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ĮVADAS 

Eitminiškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėms būdingas daugiakalbis, daugiakultūrinis 

socialinis kontekstas, taip pat skirtingas vaikų amžius grupėse. Atsižvelgiant į tai ir užtikrinant 

Eitminiškių gimnazijos bendruomenės narių švietimo interesų ir poreikių tenkinimą, siekiama 

nuoseklaus, inovatyvaus vaiko visapusiškų gebėjimų ugdymo(si). Gimnazijos ikimokyklinio 

ugdymo programa (toliau – Programa) nustato ikimokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, 

Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdymo gaires, ugdytinus vaikų pasiekimus ir 

pažangos vertinimo nuostatas. Programa skirta vaikų nuo 2-6 metų vaikams, pedagogams, tėvams 

(globėjams). Programa parengta vadovaujantis Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje atliktų 

ikimokyklinio ugdymo tyrimų rezultatais, ikimokyklinio ugdymo kokybės kriterijais, 

ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis, aktualiais švietimo dokumentais bei kitais šaltiniais. 

Sudarant programą atsižvelgta į tėvų (globėjų) lūkesčius, įstaigos regiono savitumus. Programa 

grindžiama visapusiško darnaus ugdymo(si) idėjomis, apima visas ugdymo(si) sritis ir yra 

atnaujinama kas trejus metus.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Informacija apie įstaigą. 

1.1. Švietimo teikėjo pavadinimas – Eitminiškių gimnazija (toliau – Gimnazija). Gimnazija 

įregistruota Juridiniu asmenų registre, kodas 195001473. 

1.2. Gimnazija įsteigta 1996 m. rugsėjo 2 d. 

1.3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

1.4. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.  

1.5. Gimnazijos tipas – gimnazija.  

1.6. Gimnazijos savininkas – valstybė. 

1.7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. 

1.8. Gimnazijos buveinės adresas – Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 

Vilniaus r. sav. 

1.9. El.p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt,  telefonas (8-5) 2555434, interneto svetainė 

https://eitminiskiugimnazija.lt/ 

1.10. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas lietuvių kalba Gimnazijoje bei Gimnazijos Ažulaukės 

pradinio ugdymo, Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriuose. 

2. Vaikai ir jų poreikiai. 

Gimnazijoje bei Gimnazijos Ažulaukės, Visalaukės skyriuose veikiančias ikimokyklinio 

ugdymo grupes lanko vaikai (nuo 2 iki 6 metų) iš Nemenčinės, Paberžės, Riešės sen. gyvenančių 

šeimų. Ugdytiniai gyvena ir auga kaimo vietovėje. Skirtingus vaikų ugdymosi poreikius sąlygoja 

vaikų individualios savybės, jų raidos ypatumai, įvairios gyvenimo ir ugdymosi sąlygos, įgyta 

patirtis šeimose: dalis vaikų auga šeimose patiriančiose nepriteklių, dalis vaikų - kitakalbėje 

aplinkoje (lenkų, rusų). Atsižvelgdama į kalbinės aplinkos ypatumus ir tėvų poreikius, Gimnazija 

ypatingą dėmesį skiria kitakalbių vaikų ugdymui valstybine kalba. Nepažeidžiant prigimtinės 

vaikų teisės į gimtąją kalbą, sudaromos palankios sąlygos lietuvių kalbos įgūdžiams plėtoti, 

pasinerti į kalbinę aplinką. Kuriama palanki kasdienė aplinka lietuvių kalbos tobulinimui, 
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sudaromos sąlygos kalbiniam ugdymuisi žaidybinėje, muzikinėje, dailės ir kt. veiklose. Vaiko 

poreikis turėti geras socialines, edukacines vystymosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko 

amžiumi nesikeičiančių interesų. Atsižvelgiant į individualų vaiką siekiama tenkinti šiuos 

pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, 

pažinimo, saviraiškos.  

Poreikis jaustis saugiai. Kuriama aplinka, kurioje kiekvienas vaikas galėtų jaustis saugiai: 

užmegzti artimą ryšį su juo Gimnazijos ikimokyklinėje grupėje (toliau – Grupėje) 

besirūpinančiais suaugusiais žmonėmis bei vaikais. Siekiama, jog vaikas jaustų, kad jo gyvybei 

ir sveikatai negresia pavojus, kad jo fiziologiniai ir emociniai poreikiai bus patenkinti, atsižvelgta 

į gebėjimus; suprastų, išmoktų laikytis susitarimų, žaidimo ar kitos veiklos metu saugoti save ir 

kitus. Su kitakalbiais vaikais adaptacijos metu bendraujama gimtąja kalba, tam, kad vaikai 

jaustųsi saugesni, priimti į bendruomenę ir sėkmingiau adaptuotųsi.  

Poreikis judėti. Sudarytos palankios sąlygos vaikams laisvai ir nevaržomai judėti: laipioti, 

vaikščioti, šokinėti, ropoti, šliaužioti, bėgioti, ristis, lipti aukštyn, karstytis. Pedagogai užtikrina, 

kad vaikas galėtų saugiai tenkinti savo judėjimo poreikį bei judėtų kaip įmanoma įvairiau. 

Poreikis žaisti. Kiekvienas vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais bei kitais 

grupėje ir lauke esančiais daiktais, pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Dienotvarkėje numatoma 

pakankamai laiko tikslingiems edukaciniams bei vaikų laisviesiems žaidimams.  

Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų gabumų, 

vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų. Skatinami ir palaikomi vaikų pokalbiai su 

pedagogais ar draugais žaidimų ir kitos įvairios veikos metu grupėje bei lauke. Grupiniai 

pokalbiai vyksta ryto rato metu. 

Poreikis patenkinti savo smalsumą. Gimnazijoje remiamasi patirtiniu ugdymu, kuriamos 

sąlygos skatinančios vaikų smalsumą, įgalinančios vaikus tyrinėti aplinką remiantis visais savo 

pojūčiais, klausti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus, dalintis įspūdžiais apie atradimus su 

suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas tikslina turimus 

daiktų vaizdinius, veikia aplinkoje naudodamas įvairias priemonėmis tuo pačiu plečia savo 

žodyną, kaupia žinias.  

Poreikis būti savarankiškam. Galėdami patys, savarankiškai savimi pasirūpinti, vaikai labiau 

pasitiki savo jėgomis, geriau save įsivertina. Gimnazijoje skiriama pakankamai laiko 

„perėjimams“ tarp veiklų: susitvarkyti po žaidimo, padengti stalus prieš valgį, savarankiškai 

apsirengti ir nusirengti, užsirišti batus, susilankstyti drabužius, po valgio nusinešti indus, taip pat 

ir padėti mažesniems savo draugams, kuriems. Ugdant savarankiškumą, atsakingumą, 

pareigingumą, vaikai įgalinami atlikti jiems skirtus įpareigojimus, skatinami laikytis susitarimų. 

Poreikis pažinti savo šalį, tradicijas. Vaikams sudaromos sąlygos pažinti artimą aplinką, kurioje 

gyvena ir veikia, taip pat organizuojami žygiai, edukacinės išvykos į toliau esančius objektus. 

Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Vaikams sudaromos sąlygos išreikšti save, savo 

patirtus įspūdžius bei išgyvenimus per vaidybinę ir meninę veiklas. Stengiamasi, kad vaikų 

kuriami darbeliai būtų praktiškai panaudojami, t.y. prasmingi, ir vaikai galėtų džiaugtis ne tik 

kūrybos procesu, bet ir rezultatu. Gimnazijoje ugdomi/si skirtingų poreikių vaikai, siekiama, kad 

individualus dėmesys ir pagalba būtų skirta kiekvienam, mokomasi pripažinti ir toleruoti 

skirtumus. Esant poreikiui, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas 

rengiamos individualiosios programos specialiųjų poreikių vaikams. Tenkinant vaikų ir 

tėvų/globėjų interesus vaikų saviraiškai įvairiose ugdymo/si srityse, siūlomos neformaliojo 

ugdymo veiklos: keramikos, anglų kalbos, karate užsiėmimai. 
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3. Mokytojai ir kiti specialistai. 

Grupėse ugdymo procesą organizuoja ir vykdo ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti 

pedagogai: neformaliojo ugdymo mokytojai (keramikos, muzikos), sveikatos priežiūros 

specialistas.  

Kartu dirbantys ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai sudaro komandą – derina 

savaitės veiklas siekdami vientiso vaikų ugdymosi proceso, darnos, kuriant palankias sąlygas 

sėkmingai vaikų kompetencijų plėtotei įvairiose ugdymo srityse. Tariasi dėl metų, savaitės 

ugdymo planų, projektų, veiklų organizavimo, numatomų ugdymo būdų, metodų, ugdymo 

priemonių taikymo, užtikrinant individualią vaikų pasiekimų pažangą.  

Veikia vaiko gerovės komisija, kuri atlieka pradinį vaiko specialiųjų poreikių vertinimą 

bendradarbiaudama su specialistų komanda ir tėvais, aptaria ir sudaro individualius pagalbos 

vaikui planus, programas, teikia konsultacijas, rekomendacijas ugdytinių tėvams bei dirbantiems 

pedagogams, analizuoja vaikų ugdymo/si pasiekimus, teikia rekomendacijas jų gerinimui.  

Pedagogai nuolat tobulina savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, konferencijose, 

mokymuose, juose įgyja žinių apie ugdymo procese taikytinus metodus, semiasi idėjų 

praktinėms veikloms. Pedagogų komanda domisi naujovėmis, stengiasi jas realizuoti 

kasdieniame ugdymo procese, įtraukdami visą įstaigos bendruomenę. 

4. Įstaigos ir regiono savitumas. 

Eitminiškių gimnazija ir jos skyriai įsikūrę palankioje geografinėje ir kultūrinėje vietoje. Ši 

aplinka suteikia galimybę pažinti įvairias Vilniaus rajono kultūrines, pažintines bei žaliąsias 

erdves. Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Liubavo dvaro-malūnas, Kuno parkas, Eitminiškių ir 

Ažulaukės bibliotekos skatina kultūrinių vertybių puoselėjimą, integruojant ugdymo procese 

istoriją, religiją, mokslą ir meną. Šalia esančios didelės pievos ir miškai, upelis, tvenkinys ir 

pelkės suteikia galimybę stebėti supančią aplinką. Analizuoti, kas būdinga kievienam metų 

laikui, kokie pokyčiai tuo metu vyksta gamtoje. Pažinti pievos ar upelio augalus bei gyvūnus, 

išsiaiškinti jų prisitaikymą gyventi sausumoje ir vandenyje. Tyrinėti miško teikiamas gėrybes: 

uogas, grybus, vaistažoles, jų naudą žmogaus organizmui. Lankant mišką, stebimi gyvūnai ar jų 

veiklos žymės pvz., atrandami lapių, kiškių, briedžių, stirnų, pėdsakai, bebrų pažeisti medžiai, 

suręstos užtvankos. Vaikai supažindinami su laukinės faunos įvairove, gyvūnų gyvenimo 

ypatumais. Gamtoje tyrinėja, eksperimentuoja, ieško ir atranda atsakymus į daugelį klausimų. 

Lankant avių, žirgų, galvijų, paukščių ūkius, ugdytiniai supažindinami su naminiais, kieme bei 

tvarte gyvenančiais gyvūnais, jų priežiūra, paskirtimi, žmogui teikiama nauda. Palanki gamtinė 

aplinka ir vietinė bendruomenė suteikia galimybę vaikams ugdytis pažinimo kompetenciją.  

Vaikai taip pat gali lankytis Gimnazijos bibliotekoje, naudotis įvairiomis informacinėmis 

technologijomis, fizinio ugdymo inventoriumi, gamtos mokslų klase, dalyvauti keramikos 

pamokėlėse, karatė užsiėmimuose, prisijungti prie Gimnazijoje organizuojamų renginių kaip 

svečiai ar dalyviai, keliauti mokykliniais autobusais į edukacines, pažintines išvykas. Plėtojant 

ekologines, gamtosaugines temas, vaikams organizuojamos edukacinės išvykos ir pažintis su 

Vilniaus krašto gamtovaizdžiu. Kelionių metu skatinamos socialinė ir komunikavimo 

kompetencijos. 

Atsižvelgiant į regiono ypatumą – puoselėjama lietuvių kalba, tautos kultūra, tradicijos, 

papročiai. Kartu su pradinių klasių mokiniais švenčiamos metų šventės, oganizuojami renginiai. 

Bendradarbiaujant ikimokyklinio ugdymo grupių pedagogams, siekiant ugdyti vaikų pilietinį 

aktyvumą rengiami bendri projektai – valstybinių ir kalendorinių švenčių organizavimas. 
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Rengiamos kūrybinių darbų parodos, sporto varžybos, viktorinos bendruomenės nariams. 

Ugdymo procese ypatingas dėmesys skiriamas emocinio vaikų intelekto, socialinės 

kompetencijos ugdymui/si. Ikimokyklinio ugdymo turinyje integruota socialinio emocinio 

ugdymo programa „Kimochis“, kuria siekiama stiprinti pasitikėjimą savimi, vaikų savivertę 

ugdyti patiriamų jausmų pažinimą, emocinį intelektą. Kuriant palankias sąlygas šiuolaikinio 

vaiko ugdymo/si poreikių ir interesų tenkinimui, informatiniam/inžineriniam ugdymui, ugdymo 

procese naudojamos informacinės technologijos: Bee bots robotukai, interaktyvios grindys, 

šviesos stalas ir kt.  

Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui. Siekiant 

sustiprinti vaikų sveikatos kompetencijos ugdymą/si bendradarbiaujama su Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuru. Šios įstaigos specialistai dalyvauja ugdymo procese, bendrauja su vaikais ir jų 

šeimomis aktualiomis sveikatos saugojimo ir stiprinimo temomis.  

Siekiant ugdyti bendruomeniškumą, ekologines nuostatas, vyksta glaudus grupių 

bendradarbiavimas su apylinkių bendruomene: gamtos puoselėjimo veiklos, talkos, šventės. 

Vaikai mokosi kartu su visais rūpintis aplinka (žmogiškąja ir gamtine), ją saugoti, puoselėti, 

spręsti problemas ir džiaugtis veiklos rezultatais. 

Ugdymo procesas projektuojamas atsižvelgiant į pedagogų, specialistų bei tėvų sutarimus. 

Grupių aplinkoje pakabinti įvairūs plakatai, simboliai, ženklai. Pedagogai supranta esminius ar 

daugumą vaiko kalbinės aplinkos žodžių, bendraujant su vaiku pasitelkia kūno kalbą, taip pat 

kitas kalbos ugdymo proceso strategijas: vaikų iš daugiakalbės aplinkos ugdymo 

rekomendacijas, bendradarbiauja/reflektuoja su šeima, dalijamasi gerąja patirtimi.  

