas savo 

individualumą. Stebi ir dalinasi 

įspūdžiais apie dailės kūrinius. Priima 

kvietimą drauge šokti, dainuoti, 

vaidinti. Išbando įvairius judėjimo 

erdvėje būdus: pirmyn-atgal,  aukštyn-

žemyn, žeme, pažeme, kaip galima 

aukščiau. Bando judesį atlikti kuo 

tiksliau: ridenti kamuolį pro vartus, 

taikyti į daiktus, taikinį, sugauti 

kamuolį. Mimika, kūno poza, judesiu 

vaizduoja emocijas, jausmus, 

veiksmus. Pratinasi žaisti, veikti 

drauge, padėti vienas kitam. 

 

vaikus. Dalinasi žaislais, supranta, kad 

darželyje visi žaislai yra bendri. Dalinasi iš 

namų atsineštais žaislais, daiktais, 

knygelėmis. Parodo nuoširdžius, draugiškus 

jausmus žaidimo partneriams ir žaislams. 

Draugiškai išdykauja, juokauja. Bando kurti 

bendrus meninius darbus. Džiaugiasi 

sukurtu kūriniu, emocijas išreiškia šūksniu, 

džiaugsmu, pasigėrėjimu. Gamina darbelius 

grupės puošimui, atributiką šventėms, 

sveikinimus draugams ir artimiesiems. 

Atpažįsta savo kūrybos darbelius parodose, 

stenduose, pasakoja kas jame pavaizduota. 

Džiaugiasi kitų vaikų kūrybos darbeliais. 

Žaidžia humoristinius  žaidimus (piešia 

juokus, pasakoja juokų istorijas, kuria 

juokingus vaidinimus). Tyrinėja, kaip juda 

kūnas naudojant daug ir mažai jėgos (greiti 

ir lėti, staigūs ir laipsniški, energingi ir 

silpni judesiai). Juda vietoje ir keičiant 

padėtį erdvėje. Pastebi, kuri ranka ir koja 

dominuoja (meta, stumia, spiria įvairaus 

sunkumo kamuolius). Išbando jėgas 

lenktyniaujant, su suaugusiuoju aiškinasi, 

kodėl vieni yra vikresni, greitesni už kitus. 

Improvizuoja laisvai, išraiškingai, 

atskleidžiant savo individualumą. Rūpinasi 

savo ir draugų saugumu. 

partnerius. Žaisdamas atskleidžia 

gerumą, meilę, kantrybę, darbštumą ir 

kitas vertybines nuostatas. Sprendžia 

konfliktines situacijas (pasako, kaip 

jaučiasi, kreipiasi į kitus pagalbos, 

pasitraukia). Žaisdamas juokauja, 

naudoja pajuokavimus. Atranda naujus 

saviraiškos būdus. Pasako savo jausmus, 

pojūčius, kuriuos sukelia asmeninis 

darbas ar meno kūriniai. Dailės 

priemonėmis pavaizduoja savo baimę, 

blogus poelgius, o paskui juos sunaikina 

(atsikrato, kas juose pavaizduota). 

Pagarbiai klausosi muzikos atlikėjų, 

mokytojo, draugų muzikavimo. Atranda 

kuo įvairesnius atskirų kūno dalių 

judesius (rankų, kojų, liemens, galvos, 

veido). Judesiu vaizduoja mechanizmų 

judėjimą, darbo veiksmus, gyvybės 

tarpsnius. Pratinasi pasirinkti sportinį 

inventorių ir priemones pagal savo ūgį 

(šokdynę, lazdą, elastinę gumą, „gimnyc“ 

kamuolį), jėgą (svarmenį) ir kt. 

Mandagiai bendrauja su vaikais ir 

suaugusiais (pasisveikina, atsiprašo, 

paprašo). Laikosi grupės taisyklių, kartu 

jas kuria. Rūpinasi mažesnių vaikų 

saugumu, talkina jiems ruošiantis į lauką, 

renginių metu, drauge žaidžia žaidimų 

aukštelėje. 

Metodai: Pokalbis, asociacijų kūrimas („voratinklis“, „žemėlapis“), idėjų kūrimas („minčių lietus“, „smegenų šturmas“), 

metaforiniai žaidimai,  vaidybiniai žaidimai, inscenizacijos, kūrybinės užduotys. 

Priemonės: įvairūs stalo žaidimai (mozaikos,  loto, žaidimai su kauliukais), paveikslai, plakatai, maketai, knygos, siužetiniai 

žaislai ir kt. 
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17.2.                                                                                             Sveikatos saugojimo kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. 

Geba aktyviai judėti ir 

sportuoti. Lavina 

judesius ir fizines 

ypatybes. Plečia žinias 

apie sveiką gyvenseną.  

Išreiškia save per 

kūrybinius, sportinius, 

judriuosius ir ramaus 

pobūdžio žaidimus. 

Moka savarankiškai 

laikytis asmens 

higienos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlieka įvairius ėjimo, bėgimo, šuolių, 

mėtymų, laipiojimo judesius. Lavina 

koordinaciją, greitumą, ištvermę, 

vikrumą ir kitas fizines ypatybes. 

Pajaučia kūno judėjimo tempą (greitai-

lėtai),  kūno dalių judėjimo amplitudę. 