5. Sąveika su šeima 

Vienas iš pagrindinių Gimnazijos siekių – užtikrinti sąveiką tarp pedagogo, vaiko ir šeimos. 

Bendraujant su šeima vadovaujamasi šiomis nuostatoms: gerbti tėvus, išgirsti jų nuomonę, 

kalbėtis apie tai, ko jie tikisi, skatinti aktyvų jų dalyvavimą bendruomenės gyvenime. 

Akcentuojami svarbiausi tėvų/globėjų lūkesčiai, kad grupėje vaikas išmoktų kalbėti valstybine 

kalba, komunikuoti su bendraamžiais, taptų savarankiškesnis. Įstaiga atvira šeimai. 

Sąveikaudami su tėvais (globėjais) pedagogai naudoja įvairius (formalius ir neformalius) 

bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Bendri susirinkimai, grupės tėvų susirinkimai, 

individualūs pokalbiai su tėvais, mokymai, paskaitos tėvams, tėvų dalyvavimas ugdymo procese, 

ikimokyklinių grupių renginiuose, projektuose. Informacija tėvams teikiama Gimnazijos 

interneto svetainėje, grupių informaciniuose stenduose, elektroniniu paštu bei Facebook, 

Messenger grupėse. Kartu sprendžiamos iškilusios problemos ir džiaugiamasi vaikų laimėjimais. 

Tėveliai drąsiai išsako pedagogams kylančius klausimus vaikų auklėjimo ir ugdymo temomis, 

savo pastebėjimus apie vaikų pomėgius, problemas, gebėjimus, stebimą pažangą. Du kartus per 

metus, įvertinus kiekvieno vaiko pasiekimus, numatomas ir aptariamas su tėvais/globėjais 

tolimesnis jo ugdymo/si veiklos planas.  

6. Ugdymosi aplinka. 

Vaikų ugdymosi aplinką sudaro vidaus ir lauko erdvės. Grupėse kuriama saugi, atvira, patraukli 

šiuolaikiška, kūrybiška, moderni ir funkcionali, humaniškumo ir demokratiškumo vertybėmis 

paremta ugdymo/si aplinka. Ugdymo/si erdvės modeliuojamos, keičiamos, turtinamos 

orientuojantis į vaikų amžių, jų poreikius, gebėjimus, ugdymo prioritetus, tikslus bei uždavinius.  
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Vidinė aplinka. Aplinka jauki, estetiška, kupina inovatyvių, vaikų amžiaus tarpsnių poreikius 

atitinkančių ugdymosi erdvių bei priemonių. Grupėse bei koridoriuose kaba Lietuvos ir Pasaulio 

žemėlapiai, informaciniai stendai, priklijuotos raidės, skaičiai. Keičiantis metų laikams ant durų, 

koridorių bei grupių sienų eksponuojami vaikų kūriniai darbai atitinkantys nagrinėjamą temą. 

Grupių patalpos padalintos į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai 

erdves: kūrybinei, pažintinei – tiriamajai veiklai, aktyviam judėjimui bei vaidmeniniams 

žaidimams. Aplinka patogi vaikams pertvarkyti erdves pagal jų poreikius. Visos priemonės 

lengvai pasiekiamos, prieinamos ugdytiniams. Grupėse yra nusiraminimo, skaitymo kampeliai. 

Visos erdvės leidžia tenkinti judėjimo ir bendravimo poreikį, padeda susirasti naujų draugų, 

pasitikėti savo jėgomis, išbandyti naujas veiklas. Žaislai ir priemonės grupuojami pagal 

ugdytinių amžių, atsižvelgiama į funkcionalumą, patvarumą, higieniškumą.  

Aplinką praturtina interaktyviosios grindys, taikomos visuminiam vaiko gebėjimų ugdymuisi. 

Šviečianti lenta bei stalas pritaikomi smulkiosios motorikos, savireguliacijos ir žingeidumo 

įgūdžiams lavinti. Ugdytinių kūrybiškumui skatinti naudojami grupėje esantys: pirštų dažai, 

akvarelė, guašas, akriliniai dažai, įvairios dekoravimo priemonės, štampavimo formos, spalvotas 

smėlis, įvairios konsistencijos masės nelygiems paviršiams formuoti, pieštukai skirti piešti 

vandeniu bei įprastai ir kt. Grupėse esančios ugdymo priemonės – konstruktoriai, stalo žaidimai, 

dėlionės, išmanieji žaislai, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įrankiai, atitinka šiuolaikinio vaiko 

ugdymosi poreikius ir interesus, skatina loginį mąstymą, įgalina informatinį ugdymą/si per 

patyrimą. Grupių darbo tvarką reglamentuoja kasdieninė grupės dienotvarkė. Vaikai žino, ko 

tikėtis, ir supranta, ko tikimasi iš jų. Tenkinant vaikų poreikius, dienotvarkė stebima ir 

peržiūrima kaip tinka kiekvienam vaikui. Higienos normos reikalavimus atitinkanti ugdymo 

aplinka, fizinės ir emocinės aplinkos saugumas, pozityvūs vaikų ir pedagogų santykiai suteikia 

ugdytiniams saugumo ir pastovumo jausmą. 

Lauko aplinka. Didelę dienos dalį vaikai ugdomi/si lauke. Lauko aplinkoje įkurtos žaidimų 

aikštelės, jose vaikai gali aktyviai judėti. Įstaigos lauko aplinka įrengta atsižvelgiant į pažinimo 

motyvacijos stiprinimą, praturtinta šiuolaikinėmis ergonominėmis priemonėmis: spyruokliukais, 

sūpynėmis, karstynėmis. Įrengta spalvota žaidimų aikštelė, skatinanti spalvų pažinimą bei 

įvardinimą. Teritorijoje yra gėlynas atveriantis vartus į augalų pasaulį. Sukonstruotos pakeltosios 

lysvės vaikų „Daržiukams“. Augindami ir stebėdami savo augaliukus, vaikai suvokia jų reikšmę, 

rūpinimosi ir augimo ypatumus. Stebėdami dygimo, augimo, žydėjimo bei sėklų ar vaisių 

brandinimo procesą patiria sėkmes ir nesėkmes auginant pasirinktą kultūrą. Analizuoja, ką darė 

netinkamai, kad augalai nuvyto ar susirgo. Skanaudami pačių užaugintų daržovių ir vaisių, 

išsiaiškina jų naudą, aptaria kokie žmogui reikalingi vitaminai jose pasislėpę. Liečiant, uostant, 

ragaujant lavinami vaikų sensoriniai įgūdžiai.  

Teritorijoje augančiuose medžiuose įtaisyti inkilai. Juose gyvenantys paukščiai praturtina vaikų 

pažinimo galimybes. Šalia esančioje pievoje galima iškylauti, drąsiai žaisti judriuosius žaidimus, 

tyrinėti įvairius jos gyventojus, išsamiau susipažinti su vabalų gyvenimo istorijomis, stebėti 

kieme įrengto vabzdžių namelio lankytojus.  

Siekiama, kad ikimokyklinio ugdymo aplinka skatintų vaikų individualią visapusišką raišką, 

pažintinę veiklą, kompetencijų plėtotę įvairiose ugdymosi srityse per patirtį. 

7. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą(si). 

Ugdymas – tiesioginė ir netiesioginė (per aplinką, priemones) vaiko ir pedagogo sąveika, kurioje 

vaikas:  

 yra mylimas, gerbiamas, suprastas; 
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 kiekvienas yra unikalus, atviras, trokštantis žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos, noro 

bendrauti ir pažinti;  

 pats kuria savo vertybes, emocinį pasaulį, kalbą, pažinimą, savitą kūrybinės raiškos stilių, 

elgseną, pats atranda judėjimo džiaugsmą; pats konstruoja savo žinojimą, remdamasis savo 

sukaupta patirtimi, pačiam būdingais pažinimo ir mokymosi būdais; 

 žaisdamas pažįsta save ir aplinką, tyrinėja, atranda ir mokosi; 

 turi prigimtinę galią pats ugdytis modernioje aplinkoje bendraudamas su suaugusiais ir 

bendraamžiais. 

Pedagogas: 

 gerbia vaiko nuomonę, įsiklauso į ją, sudaro galimybę vaikui dalyvauti priimant su juo ir jo 

ugdymuisi susijusius sprendimus; 

 užtikrina ir palaiko prigimtinį vaiko poreikį žaisti; 

 palaiko vaiko ugdymosi aktyvumą, teikia paramą ir pagalbą vaikui ugdantis, sudaro 

palankias sąlyga vaiko patirčiai visose ugdymo srityse plėtotis; 

 kuria palankią, įtraukią, įgalinančią vaiką žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti, patirti, mokytis ir 

ugdytis aplinką; 

 vertina vaiko pasiekimus, siekdamas pažinti individualius vaiko ugdymosi poreikius ir juos 

atliepti; 

 kuria partneriškus santykius su tėvais, užtikrinančius kokybišką vaiko ugdymosi procesą. 

 Pripažįstamas kiekvieno vaiko unikalumas, savitumas, individualumas, teisė turėti savo 

nuomonę, rinktis ir ugdytis, atsižvelgiant į jo poreikius ir prigimtines galias (Jungtinių  tautų  

vaiko  teisių  konvencija). 

8. Ugdymo strategijos. 

Siekiant tenkinti vaikų ugdymosi poreikius ir užtikrinant individualią vaiko pasiekimų pažangą 

pedagogas naudoja šias ugdymo strategijas: 

Patirtinio ugdymo/si, ugdymosi veikiant strategija: žaidimas, projektinė veikla, tyrinėjimas 

(naudojant visus jutimus – regėjimą, lytėjimą, uoslę ir t. t.), eksperimentavimas, meninė veikla, 

jų pristatymas ir aptarimas, diskusijos, ugdymasis netradicinėse aplinkose, edukacinės išvykos, 

ekskursijos.  

Ugdomosios aplinkos kūrimo ugdymo strategija. Ikimokykliniame amžiuje natūraliai 

dominuoja patirtinis vaiko ugdymasis, todėl atnaujinama ir kuriama edukacinė aplinka, 

skatinanti savaiminę vaikų veiklą, jų sumanymų radimąsi ir pedagogo pasiūlytos inspiruotos 

veiklos savitą plėtojimą. Pedagogas skatina pačius vaikus persitvarkyti aplinką, susikuriant 

individualias aplinkas žaidimams ir kitai veiklai. 

Vaiko klausymosi pedagogika. Pedagogas gilinasi į vaiko pasaulio matymą ir jo poreikių raišką 

įvairiose veiklose, veiksenose, elgesyje. Pedagogas stebi, siekia pažinti vaiką ir tenkinti jo 

ugdymosi poreikius. Siekia „įsiklausyti“ į skirtingais būdais reiškiamą vaiko pasaulio matymą: 

žaidimu, menine veikla, žodžiais, kūno kalba ar kitaip. Svarbu suprasti vaiką iš jo pozicijos, 

remtis vaikų gyvenimiška patirtimi; reflektuoti vaikų  ugdymosi situacijų prasmingumą ir 

paskatinti pačių vaikų refleksijas, interpretacijas. 

Situacinio ir spontaniškojo ugdymosi skatinimo pedagoginė strategija. Vaikas skatinamas pats 

pasirinkti veiklą, turėti sumanymą ir jį išplėtoti. Pedagogas skatina kūrybiškumą, kalbos 

ugdymąsi ir vaiko sumanymus palaiko emociniu atsaku – padrąsinimu, pagyrimu, pateikia 

pasiūlymų, priemonių, padeda įsitraukti kitiems vaikams. Tokios veiklos metu ypač aktualūs 
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vaiko ir mokytojo komunikaciniai susitikimai, kuomet pedagogas reaguoja į ugdymosi 

situacijoje išsakytas vaiko mintis, jo klausimus, interesus, atsiskleidusią patirtį, teikia vaikui 

grįžtamąjį ryšį. 

Dialogo ir ugdymosi grupelėmis moderavimo pedagoginė strategija. Pedagogas įtraukia vaikus 

į diskusijas, kelia iššūkius vaikų žinojimui, paskatindamas drauge, bendraujant ir 

bendradarbiaujant ieškoti atsakymų, kurti grupinius darbus ir bendras veiklas. Vaikai skatinami 

priimti bendrus sprendimus, susitarti, dalintis patirtimi ir informacija, kelti klausimus pedagogui. 

Konstruktyvus dialogas vertinamas kaip būtina ne tik vaiko gerovės, bet ir ugdymosi sąlyga. 

Vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos pedagoginė strategija. Pedagogas inicijuoja veiklą 

pasiūlydamas idėją, temą, problemą, sumanymą, ką būtų galima daryti, tirti, skatina vaikus 

interpretuoti, kurti, atrasti, tačiau nereglamentuoja vaikų veiklos žingsnių; pedagogas pastebi, 

gerbia, palaiko vaikų sumanymus, padeda juos išplėtoti, praturtinti; priimami bendri sprendimai, 

susitarimai dėl veiklos, bendraujama, bendradarbiaujama. Pedagogas koreguoja ugdymo veiklos 

planus, atsižvelgdamas į vaikus tuo metu dominančius, aktualius klausimus, spontaniškai 

padarytus atradimus, užduoda atvirus klausimus, į kuriuos atsakymų leidžia ieškoti patiems 

vaikams. Spontaniškai susidarius situacijas ir vaikams kilusias idėjas pedagogas panaudoja 

ugdymui čia ir dabar. 
 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 
 

Gimnazija įgyvendindama ikimokyklinio ugdymo programą vadovaujasi pilietiškumo, 

partnerystės, socialinio emocinio kryptingumo, individualizavimo, prieinamumo, integralumo, 

lankstumo ir atsinaujinimo ugdymo principais. 

Individualizavimo principas – kiekvienas vaikas gali sėkmingai ugdytis pagal savo galias, jeigu 

tenkinami jo ugdymosi poreikiai ir teikiama pagalba. Atsižvelgiama į vaiko raidos ypatumus, 

individualius vaiko gyvenimo įpročius, sąveikos su kitais ypatumus (mėgsta žaisti vienas, žaidžia 

tik su suaugusiuoju ar kt.), į kiekvieno vaiko individualumą, unikalumą, jo gyvenimo ritmą. 

Siekiama sudaryti palankias sąlygas kiekvieno vaiko maksimaliai galių plėtotei. Vaiko 

individualybės, jo ugdymosi galimybių ir poreikių pažinimas, vaiko pasiekimų vertinimas yra 

sėkmingo vaiko ugdymosi sąlyga.  

Integralumo principas – siekiama sudaryti palankias ugdymui/si sąlygas kiekvieno vaiko 

visuminiam/integraliam - fiziniam, protiniam, dvasiniam – ugdymui/si. Kuriama edukacinė 

aplinka skatinanti integralią visų vaiko kompetencijų plėtotę įvairiose ugdymosi srityse. 