Pajunta jėgos diferencijavimą (silpnai-

stipriai). Pratinasi derinti rankų ir kojų 

judesius, išbando kūno ir jo dalių 

judėjimo kryptį (aukštyn-žemyn, 

pirmyn-atgal ir kt.). Derina rankų 

judesius, atliekant judesius su kamuoliu 

(ridena pirmyn, pro vartus, meta viena 

ar abiem rankomis). Atlieka 

koordinuotus judesius kojomis iš vairių 

pradinių padėčių. Atlieka judesius 

persikeliant erdvėje (šliaužia, ropoja  

keturpėsčia, pralenda pro kliūtį, perlipa 

kliūtis, laipioja nuožulniomis 

kopėtėlėmis, šokinėja vietoje). Atlieka 

judesius su mažais daiktais 

(vėliavėlėmis, kaspinais ir kt.). Žaidžia 

lauke įvairiais metų laikais. Imituoja 

judesiu gamtos reiškinius, gyvūnų 

veiksmus. Pratinasi orientuotis erdvėje, 

reaguojant į girdimuosius ir 

regimuosius ženklus (judėti,  

nesusiduriant su kitais), judėti poroje, 

vorele tiesiai ir ratu. Lavina akies 

taiklumą, derinant akies ir rankos 

darbą. Išbando įvairius judesius su 

Tobulina savo ėjimo, bėgimo, šuolių, 

mėtymų, laipiojimo judesius. Lavina 

greitumą, vikrumą, ištvermę, jėgą, 

pusiausvyrą. Atlieka pagrindinius judesius 

iš įvairių kūno padėčių, tam tikru greičiu ir 

tempu. Pratinasi derinti rankų ir kojų 

judesius iš įvairių kūno padėčių. Toliau 

analizuoja atskirų kūno dalių veiklos 

principus, lavina judesių koordinaciją. 

Išlaiko pusiausvyrą judant erdvėje (eina ar 

bėga tarp dviejų nubrėžtų linijų, vingiais). 

Juda erdvėje: šliaužia, pralenda pro kelias 

įvairaus aukščio kliūtis, laipioja pristatomu 

žingsniu bokšteliais, laiptais. Savarankiškai 

randa išeitį iš įvairių žaidybinių situacijų, 

įveikia nedideles kliūtis. Lavina akies 

taiklumą, pratinasi valdyti kamuolį. Atlieka 

judesius pagal muzikos akompanimentą. 

Savo emocijas, bei mintis išreiškia 

judesiais.  Suvokia orientaciją erdvėje ir 

laike, adekvačiai reaguoja į įvairius 

signalus. Laipioja kopėtėlėmis vienvardžiu 

pakaitiniu būdu. Supranta savo kūno greitį 

ir judėjimo inerciją, diferencijuoja 

atsispyrimo stiprumą, naudojamą jėgą ir jos 

kryptį šuoliuojant. Žaidžia judrius žaidimus, 

paaiškina draugams taisykles, žaidžia  

savarankiškai be suaugusių pagalbos. 

Atlieka kvėpavimo pratimus, supranta jų 

naudą sveikatai. Primena,  pasitaiso savo 

kūno laikyseną stovint, sėdint ir noriai 

Tobulina savo ėjimo, bėgimo, šuolių, 

mėtymų, laipiojimo judesius. Lavina 

greitumą, vikrumą, ištvermę, jėgą, 

pusiausvyrą, koordinaciją. Derina 

sistemos -akis-ranka- daiktas jutimus ir 

motoriką. Atlieka pagrindinius judesius 

iš įvairių kūno, naudojant įvairius 

įrankius. Derina rankų judesius (meta 

kamuolį į viršų, per tinklą, vienas kitam 

ir kt.). Išlaiko pusiausvyrą judant erdvėje 

(einant ir bėgant gyvatėle, ratu, 

kryžminiu žingsniu ir kt.). Atlieka 

koordinuotus judesius kojomis stovint ir 

judant erdvėje. Atlieka judesius, 

lavinančius viso kūno koordinaciją, 

persikeliant erdvėje (šliaužia, ropoja 

nuožulnia lenta, gimnastikos suoleliu, 

pralenda pritūpus, laipioja gimnastikos 

sienele, nušoka nuo paaukštinimo į 

nurodytą vietą, šoka iš vietos į tolį). 

Atlieka judesius, nekeičiančius kūno 

padėties erdvėje (suka liemenį, išsilenkia, 

guli kniūpsčiomis ir kt). Orientuojasi 

erdvėje ir laike, adekvačiai reaguoja į 

įvairius signalus. Išmoksta valdyti 

kamuolį. Juda nurodyta kryptimi, tam 

tikru greičiu ir tempu. Nuotaikingai 

rungtyniauja, lenktyniauja, išmoksta 

įvairių estafečių. Išreiškia savo nuotaiką, 

pojūčius, mintis, idėjas plastiškais 

judesiais, mimika, kūno poza. 
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įvairaus dydžio kamuoliais. Atlieka 

elementarius fizinius pratimus 

plokščiapadystės profilaktikai, kalba 

apie jų naudą sveikatai. Atlieka fizinius 

pratimus taisyklingai laikysenai ugdyti 

stovint, sėdint, einant. Daro pratimus 

akims, veido raumenims prieš veidrodį, 

gulint. Atlieka veiksmus su smulkiais 

daiktais, lavina pirštų smulkiuosius 

raumenis. Atlieka imitacinius pratimus 

įvairioms raumenų grupėms stiprinti. 

Važiuoja triratuku, leidžiasi nuo 

kalniuko su rogutėmis, padeda vežti 

draugą. Mielai žaidžia suaugusio 

inicijuotus liaudiškus judriuosius 

žaidimus, ratelius ir pačių sumanytus 

siužetinius imitacinius žaidimus. 

Žaidžia žaidimus gamtoje su vandeniu, 

smėliu, sniegu ir kita gamtine 

medžiaga. Suaugusiam padedant, 

plaunasi rankas su muilu, naudojasi 

rankšluosčiu. Pratinasi savarankiškai 

naudotis tualetu. Pratinasi namuose 

valyti dantis šepetuku ir dantų pasta, po 

valgio skalauja burną virintu vandeniu.  

Pratinasi prie savitvarkos (šukuojasi, 

naudojasi nosinaitėmis, čiaudint ar 

kosint prisidengia burną). Mokosi 

užsirišti šaliką, užsidėti kepurę, pats 

užsisegti sagas. Parodo suteptus rūbus, 

prašo pakeisti. Bando susilankstyti 

rūbelius. Naudojasi ūgį atitinkančiais 

baldais. 

atlieka fizinius pratimus taisyklingai 

laikysenai, derina judesį su kvėpavimu. 