Planuojant ir vertinant išskiriami aktualiausi vaikų ugdymosi rezultatai, aiškiai suvokiant, kad 

vaiko ugdymasis vyksta integruotai t.y. tuo pat metu daugiau ar mažiau plėtojasi visos vaiko 

kompetencijos. Ugdomas vaikų gebėjimas suprasti ir gerbti natūralią aplinką suvokiant 

betarpišką žmogaus ir gamtos ryšį, jo svarbą.  

Kontekstualumo principas – ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, 

socialiniais kultūriniais jos pokyčiais, aktualijomis. Ugdymas organizuojamas orientuojantis į 

vaiko patirtį, besikeičiančius interesus ir poreikius. Siekiama, kad vaiko ugdymo patirtys būtų 

jam prasmingos, aktualios ir įdomios. 

Pilietiškumo principas – ugdomos demokratinio gyvenimo vertybės, pripažįstama vaiko teisė, 

skatinama rinktis veiklą, draugus, įgyvendinti savo sumanymus, kurti ir puoselėti sveiką, įdomią, 

švarią, rūpestingą savo aplinką. Žmonių, kultūrų, kalbų įvairovė vertinama kaip ugdymo/si 

galimybė daugiau sužinoti, patirti, išmokti, drauge žaisti, kurti, mokytis vieni iš kitų, spręsti 

problemas. 
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Partnerystės principas – partnerystė su šeima, kuriant ugdymo procesą, vaiko sėkmingo 

ugdymosi sąlyga. Partnerystė su Gimnazijos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais 

orientuota į vaiko gerovės ir visuminio ugdymosi užtikrinimą. Bendradarbiavimas ir pedagoginė 

sąveika grindžiama pagarba, tolerancija, pasitikėjimu ir atsakomybe. Siekiama užtikrinti aktyvų 

tėvų (globėjų) dalyvavimą ugdymo procese, priimant su vaiko ugdymu/si susijusius sprendimus. 

Socialinio kultūrino kryptingumo principas – ugdymas grindžiamas žmogiškosiomis, 

tautinėmis ir pilietinėmis vertybėmis, orientuotas į vaiko gyvenimui reikalingų socialinių 

kompetencijų plėtojimą, tolerancijos ugdymą. Vadovaujamasi supratimu, kad išplėtota vaiko 

socialinė ir emocinė kompetencija didžia dalimi nulemia vaiko sėkmę bendruomenėje, įvairiose 

gyvenimo ir veiklos srityse.  

Lankstumo principas – ugdymas planuojamas ir organizuojamas lanksčiai atsižvelgiant į 

besikeičiančius vaiko individualius poreikius, interesus, pedagoginės sąveikos metu siekiama 

atliepti vaiko ugdymosi situaciją. 

Atsinaujinimo principas – nuolat ieškoma netradicinių, inovatyvių ugdymo(si) metodų, būdų 

bei priemonių, mokomasi juos atsirinkti ir  taikyti ugdymo procese, orientuojantis į vaiko 

ugdymosi poreikius besikeičiančiame pasaulyje, švietimo aktualijas. 
 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Programos tikslas – remiantis naujausiomis ikimokyklinio ugdymo/si tendencijomis, 

bendradarbiaujant su šeima ir atsižvelgiant į socialinį, kultūrinį Gimnazijos kontekstą, užtikrinti 

darnų bei visapusišką vaiko ugdymą. 

Programos uždaviniai:  

 Atsižvelgti į individualius vaikų poreikius, diferencijuoti ugdymo(-si) veiklas, skatinti 

visapusiškai atsiskleisti dvikalbių bei daugiakalbių šeimų vaikus. 

 Plėtoti pedagogų ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimą, įtraukiant šeimą į Gimnazijos 

bendruomenės veiklą bei ugdymo proceso modeliavimą. 

 Ugdyti vaikų vertybines nuostatas, etninės kultūros puoselėjimą, ekologinį supratimą. 

 Kurti šiuolaikišką, inovatyvią ugdymo(-si) aplinką vaiko gebėjimų ir kompetencijų 

lavinimui/si. 
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IV. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 
 

Ugdymo(si) turinys orientuotas į vaikų kompetencijų plėtrą. Atsižvelgiant į vaiko amžių, 

kiekvienoje pasiekimų srityje numatyti ugdymosi sėkmei aktualiausi gebėjimai ir pateikti vaikų 

veiksenų pavyzdžiai. Ugdymo turinys modeliuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų vertinimo aprašu (2014), Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis (O. Monkevičienė, 2015). Ugdymo turinio ašis – vaiko gebėjimų ugdymasis 

įvairiose gyvenimo ir santykių su pasauliu ir savimi srityse. Turinyje aprašyti tikėtini vaiko 

ugdymosi gebėjimai ir ugdymo gairės 2-3 ir 4-6 gyvenimo metais. Programos ugdymo turinys 

išsiskleidžia grupių savaitės planuose. Ugdymo priemonės apima kiekvieną ugdymo sritį. 

Pedagogai ieško darbo metodų ir būdų, kurie geriausiai padėtų siekti vaiko pažangos. Taikomi 

metodai (žaidimas, stebėjimas, tyrinėjimas, demonstravimas, pasakojimas ir kt.), kurie padėtų 

atsiskleisti kiekvieno vaiko individualumui bei tobulintų praktinių įgūdžių formavimąsi. 

Siekiama sudaryti palankiausias sąlygas vaikui tobulėti, skatinti atradimus ir ieškoti sprendimų, 

mąstyti, kaupti patirtį, remiantis gyvenimiška patirtimi kurti stimuliuojančią aplinką, kurioje 

atsispindi vaiko suvokiamas aplinkinis pasaulis. 

Programos turinyje išskirtos penkios vaikų ugdymosi kryptys – kompetencijos: 

 Socialinio ugdymo kryptis – save suvokiančio, oraus vaiko ugdymas.  

 Pažinimo ugdymo kryptis – smalsaus vaiko ugdymas.  

 Sveikatos ugdymo kryptis – sveiko vaiko ugdymas.  

 Meninio ugdymo kryptis – kuriančio vaiko ugdymas.  

 Komunikavimo kryptis – bendraujančio vaiko ugdymas.  

Kiekviena kompetencija ugdoma orientuojantis į esminius gebėjimus, nuostatas ir vaiko patirtį. 

Išskirta 12 ugdymo sričių, kuriose veikiant plėtojasi vaiko gebėjimai visose penkiose 

kompetencijose. Bendrieji gebėjimai (kūrybiškumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, 

iniciatyvumas ir atkaklumas, mokėjimas mokytis) integruoti į visas ugdymo sritis. Estetinio 

suvokimo ugdymas integruotas į meninės raiškos sritį. Kompetencijos ugdomos integraliai 

organizuotos ir spontaniškos vaiko veiklos metu grupėje, lauke, įstaigos renginiuose, išvykose. 

Ugdymo procese taip pat integruojama emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis”. 

Programos įgyvendinimas kartą per ketvirtį aptariamas Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

metodinės grupės posėdžių metu. 
 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam, kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir 

nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

2-3 M. VAIKŲ KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ IR UGDYMO YPATUMAI 

Vaiko veiklos ypatumai, siekiant įtvirtinti kasdienio gyvenimo įgūdžius. 
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Vaikas mokosi pats valgyti, gražiai elgtis prie stalo, taisyklingai laikyti stalo įrankius, valgyti 

tvarkingai. Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš puodelio. Po valgio skalauja burną. Paprašytas 

padeda žaislą į nurodytą vietą. Žino žaislų vietas, sudeda juos į dėžutes. Vaikas ugdosi 

mokydamasis savarankiškai apsirengti ir nusirengti, susitvarkyti savo žaislus ir žaidimo, veiklos 

vietą, laikytis asmens higienos. Mokosi susidėti drabužius ant kėdutės, spintelėje. Vaikas, 

padedant suaugusiesiems, mokosi saugiai elgtis su vaistais, aštriais daiktais kitomis buityje 

naudojamomis priemonėmis. Orientuotis artimiausioje aplinkoje, saugiai pereiti gatvę. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos pedagogui. Kaip siekiame? 

Organizuoti „Sveikuoliškų patiekalų dienas”, gaminti įvairias (vaisių, daržovių) salotas, pasiūlyti 

vaikams serviruoti arba sutvarkyti stalą po valgio. Skatinti ragauti ir valgyti įvairų maistą, padėti 

bandyti savarankiškai valgyti ir gerti, kartu su vaiku valgyti, rodyti savo pavyzdžiu. Mokyti 

naudotis stalo įrankiais, supažindinti su stalo etiketo taisyklėmis. Klausytis skaitomų knygelių 

pvz., „Vitaminuko Tuko kelionė po vitaminizuotų patiekalų ir užduočių pasaulį“ ir kt., vaidinti, 

žaisti loto, žaidimą „Jaunasis virėjas“, žiūrėti filmukus apie žmogui naudingus maisto produktus 

(duoną, obuolius, pieną, vandenį ir kt.). Žiūrėti mokomuosius filmukus „Pažadas švarai”, „Kaip 

valytis dantukus”, padėti bei mokyti vaikus taisyklingai naudotis tualetu, plauti, šluostyti rankas, 

išsipūsti nosį, valytis dantukus. Savo pavyzdžiu rodyti, kaip taisyklingai laikytis čiaudėjimo ar 

kosėjimo higienos: prisidengiant ranka, naudojantis vienkartiniu rankšluosčiu. Ugdant 

asmeninius vaiko higienos įgūdžius į ugdymo procesą įtraukti įvairius plakatus: „Kaip 

taisyklingai plauti rankas”, „Graži šypsena”, „Kaip taisyklingai naudotis WC”. Žiūrėti mokomąjį 

filmuką „Bakterijų tramdytojai”, akcentuoti, kodėl reikia rūpintis žaislais ir jų higiena. 

Organizuoti žaidimą „Žaislų maudynės”, padedant vaikams juos plauti, aptarti kodėl tai svarbu 

atlikti. Pasiūlyti žaisti žaidimą „Kodėl susirgo lėlytė?” Diskutuoti su vaikais apie maistą, ką 

sveika valgyti, o ko verta atsisakyti, žaisti žaidimus „Valgoma – nevalgoma”, „Atpažink 

daržovę”. Aiškinti, kodėl kai kurie produktai turi būti nuplaunami, kodėl svarbi jų švara. 

Tyrinėjant vaisius ir daržoves, jų skonio bei kvapo nustatymą integruoti žaidimus pvz., 

užrištomis akimis uostyti, liesti, ragauti ir atspėti kas tai per produktas. Skaityti knygeles „Kakė 

Makė ir Netvarkos nykštukas”, skatinti vaikus tvarkytis savo žaidimo vietą, priminti bendras 

grupės tvarkos taisykles. Pasiūlyti žaisti tvarkymosi žaidimus: „Mašinytė grįžta į garažą“, 

„Kamuoliukai pavargo“, „Sukrauk atgal“. Ruošiantis veikloms lauko erdvėse, padėti vaikams 

apsirengti, tačiau taip pat motyvuoti vaiko savarankiškumą ir gerbti norą išmokti pačiam. 

Inicijuoti žaisti žaidimus „Apsiaukime batus“ (aunami batai), „Apsivilkime striukę“. Kartu su 

vaiku pasidžiaugti tais dalykais, kurių jis jau išmoko: užsisegti, apsiauti, apsimauti ir pan. 

Palaikyti ir skatinti vaikus, kurie bando savarankiškai atlikti vieną ar kitą veiklą. 

Organizuoti projektus apie sveiką gyvenseną „Obuolio šventė”, „Spalvotas ir sveikas ruduo”, 

„Bakterijoms ir virusams NE!”. Kartu su vaikais darželiuose, esančiuose šalia grupės, sėti ir 

prižiūrėti vaistinius augalus, ragauti jų arbatą. Kartą per mėnesį organizuoti „Arbatos popietes”, 

akcentuoti arbatžolių naudą, senolių papročius, žaisti žaidimą „Pažink iš kvapo”. Organizuoti 

siužetinius žaidimus „Šeima“, „Parduotuvė“, „Kavinė“, „Jaunasis virėjas”, tyrinėti daržoves, 

vaisius, kruopas, ragauti ir atspėti pagal skonį. Žaisti su vaikais pirštukų žaidimus pagal Z. 

Gaižauskaitės eilėraštuką ,,Vieno obuolio gana“, „ Apelsinas“.  

Žiūrėti filmukus „Elektra mūsų namuose”, „Saugus elgesys kelyje”, aptarti saugaus elgesio 

principus. 
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4-6 M. VAIKŲ KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ IR UGDYMO YPATUMAI 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymosi rezultatus. Ko siekiame? 

Valgo ir geria tvarkingai ir savarankiškai. Pasako, jog maistas reikalingas, kad augtume, būtume 

sveiki. Domisi, kuris maistas sveikas ir naudingas. Savarankiškai ir padedant suaugusiajam 

serviruoja ir tvarko stalą. Moka savarankiškai apsirengti ir nusirengti, apsiauna ir nusiauna batus. 

Suaugusiųjų padedamas pasirenka drabužius ir avalynę pagal orą. Priminus ar savarankiškai 

plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. Dažniausiai susitvarko žaislus ir veiklos 

vietą. Savarankiškai ar priminus laikosi sutartų saugaus elgesio taisyklių. Stebint suaugusiajam 

saugiai naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais. Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kur kreiptis 

iškilus pavojuj, pasiklydus. Moka savarankiškai naudotis tualetu, tvarkosi ir prižiūri savo 

drabužius, aplinką. Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Organizuoti sveikai gyvensenai skirtas veiklas „Pasimatuok virėjo kepurę“, „Kas ką dirba 

kavinėje”. Gaminti, serviruoti stalą, valgyti kartu su vaikais, rodyti savo pavyzdžiu, kaip valgyti, 

tinkamai naudotis stalo įrankiais, priminti, kad neskubėtų, atsižvelgtų į pagrindines valgymo 

taisykles. Mokyti vaikus dengti ir serviruoti stalą kasdienai, gimtadieniui, šventei. Naudojant 

įvairias vaizdines priemones: A. Karmel knygos „Gaminu pats“ paveikslėlius, plakatus „Sveiko 

maisto piramidė“, „Vaisiai ir daržovės“, maisto prekių parduotuvių reklaminių leidinių iškarpas, 

grupinius darbus, skaidrių prezentacijas aptarti su vaikais sveikos mitybos principus: vandens, 

daržovių, vaisių, žuvies, mėsos, pieno produktų vartojimo būtinybę. Skatinti vaikus diskutuoti 

apie tai, ką jie valgo pusryčiams, pietums, vakarienei, aptarti grupėje valgomo maisto sudėtį, 

pasiūlyti pažinti produktus patiekaluose. Aptarti, kas naudinga organizmui, kokių produktų 

vartojimą reikėtų riboti. Priminti cukraus naudą/ žalą organizmui. Organizuoti pokalbius (pvz. 