Stiprina akių raumenis sekant daiktus 

tolumoje, žaidžiant žaidimus su kamuoliu. 

Atlieka bendro lavinimo pratimus su 

sportiniu inventoriumi ir be jo. Kasdieninėje 

žaidybinėje veikloje aktyviai žaidžia 

judriuosius žaidimus, tikslingai pasirenka 

sportinį inventorių. Važiuoja dviratuku, 

paspirtuku, slidinėja trumpomis 

plastmasinėmis slidėmis, leidžiasi nuo 

kalniuko su rogutėmis. Noriai dalyvauja 

sportinėse pramogose ir sporto šventėse, 

supranta kolektyvinės pergalės siekimo 

pastangas. Plaunasi rankas su muilu po 

žaidimų, veiklos, išsivalius nosį, paglosčius 

gyvūnus. Žino, kad negalima kramtyti 

riešutų ar kitų kietų daiktų, krapštyti maisto 

likučių aštriais daiktais. Šukuojasi 

asmeninėmis šukomis plaukus po pietų 

miego, po judrios veiklos, grįžus iš lauko. 

Savarankiškai rengiasi, bando užsirišti 

batus, užsisega sagas. Saugo, kad rūbai 

nesusiteptų, nešvarius prašo pakeisti. 

Susilanksto rūbelius, susitvarko  savo 

asmeninius daiktus. Atlieka akių mankštelę, 

laikosi regimosios veiklos režimo.  

 

Mankštinasi ant įvairių treniruoklių, 

sutvarko inventorių. Atlieka fizinius 

pratimus plokščiapėdystės profilaktikai 

grupėje, lauke, sporto salėje. 

Kontroliuoja savo kūno laikyseną stovint, 

sėdint ir noriai atlieka fizinius pratimus 

taisyklingai laikysenai ugdytis su įvairiu 

sportiniu inventoriumi ir priemonėmis. 

Atlieka atsipalaidavimo pratimus po 

judrios veiklos, prieš miegą, relaksacijos 

kambarėliuose. Kasdieninėje žaidybinėje 

veikloje žaidžia sportinius pratimus ir 

žaidimus, bei jų elementus – pvz.: 

krepšinį, futbolą, badmintoną, stalo 

tenisą ir kt. Važiuoja dviratuku, 

riedučiais, paspirtuku, rogutėmis, 

slidinėja trumpomis slidėmis, leidžiasi 

nuo kalniuko su snieglente. Dalyvauja 

estafetėse, supranta savo asmeninę 

atsakomybę bei indėlį. Savarankiškai 

prausiasi veidą po dienos miego, po 

valgio, susitepus.  Taisyklingai plaunasi 

rankas su muilu, išsivalo panages, pastebi 

ilgus nagus, prašo, kad suaugę nukarpytų.  

Savarankiškai valo dantis, po valgio 

skalauja burną. Naudoja tik savo plaukų 

papuošalus, smeigtukus, žino galvos 

priežiūros priemonių paskirtį. 

Savarankiškai rengiasi, užsiriša  batus, 

užsisega sagas. Pasirenka aprangą pagal 

oro temperatūrą. Pasidžiauna sušlapusius 

rūbus, avalynę 

Metodai: pokalbis-diskusija, „Minčių lietus“, probleminiai klausimai, didaktiniai, stalo žaidimai, stebėjimas, tyrinėjimai, 
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struktūrizuota veikla, projektinė veikla, sveikatos valandėlės. 

Priemonės: – treniruokliai, čiužiniai, kamuoliukų baseinas, spec. priemonės plokščiapėdystės profilaktikai, „gimnyc“ ir kiti 

kamuoliai, smulkus sportinis inventorius, spec. sienelė ūgiui matuoti ir laikysenai pasitikrinti, atributika judriųjų žaidimų 

organizavimui.  

17.3.                                                                                                         Pažinimo kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. 

Domisi savimi, 

suaugusiais žmonėmis, 

artimiausia gamtine ir 

kultūrine aplinka. 

Geba savo aplinkoje 

naudotis įvairios 

paskirties daiktais, 

atlikti kai kurias 

operacijas su daiktais.  

Geba orientuotis laike. 

Gėrisi ir tyrinėja 

negyvosios gamtos 

reiškinius.  

Bando suprasti augalų, 

gyvūnų gyvybės ratą, 

pajausti žmogaus ryšį 

su gamta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbando savo kūno galimybes (stebi 

viena akimi, užsimerkia, bando 

orientuotis aplinkoje, daro įvairias 

mimikas, grimasas prieš veidrodį). 

Kalba apie savo šeimą. Suvokia, kodėl 

tėveliai dirba, kokią naudą duoda 

darbas (žmonių sukurta visa kuo mes 

naudojamės – žaislai, maistas, rūbai, 

daiktai).  Žaidžia kai kurias profesijas 

(daktaras gydo, pardavėjas-parduoda 

prekes, vairuotojas-veža, kirpėjas-

kerpa, šukuoja). Tyrinėja, įvardija 

namų apyvokos, asmeninius daiktus. 

Pastebi daiktų skirtumus (didelis-

mažas, storas-plonas). Suranda 

vienodus daiktus, lygina „toks pat“ ar 

„ne toks pat“. Eksperimentuoja su 

mažiau įprastais daiktais (su 

padidinamu stiklu, veidrodėliu apžiūri 

save, seka savo šešėlį ir kt.). Sudaro 

daiktų grupes nurodytą požymį (spalvą, 

dydį, formą). Skaičiuoja daiktus iki 3. 

Vartoja sąvokas – vienas, daug, mažai.  

Sudeda daiktus pagal paskirtį (žaislai, 

drabužiai, baldai, maistas). Pavadina 

paros dalis. Kalba, kad dieną yra 

šviesu, einame į darželį, žaidžiame, 

Iš klausos nustato, kas ir iš kurios pusės 

skambėjo. Iš kvapo nustato, kas verda, kepa. 

Jaučia šilumą, šaltį, nusako pojūčius. 

Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena 

pavadinimus. Domisi darželio istorija, jame 

dirbančiais žmonėmis. Aplanko artimiausius 

kultūros, istorijos ir gamtos paminklus. Žino 

tautinius simbolius – vėliavą, herbą. Domisi 

Lietuvos žemėlapiu. Skiria įvairias patalpas, 

jų paskirtį, baldus. Grupuoja daiktus pagal  

paskirtį – darbo įrankiai, buities reikmenys, 

maisto produktai ir kt). Skiria medžiagą iš 

kurios daiktas padarytas (medinis, molinis, 

odinis, medžiaginis ir kt.). Grupuoja daiktus 

pagal jų paskirtį, medžiagą, iš kurios 

padaryti (baldai – odiniai, mediniai). Pažįsta 

skaitmenis nuo 1 iki 5, skaičiuoja 5 ribose 

eilės tvarka. Žaidžia stalo žaidimus, 

padedančius lyginti, sisteminti, klasifikuoti, 

apibendrinti informaciją apie gamtą ir kt. 

Pasako paros dalis, jų seką, vartoja sąvokas 

šiandien, vakar, rytoj. Kalba apie metų 

laikus pagal gamtos reiškinius, asmenines, 

kalendorines šventes. Laikrodyje parodo, 

kada valgo, eina namo, rodo filmą ir  kt. 

Eksperimentuoja su vandeniu: užšaldo, 

išgarina, jame plukdo įvairius daiktus 

Kalba apie kūno vystymosi kaitą (gimsta, 

auga, sensta, miršta). Žiūri šeimos, 

grupės nuotraukas, lygina save su kitais.  

Skiria miestų pavadinimus, kuo skiriasi 

miestas nuo miestelių, kaimų. Domisi 

Klaipėdos krašto, Lietuvos istorija, 

šventėmis, tradicijomis, papročiais. 

Skiria tautinius simbolius – vėliavą, 

herbą, himną. Domisi senoviniais 

daiktais, senolių asmeniniais daiktais. 

Domisi senovine ir šiuolaikine technika. 

Skiria senovinę, tradicinę ir modernią 

aplinką iš daiktų, nuotraukų. Matuoja ir 

lygina daiktus pagal ilgį, aukštį, plotį, 

storį, svorį. Skiria, grupuoja geometrines 

figūras, erdvines formas regėjimo, 

lytėjimo pagalba. Eksperimentuoja su 

biriomis, skystomis medžiagomis įvairios 

formos, talpumo induose. Skaičiuoja ir 

atskaičiuoja 10 ribose, atlieka 

matematinius veiksmus. Kalba apie 

pinigų paskirtį, atlieka monetų keitimo 

operacijas (iki 10 centų vertės). Kalba 

apie kompiuterius, transporto ir 

informacijos priemones, techninę įrangą.  

Pasako savaitės dienas. Kalba apie 

savaitės darbų seką. Kalbą apie 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

naktį tamsu – miegame.  Kalba apie 

metų laikus pagal gamtos reiškinius. 

Žaidžia su smėliu (kepa „pyragus“, 

stato „bokštus“), atranda, kad sausas 

smėlis birus, šlapias limpa. Žaidžia su 

sniegu, tyrinėja jo savybes (šaltas, 

baltas, šilumoje pavirsta vandeniu).  

Pasako, koks oras (šaltas, šiltas, lyja 

lietus, sninga, pučia vėjas). Kalba apie 

saulės, vėjo, vandens darbus (saulė 

šildo, augina augalus, vėjas džiovina, 

atgaivina, kai būna karšta, vanduo 

pagirdo, augalus, nuplauna 

nešvarumus). Stebi grupės augalus 

(gėlė užmezga pumpurą, gėlė žydi, 

nuvysta).  Stebi augalus, augančius 

darželio teritorijoje (berželiai skleidžia 

pumpurus, užauga lapai, nukrenta). 

Stebi kai kurių gyvūnų augimą 

(žiurkėno, jūrų kiaulytės, žuvyčių). 

Stebi, kad gyvūnai panašūs (visi juda) 

ir skiriasi savo kūnu, judėjimo būdu, 

kalba. Džiaugiasi paukščių čiulbėjimu, 

gėlės žiedais. Suvokia kas maitina 

(kiaulė, karvė, višta), augalus 

vartojame maistui (daržovės, vaisiai, 

uogos, vaistinės žolės). 

(aiškinasi, kodėl vieni skęsta, o kiti – ne), 

pučia muilo burbulus. Tyrinėja dirvožemį, 

sužino dirvožemio, smėlio, molio savybes. 

Nustato vėjo kryptį pagal vėjarodes, 

aitvarus. Stebi gamtoje vykstančius 

reiškinius, juos įvardija, kalendoriuje 

sutartiniais ženklais pažymi dienos orus. 

Kalba apie dangaus šviesulius: Saulę, 

Mėnulį, žvaigždes. Augina svogūninius 

augalus, gėles ir kt. bei stebi augimo 

procesą. Pasako ir parodo augalo 

sudedamąsias dalis. Stebi ir tyrinėja 

medžius, krūmus, grybus miške, žolynus, 

lauko augalus pievose įvairiais metų laikais.  

 Padeda suaugusiam prižiūrėti augintinį 

(pamaitinti, išvalyti narvelį, akvariumą ir 

kt). Skiria laukinius ir naminius gyvūnus, 

žino ką jie ėda, juda, kaip prisitaiko prie 

metų laikų kaitos. Saugo, globoja gyvūnus. 

Domisi gyvūnų nauda žmogui, aplinkai. 

Padeda įsirengti lesyklėles, kelti inkilus, 

domisi į juos atskrendančiais paukščiais. 

Renka, tyrinėja, tvarko gamtinę medžiagą. 

Savarankiškai prižiūri grupės ar savo 

augintinį, rūpinasi juo, stebi jo gyvybės ratą. 

 

asmenines, šeimos, kalendorines šventes, 

darbų pobūdį metų cikle. Ardo, tyrinėja 

mechaninį, elektroninį laikrodį, įgyja 

laikrodžio pažinimo pradmenis. Supranta 

sąvoką „mėnuo“, tyrinėja oro kalendorių, 

sieninį kalendorių. Atlieka darbą per 

nustatytą laiką (minutę, 5 minutes), 

naudojant smėlio, mechaninį laikrodžius; 

pajaučia laiko atkarpos trukmę. Knygose, 

enciklopedijose ieško informacijos apie 

vandens, vėjo, dirvožemio naudą žmogui, 

augalams, gyvūnams. Tyrinėja natūralius 

(saulė) ir dirbtinius (žvakės, lemputės, 

laužas) šviesos šaltinius. Žymi gamtos 

kalendorių, stebi ir lygina savaitės, 

skirtingų metų laikų orus. Kalba apie 

dangaus kūnų poveikį žmogui.  Klausosi 

pasakojimų, mitų, dainų apie gamtos 

reiškinius bei dangaus kūnus. Rūpinasi 

kambariniais augalais (laisto, valo 

dulkes, padeda persodinti), žino jų naudą 

žmogui. Daigina ir augina svogūnus, 

pupas, avižas ir kt. juodžemyje, smėlyje, 

vandenyje, stebi ir fiksuoja kalendoriuje 

jų augimo procesą. Vyksta prie vandens 

telkinių, į parką, mišką, kur ieško žinomų 

ar retų augalų (apie nežinomus ieško 

informacijos enciklopedijose).  

Metodai: didaktinės užduotys; pokalbis, stebėjimas, individualios užduotys vaikams, asociacijų kūrimas („voratinklis“, 

„žemėlapis“), idėjų kūrimas („minčių lietus“, „smegenų šturmas“), analogijų, projektinė veikla, ugdymo valandėlės, galvosūkiai, 

kolekcionavimas.  

Priemonės: įvairios enciklopedijos, žemėlapiai, plakatai, stalo žaidimai, įvairūs prietaisai tiriamajai veiklai, gamtinės medžiagos 

pavyzdžiai, kambariniai augalai, pažintiniai paveikslai, oro ir mėnesio kalendoriai, matavimo priemonės, laikrodis, pinigų kortelės 

ir kt.  
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17.4.                                                                                                   Komunikavimo kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. 

Geba tenkinti savo 

poreikį bendrauti ir 

pažinti pasaulį. 

Domisi rašytine kalba. 

Bando susitarti, 

drauge žaisti, 

pavadinti, apibūdinti, 

pristatyti žaidimą. 

Geba išreikšti žaidimo 

turinį, naudojant 

įvairias komunikacijos 

priemones ir būdus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalboje vartoja savo, šeimos, draugų 

vardus. Įsimena trumpus eilėraščius (1-

2 posmų), trumpus smulkiosios 

tautosakos kūrinius. Kalba apie praeitį 

ir ateitį, žodžiu apibūdina įvykius. 

Klausinėja suaugusio apie daiktus, 

reiškinius, jų savybes. Pasakodamas 

įspūdžius daug kalba, daro tarties 

klaidų. Išvardija, ką mato 

paveikslėliuose. Kalbėdamas vartoja 

mažybinius žodelius, įvardžius (aš, 

mane, mes), prieveiksnius. Pavadina 

daiktus ir veiksmus žodžiais, pasako 

pagrindinių objekto savybių 

pavadinimus (forma, spalva, dydis). 

Naudoja keletą apibendrinančių žodžių 

(indai, žaislai). Į klausimus atsako 

trumpais, nepilnais sakiniais. Domisi 

knygomis: klausosi skaitomų tekstų, 

varto nuotraukų ir paveikslų knygas, 

įvardija įvairius objektus, 

pakomentuoja keliais žodžiais. Pažymi 

asmeninius, grupės daiktus simboliais. 

Rodo iniciatyvą žaisti, į suaugusį ar 

vaikus kreipiasi malonia veido išraiška, 

prašymu. Žaisdamas vienas ar drauge, 

apibūdina savo atliekamus veiksmus, 

įvykio situaciją. Dalinasi įspūdžiais, 

džiaugiasi savo išradingumu žaidžiant, 

veikiant su daiktais. Išbando įvairias 

komunikacijos priemones (balso 

Pasako savo vardo pirmą garsą. Atpasakoja 

apsakymus, girdėtas ar sukurtas pasakas, 

eilėraščius, palydint gestais, mimika. 

Supranta, kad yra „geri“ ir „blogi“ žodžiai. 

Pasako, ką jaučia, galvoja, įsivaizduoja. 

Šnekamojoje kalboje vartoja 

apibendrinamuosius žodžius. Pasako kelis 

požymius, kuriais daiktai skiriasi. Žodžiais 

išreiškia erdvinius daikto santykius su 

savimi. Pastebi paveikslėliuose personažų 

emocijas, išgyvenimus, apie tai šneka. 

Klausosi tautosakos kūrinėlių, įrašų, 

plokštelių, radijo, televizoriaus. Girdi 

aplinkoje ir kalba apie lietuvių ir rusų 

kalbas, įsimena kai kuriuos žodžius. 

Atpažįsta užrašytą raidėmis savo vardą. 

Kopijuoja užrašus, knygelių pavadinimus. 

Aiškinasi įvairių lentelių, simbolių prasmę, 

kuria savus. „Rašo“ laiškus, knygas, 

laikraščius. Varto knygas, laikraščius, 

žurnalus, iliustruotas enciklopedijas, 

albumus. Užmezga kontaktą su kitais 

vaikais, pakviečia kartu žaisti. Pasiskirsto 

vaidmenimis, aptaria ir svarsto kaip žaisti. 

Plėtodamas siužetą, pasakoja  patirtus 

įspūdžius šeimoje, darželyje ir kt. 

Pasiteirauja, ką daro kiti, kokį vaidmenį 

atlieka žaidime. Kalba ta intonacija, kuri 

būdinga pasirinktam vaidmeniui, vartoja 

specifinius terminus. Žaidime naudoja 

greitakalbes, dialogus, mįsles minkles. 