„Sveikas ir nesveikas maistas“), minti mįsles, skaityti posakius. Supažindinti su V. Palčinskaitės 

eilėraščiu „Žirnių namelis“. Žiūrėti edukacinius filmukus apie sveiką gyvenseną: „Sveika mityba 

vaikams“, „Sveika mityba“, „Sveikos mitybos lėkštė“. Atlikti užduotėles knygelėje „Mažųjų 

sveikuolių takeliu“. Žaisti pirštukų žaidimus „Birutėlė šeimininkė”, „Čirkšt - nepaprastas 

virėjas”. 

Organizuoti edukacines išvykas į augalininkystės ir gyvulininkystės ūkininkus. Artimiausioje 

parduotuvėje įsigyti sveikatai naudingų produktų (morkų, obuolių, kriaušių, pieno). Planuoti 

ilgalaikius sveikos gyvensenos projektus pvz., naudojantis savo pojūčiais pažinti vaistinius 

augalus, vaisius, daržoves, nusakyti jų naudą organizmui, kurti plakatus, skanduotes. Pasitelkiant 

išmaniąsias technologijas (interaktyviąsias grindis) žinias įtvirtinti žaidžiant žaidimus „Sveika – 

Nesveika“, pažinti produktus, įvardinti jų pavadinimą, panaudojimo galimybes (tinka košei, 

sultims, galima valgyti žalius ir pan.) Žaisti su vaikais pirštukų žaidimus pagal Z. Gaižauskaitės 

eilėraštukus ,,Vieno obuolio gana“, „Apelsinas“. Organizuoti edukacines – pažintines pamokėles 

„Spalvoti vitaminai“, „Daržovių puota“. 

Žiūrėti senosios animacijos filmuką „Baltprausys”, skatinti vaikus rūpintis asmens higiena, 

aptarti nevalyvumo pasekmes. Skatinti vaikus patiems apsirengti, nusirengti, tvarkingai susidėti 

savo drabužius. Žaisti žaidimus „Šilta – šalta“, „Kokiu oru, ką rengiamės“. Imituoti tam tikrus 

veiksmus: „Šalta“ (drebėti iš šalčio), „Apsiaukime batus“ (aunami batai), „Apsivilkime striukę“, 

„Užsisekime“, „Apsivyniokime šaliką“, „Užsidėkime kepurę“, „Pagauk snaigę“. Aptarti su 
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tėvais tinkamos vaiko aprangos parinkimo principus: lengvai apsirengiami, apsiaunami, 

neslidūs, nevaržantys judesių drabužiai bei avalynė. 

Sudaryti sąlygas žaisti vaikams saugioje žaidimų aikštelėje, kuo daugiau būti gryname ore, 

pasiūlyti didinamuoju stiklu ieškoti, kur slepiasi vabaliukai, smėlio dėžėje kepti „pyragus”, virti 

„sriubą”, ruošti „arbatą“. Atlikti įvairius eksperimentus ir bandymus su vandeniu, sniegu, ledu 

pvz., užšaldyti vandenį, stebėti kur greičiau jis tirps lauke ar grupėje, kas nutiks sumaišius 

vandenį su smėliu, kas vyksta kai panardiname akmenį, medį, žolės stiebą į vandenį ir kt. 

Organizuoti temines išvykas į gamtą pvz., kas nutiko medžių lapams rudenį?, kur gyvena 

vabalai?, sparnuoti mūsų giesmininkai, turisto kuprinė. Ugdyti vaikų ištvermę keliaujant 

didesnius atstumus pėsčiomis ar su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Prausykloje, grupėje ir kitose 

grupių erdvėse naudoti informatyvius plakatus: „Kaip teisingai plauti rankas?“, „Sveikos 

mitybos piramidė“, „Sveiką rinktis smagiau“. Taip pat mokyti tausoti vandenį, tinkamai naudotis 

čiaupu. Daug dėmesio skirti taisyklingai vaiko laikysenai. Priminti vaikams apie čiaudėjimo ir 

kosėjimo etiketą. 

Saugaus elgesio gatvėje ir kelyje mokyti realiose situacijose: užsisegant atšvaitus, apsivelkant 

liemenę, pereinant gatvę reguliuojamoje ir nereguliuojamoje sankryžoje, žaidžiant žaidimą 

„Lėlytė Onytė mieste”, „Kelio ženklų loto”. Žiūrėti ir aptarti policijos bičiulio Amsio filmukus 

„Saugos diržai”, „Kelyje”, „Kaip saugiai elgtis gatvėje”. Organizuoti žaidimus ar viktorinas apie 

saugų vaikų elgesį (aptariant saugų elgesį gatvėje, prie vandens, su aštriais daiktais ir kt.). 

Naudoti vaizdines priemones, žiūrėti filmus apie saugų elgesį, pavojingus daiktus (degtukus, 

vaistus, aštrius daiktus). Diskutuoti su vaikais, kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis siekiant 

išvengti pavojaus. Skaityti, kurti knygeles apie saugų elgesį. Organizuoti projektą „Būk saugus“ 

su sveikatos specialistais, policininkais, ir kt. specialistais. 

Ugdymo priemonės: 

Plakatai apie sveiką gyvenseną: dantų valymas, sveiko maisto piramidė, judėjimas, taisyklinga 

laikysena, rankų higiena, stalo žaidimai: „Mano diena“, „Vaisiai ir daržovės“. Žaislai 

siužetiniams žaidimams: indai, mediniai vaisiai ir daržovės, prijuostės, drabužėliai ir vežimėliai 

lėlėms, lovytės su patalyne ir kt. Dėlionės: „Saugus eismas“, „Sveiko maisto piramidė“, 

„Profesijos“, stalo žaidimai: „Pauostyk, paliesk, pamatyk“, liemenės, interaktyvios grindys, 

kompiuteris, projektorius. Mokomoji priemonė „Saugokime vieni kitus kelyje“. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Dr. R. Česūnienė, L. Česūnas „Mėgintuvėlio kelionės“. Leidykla Nieko rimto, Vilnius, 2015. 

C. N. Martinez. „Smagūs bandymai vaikams“. Leidykla Naujoji Rosma, Vilnius, 2015. 

Sveika mityba vaikams. Internetinė prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw 

Sveikos mitybos lėkštė. Internetinė prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5i7sc 

Plauname rankas. Rankų plovimo instrukcija vaikams. Kaip teisingai plauti rankas. Rankyčių 

dainelė. Internetinė prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw  

Pažadas švarai. Internetinė prieiga: 

ttps://www.youtube.com/watch?v=GF3M4M9dOss&ab_channel=Lietuvi%C5%A1kifilmukaiv

aikams-ANIMOTUKOTV 
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Rankų higieną propaguojantis projektas „Bakterijų tramdytojai". Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvsJaN_josc&ab_channel=Vilniausvisuomen%C4%97ssve

ikatosbiuras 

Elektra mūsų namuose. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ci9jM34mGxQ&ab_channel=Ugniagesi%C5%B3gelb%C

4%97toj%C5%B3mokykla 

Pirštukų žaidimas „Čirkšt - nepaprastas virėjas”. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=moxb3X-RfYM&ab_channel=KristinaSavickyt%C4%97 

Pirštukų žaidimas „Birutėlė šeimininkė”. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=blZmXAhix_8&ab_channel=KristinaSavickyt%C4%97 

Dainelė „Vaisiai ir daržovės”. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=vaisiai+ir+darzoves  

Sveikatingumo užduočių knygelė “Mažųjų sveikuolių takeliu”. Internetinė prieiga: 

http://priekulesdarzelis.lt/wp-content/uploads/2016/01/Sveikatingumo-knygel%C4%97.pdf 

FIZINIS AKTYVUMAS 

Vertybinė nuostata. Džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus. 