Kalba, diskutuoja apie sudėtingus 

reiškinius, priežastinius ryšius, procesus 

(techniką, kosmosą ir kt.). Kuria pasakas 

be galo. Sugalvoja mįslių, pabaigą ir 

pradžią pasakojimui. Klausosi įvairių 

žanrų literatūrą (tautosaką, grožinę, 

publicistinę), savo ar draugų kalbos įrašų, 

televizoriaus, dalyvauja pokalbyje- 

aptarime. Su intonacija deklamuoja 

smulkiosios tautosakos kūrinius, 

eilėraščius, poemų  ištraukas. Pasakoja 

pagal paveikslų serijas. Pasakoja matyto 

filmuko ištrauką. Pasako garso vietą 

žodyje, aiškiai jį ištaria, parodo to garso 

raidę, sugalvoja žodžius, prasidedančius 

šia raide. Kopijuoja raštą, „rašo“ 

ženklais, piešiniais, kerpa raides, žodžius 

iš žurnalų, sudėlioja žodžius, 

pavadinimus. Rašo savo vardą 

spausdintomis didžiosiomis raidėmis. 

„Skaito“ knygeles vienas kitam. Stebi, 

kaip kiti rašo, spausdina ar renka tekstą 

kompiuteriu, pats bando. Lankosi 

bibliotekoje, knygyne ir susipažįsta su 

spaudinių įvairove. Prieš žaidimą 

pasiskirsto vaidmenimis, svarsto žaidimo 

variantus, planuoja Pataria, įrodinėja, 

kritikuoja, ginčijasi. Pratinasi kalbėti 

viešai. Praneša, ką nors pasako visai 

grupei. Įvertina gerą žaidimą, daro 

išvadas, tariasi dėl kito žaidimo. Išsaugo 
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intonaciją, mimiką, pantomimą, 

išraišką judesiu). Bando atkurti 

personažo kalbos ir elgesio bruožus 

(gydytoja kalba švelniai, šypsosi). 

Atgaivina žaislus, daiktus, su jais 

kalbasi kaip su gyvais. 

Kalba su žaislais. Fantazuoja, gyvena 

vaidmens gyvenimu. Žodžiais kuria visą 

situaciją. 

 

vaidmeniui būdingą kalbą, intonacijas  

viso žaidimo metu. Suvokia draugų 

gestų, mimikos reikšmę, susitaria dėl kai 

kurių ženklų prasmės. Fantazuoja, jungia 

realybę su prasimanytais dalykais, 

pasakų epizodais. Naudoja rašytinę kalbą 

(rašo laiškus, receptus, knygas, prekių 

etiketes ir kt). 

Metodai: pokalbis, pasakojimas, pasakų kūrimas, interviu, didaktinės užduotys, tikslinės užduotys, kurioms vadovauja pedagogas, 

vaidybiniai žaidimai, individualios užduotys vaikams.  

Priemonės: siužetinių paveikslėlių serijos, žaidimai foneminei klausai, smulkiajai motorikai lavinti, knygos, plakatai, laikraščiai, 

reklaminiai bukletai, spausdinimo mašinėlė, raidžių kortelės, lenta rašymui, stalo žaidimai, pasakų ir muzikos įrašai ir kt. 

17.5.                                                                                                        Meninė kompetencija 

Gebėjimai, vertybinės 

nuostatos 

 

Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

3-4 m. 4-5 m. 5-6 m. 

Geba kurti dailės 

raiškos priemonėmis, 

išgyventi kūrybos 

džiaugsmą. Bando 

taisyklingai  dainuoti, 

skanduoti, intonuoti. 

Geba kurti, groti,  

improvizuoti, 

tradiciniais ir 

netradiciniais muzikos 

instrumentais. 

Bando orientuotis 

erdvėje, judėti pagal 

muziką.  Moka laisvai 

ir išraiškingai vaidinti 

improvizuotose ir 

parengtose lėlių bei 

draminės vaidybos 

Eksperimentuoja ant popieriaus ir kitų 

medžiagų  įvairiomis grafikos 

priemonėmis, atranda įvairius raiškos 

būdus: linijas, dėmes, jų derinius. 

Dėlioja linijinius piešinius, ornamentus 

iš pagalbinių medžiagų. Išbando 

patrauklias priemones: minkštus 

pieštukus, plačius flomasterius, medžio 

anglį, kreidą. Bando  išvedžioti 

žmogaus ar žvėrelio siluetą, jų veido 

simbolius ir kitas dalis ar detales. Tapo 

teptuku ant įvairaus formato balto ar 

spalvoto popieriaus. Plėšo taisyklingas 

formas, pratinasi klijuoti. Dėlioja iš 

geometrinės, netaisyklingos formos 

detalių kontūrus, priklijuoja. Prie 

priklijuotų formų piešia smulkias 

detales. Štampuoja įvairias štampukais 

Piešia keliomis piešimo priemonėmis: 

vaškinėmis kreidelėmis, spalvotais 

pieštukais, flomasteriais. Pieštas kontūro 

formas papildo tapybos ir štampavimo 

priemonėmis. Tapo įvairiais atspalviais. 

Tapytą darbelį užpildo realiomis 

medžiagomis, daro koliažus. Klijuoja  

įvairias geometrines formas, aplikavimą 

derina su piešimu, štampavimu, tapymu. 

Daro bendrus darbus lėlių, šešėlių teatrams, 

dekoracijas vaidybai, priemones, 

naudojamas vaikų siužetiniuose žaidimuose.  

Lipdo iš vieno gabalo ir atskirų dalių, jas 

sujungiant, naudoja gamtines medžiagas, 

daro raižinius. Daro žmogaus, gyvūnų, 

paukščių figūras, įvairius statinius iš 

popieriaus dėžučių, plastmasės butelių ir 

kitų buitinių atliekų. Daro įvairius dirbinius 

Bando sudėtingesnes grafikos priemones, 

naudoja linijas žmogaus, gyvūno, 

paukščio nuotaikai perteikti, dėmėmis 

išreiškia metų laikus. Daro spaudus, 

grotažą, monotipiją. Jungia darbeliuose 

kelias technikas. Lipdo iš įvairių 

medžiagų (plastilino, tešlos, smėlio ir kt.) 

aplinkoje, dailės albumuose ar parodose 

matytus darbus, juos puošia. Pasigamina 

įvairių plastinių medžiagų – tešlos, 

celiuliozės masės, gipso. Išbando 

tautodailės elementus, aiškinasi jų 

prasmę. Konstruoja, panaudojant 

plastiliną, klijus, dažus. Spontaniškai 

derina aplikavimą su piešimu, tapymu, 

štampavimu, lipdymu. Pasigamina 

kaukes, atributus šventėms. Padaro, 

nupiešia, savo draugui dovanėlę, 
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scenose. 

 

 

 

 

 

ant įvairių medžiagų. Lipdo iš 

plastilino, smėlio, minkšto sniego 

įvairias formas, puošia jas įspaudais, 

prideda papildomų medžiagų. Išmėgina 

savo balso galimybes spontaniškai 

šūkaujant, dainuojant. Ritmiškai 

skanduoja atitinkančius pratimus. 

Lavina artikuliaciją ir dikciją, 

pasitelkiant greitakalbes, šūkavimus, 

priežodžius, patarles. Nežiūrėdamas 

atpažįsta draugų balsus. Vienu 

skiemeniu dainuoja melodiją be žodžių. 

Groja įvairiais gamtos daiktais: 

akmenukais, lazdelėmis, molio 

švilpynėmis, kaladėlėmis. Dainuojant 

ritmiškai pritaria muzikos 

instrumentais, plojimu, kojos 

trepsėjimu. Kuria savo melodijas. 

Klauso „gyvos “ muzikos, atliekamos 

muzikos mokytojo, muzikos atlikėjų. 

Susikaupia, įsiklauso ir išgirsta garsų 

savybes (aukštas- žemas), dinamiką 

(tyliai- garsiai), tembrą (storas-plonas). 

Klausosi tylos, aplinkos triukšmo, 

gamtos garsų. Klausosi greitos ir lėtos, 

liūdnos ir linksmos muzikos. Klauso 

pažįstamų kūrinėlių, pasako, kaip 

atliekama: grojama, dainuojama. Skiria 

muzikos žanrus: daina, ratelis, šokis. 

Atlieka vienodo tempo ratelius bei 

šokius. Pratinasi eiti, bėgti ratu, suktis į 

abi puses po vieną ir poromis pagal 

muzikos pobūdį. Atlieka paprasčiausias 

figūras ir judesius, tokius kaip 

iš gamtinės medžiagos. Reiškia savo 

nuotaiką linijomis, spalvomis, klausant 

muzikos kurinius. Mėgina atkurti tai ką 

matė ir mato, prisiminė, ką girdėjo kitos 

veiklos metu. Dainuoja balso ir intonacijos 

lavinimo pratimus, panaudojant lietuvių ar 

kitų tautų folklorą, gamtos garsų 

pamėgdžiojimus, skaičiuotes, erzinimus. 

Dainavimą palydi ritminiais judesiais ar 

garsais (ploja, stuksena, trepsi, spragsi), 

muzikos instrumentais. Dainuoja 

nesudėtingas lietuvių liaudies dainas, 

daineles apie gyvūniją, gamtą, žmones. 

Groja buteliukais, metalinėmis dėžutėmis su 

kruopomis, ir kt. Groja vaikiškais 

instrumentais: būgneliais, varpeliais, 

marakasais, metalofonu ir kt. Parenka 

instrumentus gyvūno balsui, įvairiems 

garsams išreikšti. Klauso pačių vaikų 

kuriamos muzikos. Klauso muzikos įrašų 

(plokštelių, diskų), žiūri koncertus per TV. 

Skiria gamtos,  darbo įrankių garsus, 

žmogaus pagamintų daiktų skleidžiamus 

triukšmus. Apibūdina muzikos nuotaiką 

(linksma - liūdna; gyva - rami; iškilminga, 

energinga, graudi, verksminga). Skiria 

muzikos žanrus: maršas, lopšinė, polka. 

Atpažįsta girdėtus kūrinius ir pasako, kas 

atlieka: solistas, choras, orkestras, vyras, 

moteris, vaikas. Pasako, kokiu instrumentu 

atliekamas kūrinys: pianinu, smuiku, 

kanklėmis, armonika ir kt. Atskiras šokio 

dalis atlieka skirtingu tempu. Savarankiškai 

sudaro ratą, išsisklaido ir vėl sustoja į ratą.  

atviruką, savo piešiniu išreiškia 

linkėjimus. Rašo savo vardą, darbelio 

pavadinimą spausdintomis didžiosiomis 

raidėmis. Pritaiko imitacinius judesius, 

dainos nuotaiką išreiškia mimika, 

pantomima ir balso intonacija. Pratinasi 

prie dvibalsio dainavimo, atliekant 

lietuvių liaudies dainas. Pratinasi 

dainuoti solo, pritarti solistui. Dainuoja 

savo krašto, lietuvių ir rusų tautų dainas, 

kompozitorių sukurtas, populiarias 

pramogines dainas bei gieda giesmes. 

Susipažįsta su pianinu, akordeonu, gitara, 

smuiku ir kitais muzikos instrumentais, 

išbando jų skambėjimą. Parenka 

instrumentus įvairiems netikėtiems 

objektams ir reiškiniams vaizduoti. 

Klauso profesionalios klasikinės ir 

populiarios pramoginės muzikos. Klauso 

savo krašto ir kitų tautų folklorą. 

Klausomą muziką palydi veiksmu 

(melodiją – rankų judesiais, ritmą – 

pirštų prisilietimu, nuotaiką – mimikos 

elementais). Mena garsines mįsles, 

žaidžia garsinius žaidimus. Skiria 

muzikos instrumentų garsus, 

skambančius ansamblyje ir pavieniui.  

Skiria muzikos žanrus: liaudies daina, 

šokis, opera, baletas. Žino sąvokas: 

dirigentas, dainininkas, pianistas, 

smuikininkas. Eina rate atbulomis, 

sudaro du (vienas viduryje kito ) ratus. 

Grakščiai atlieka judesius einant, stovint 

tiesia linija. Improvizuoja, judesiu 
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šuoliukas, pritupimas, sukinys, šokių 

žingsneliai. Šoka, ploja, trepsi 

jausdamas muzikos pulsavimą, 

atraminius garsus. Pratinasi laiku 

pradėti judėjimą ir laiku, nutilus 

muzikai – baigti. Žaidžia socialinius 

žaidimus (iš savo aplinkos, patirties),  

vis daugiau panaudojant vaidinimo 

elementų: žodines ir judesių išraiškas. 

Su lėlėmis -  figūrėlėmis suvaidina 

trumpas sceneles pagal literatūrinius 

kūrinius ir paties sukurtą siužetą. 

Vaidina įvairius  gamtos reiškinius, 

judesiu imituoja gyvūnus. Vaidina su 

kaukėmis, pratinasi kalbėti ir veikti už 

personažą laisvai, be įtampos. 

 

Savarankiškai keičia rato kryptį, jį mažina ir 

didina, eina šoniniu žingsneliu.  Pratinasi 

ratelyje koordinuoti judėjimą ir dainavimą. 

Išmėgina judesio galimybes kūnui 

nekeičiant padėties erdvėje (siūbuoja, 

pritūpia) ir judant. Šoka lietuvių, rusų bei 

kitų tautų ratelius ir šokius. Kuria 

scenarijus, skirstosi vaidmenimis. Vaidina 

su pirštininėmis, lazdelinėmis, popierinėmis 

ir kt. lėlėmis, kaukėmis girdėtas pasakas, 

matytus filmus, spektaklius. Atskleidžia 

personažo elgesio, judėjimo,  intonacijų 

ypatumus. Žaidžia pantomimos žaidimus. 

 

išreiškia savo  charakterį, temperamentą, 

nuotaiką.  Šoka ritminius šokius, judesį 

derina su muzika, ritmu, nuotaika. 

Improvizuoja, kuria judesius pagal 

muziką.  Kūrybiškai, laisvai vaidina su 

įvairiomis lėlėmis. Perteikia įgytą 

deklamavimo, šokio, dainavimo, 

improvizacijos, sceninio elgesio patirtį 

spektakliuose. Rodo sceninius vaizdelius, 

spektaklius jaunesniems vaikams, 

bendraamžiams bei tėvams. Pastebi ir 

kalba apie veikėjų kalbėjimo, poelgių, 

kostiumų, lydinčios muzikos, dekoracijų 

meninius niuansus. Skiria pagrindines 

teatro rūšis (lėlių, dramos, operos, baleto, 

cirko) bei sąvokas: rašytojas, poetas, 

dramaturgas, dailininkas, režisierius, 

apšvietėjas ir kt.   

Metodai: pokalbis, „Smegenų šturmas“, kūrybinis darbas, atradimų metodas, kūrybinio vaidinimo (inscenizacija), tikslinės 

užduotys, kurioms vadovauja pedagogas, meno kūrinių stebėjimas, kūrybos proceso stebėjimas, muzikos kūrinių klausymas. 

Priemonės: Dailė - įvairūs dažai, piešimo priemonės, gamtinė medžiaga, įvairus popierius, buitinės, antrinės žaliavos, molbertai. 

Muzika – muzikos ir savo gamybos instrumentai, garso ir vaizdo aparatūra, plakatai, paveikslai, muzikos įrašai. Dramatizacija – 

įvairios lėlės, kaukės, kostiumai, dekoracijos, vaikiškas grimas.  
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

          18. Vertinimo metodai: pokalbiai su vaiku natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir 

kūrybos produktų analizė, vaiko kalbos bei veiklos vaizdo įrašai, atskiros ugdymo srities tyrimai, 

klausimynai tėvams, kitos specialios vaiko pažinimo metodikos. 

           19. Vertinimo dažnumas. Įstaigoje vertinimas yra planuojamas, numatoma ką, kokiu tikslu ir 

kaip bus vertinama, jis yra nenutrūkstamas, grįžtamasis, lankstus. Vaiko pasiekimų vertinimas 

organizuojamas du kartus per metus, t.y. rugsėjį (kai galime nustatyti vaiko pradinį išsivystymą) ir 

gegužę (kad galėtume apibendrinti pokyčius, įvykusius per mokslo metus). Vertinamos šios sritys: 

kalba ir kalbėjimas, socialinė ir emocinė raida, pažinimo įgūdžiai, viso kūno ir pirštų bei riešo 

judesiai, savarankiškumo įgūdžiai. Specialiųjų poreikių vaikų pažanga ir esant būtinybei (atvyko iš 

namų, kitos ugdymo įstaigos, dažnai serga ir kt.) taikomas tarpinis vertinimas. Toks vertinimas yra 

palankus sekti vaiko ugdymosi ir ugdymo turinio ryšį, sudarant optimalias sąlygas, parenkant 

ugdomųjų poveikių sistemą konkrečiam vaikui. Vertinimo rezultatai tėvams pateikiami 

individualiai. Atsižvelgus į vertinimų išvadas, tėvų siūlymus bei pageidavimus, koreguojama 

individuali vaiko ugdymo programa. 

          20. Informaciją apie ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus, pedagogai kaupia „Vaiko 

aplanke“.  Jame galėtų būti: vaiko darbelių pavyzdžiai, nuotraukos, vaiko stebėjimo aprašymai, 

vaiko mintys, interviu su vaiku, specialistų komentarai, tėvų pastebėjimai, pasiekimų ir pažangos 

vertinimo lentelės.  
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