2-3 M. VAIKO FIZINIO AKTYVUMO RAIŠKA IR UGDYMAS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo rezultatus. Ko siekiame? 

Tikslingai, skirtingu ritmu eina ten, kur nori, vaikščiodamas apeina arba peržengia kliūtis, eina 

plačia (25-30 cm) linija. Bėga, lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu žingsniu, laikydamasis 

suaugusiojo rankos ar turėklų.  

Nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją, spiria kamuolį. Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų, 

stovėdamas ir sėdėdamas atlieka įvairius judesius kojomis bei rankomis.  

Eina ant pirštų galų, eina siaura (5cm) linija, gimnastikos suoleliu, lipa laiptais aukštyn ir žemyn 

nesilaikydamas už turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos kojos, nušoka nuo paaukštinimų. Geriau 

derina akies – rankos ir kojų judesius, todėl tiksliau konstruoja, ridena, mėto, gaudo, spiria 

kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą. Pieštuką ar teptuką laiko tarp nykščio ir kitų pirštų, tiksliau 

atlieka judesius plaštaka ir pirštais (ima, atgnybia, suspaudžia dviem pirštais, kočioja tarp delnų) 

bei ranka (mojuoja, plasnoja). Ištiestomis rankomis pagauna didelį kamuolį. Judesius tiksliau 

atlieka kaire arba dešine ranka, koja. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Lavinti vaikų koordinaciją naudojant interaktyvias grindis: gaudyti lapus, bėgioti per vandenį ir 

kt. Taip pat naudotis metodine priemone „Pojūčių dėžutės“, žaidimo metu vaikai vaikšto per 

įvairius kietus, minkštus, švelnius, šiltus ir kt., paviršius. Žaidžiant žaidimą „Labirintas“, 

sudaryti sąlygas vaikams mokytis pralysti, perlipti nepaliečiant juostos, pasivaikščioti esant 

įvairioms kliūtims. 
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Ryto mankštos metu, skatinti atlikti įvairius sporto pratimus: šliaužti kaip gyvatė, šokinėti kaip 

varlė, trepsėti kaip meška ir kt. Tai pat lavinti vaikų smulkiąją motoriką „įjungiant“ pirštelius: 

imituoti lietaus barbenimą, skruzdėlyčių ėjimą, verti karolius, sagas, medinius skaičius, virveles. 

Dainuoti daineles „Dainelė apie mankštą”, „Mankštos dainelė”. Žaisti pirštukų žaidimus „Lyja, 

lyja lietus”, „Statom namą”. Mokyti lietuvių liaudies ratelių - žaidimų „Šiaudų batai”, „Siūlai, 

siūlai susivykit”, „Kurapkėlė laukuos”. Žaidimų aikštelėje, su suaugusiojo pagalba, skatinti lipti 

kopėtėlėmis, čiuožti žemyn. Sudaryti galimybes vaikui ridenti, mėtyti, spardyti, gaudyti 

kamuolius pataikyti į pataikyti į sutartą taikinį. Žaisti žaidimus „Riedantys, šokinėjantys 

kamuoliai”, „Įmesk į krepšį, įspirk į vartus”. Priklijuojant popieriaus skiautes prie stalo, 

parūpinant popieriaus gabalėlių vaikui pasiekiamoje vietoje, sudaryti sąlygas vaikams mokytis 

kirpti, plėšti, klijuoti popierių. Vasarą iš gėlių žiedų pinti vainikus, rudenį iš kaštonų, gilių, 

kankorėžių, šermukšnių uogų verti karolius, klijuoti mozaikas. Paprašyti vaiko surinkti lauko 

žaislus, dėti į dėžę, pasiūlyti žaisti žaidimą „Žaisliukai nori pailsėti”, „Greitoji tvarkos estafetė”. 

Lauke imituoti oro reiškinius: šviečia saulė, lyja lietus, pučia vėjas. Žaisti judrius žaidimus lauke 

panaudojant kamuolius, lankus, „Parašiutą“, landžiojimo tunelį ir kt. Inicijuoti žaidimą „Lietus“. 

Ant žemės ištiestas parašiutas, grojant muzikai (galima sakyti: „Saulė šviečia“), vaikai paima už 

kraštų parašiutą ir iškėlę jį žygiuoja pagal ritmą. Kai muzika nutyla (galima sakyti: „Lietus!“), 

vaikai lenda po parašiutu ir būna ten tol, kol vėl pasigirsta muzika, „lietus“ baigiasi. Žaidimas 

tęsiamas toliau. Žaisti judrius žaidimus, atitinkančius vaiko amžių, mėtytis „sniego gniūžtėmis“, 

žaidimo „Parašiutas“ pagalba daryti šventinį fejerverką su kamuoliukais ar spalvoto popieriaus 

skiautėmis, po to viską surenkant atgal. Sudaryti vaikui sąlygas mokytis tai, ko jis nori.  

Paaiškinti, kodėl reikia slėptis nuo saulės, nešioti galvos apdangalus ir gerti daug vandens. 

Sveikatos stiprinimui vasara organizuoti lauke pasivaikščiojimus basomis ant smėlio, žolės, 

samanų, plauti kojas vėsiu vandeniu.  

4-6 M. VAIKO FIZINIO AKTYVUMO RAIŠKA IR UGDYMAS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo rezultatus. Ko siekiame? 

Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų, stovėdamas ir stebėdamas atlieka įvairius judesius 

kojomis bei rankomis. Eina ant pirštų galų, eina siaura (5cm) linija, gimnastikos suoleliu, lipa 

laiptais aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos kojos, nušoka 

nuo paaukštinimo. Eina pristatydamas pėda prie pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu, 

aukštai keldamas kelius, atlikdamas judesius rankomis, judėdamas vingiais. Eina ratu, poroje, 

prasilenkdamas, gyvatėle, atbulomis, šonu. Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, greitėdamas ir 

lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų. Ištvermingas, bėga ilgesnius atstumus. 

Šokinėja ant vienos kojos judėdamas pirmyn, šoka į tolį, į aukštį, peršoka žemas kliūtis. Su 

kamuoliu atlieka sportinių žaidimų elementus, žaidžia komandomis, derindamas veiksmus. 

Laipioja lauko įrengimais. Spiria kamuolį iš įvairių padėčių į taikinį. Rankos ir pirštų judesius 

atlieka vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau. Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką nors 

piešdamas, kirpdamas. Tiksliau atlieka sudėtingesnius judesius ranka, plaštaka, pirštais. 

  



17 
 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Kiekvieną rytą daryti su vaikais mankštelę, kuri skatintų vaikus mankštinti įvairias raumenų 

grupes: vaikščioti ant pirštų galų, kulnų, plasnoti, mojuoti rankomis, imituojant augalus, 

paukščius ir gyvūnus. Žaisti lietuvių liaudies ratelius „Siūlai siūlai susivykit”. Pasitelkiant sporto 

inventorių, lankus, lazdas, kamuolius, organizuoti estafetes: skatinant bėgti šonu, pirmyn, atgal, 

pristatomuoju ar pakaitiniu žingsniu, šokinėti kairėn, dešinėn, mesti ir gaudyti kamuolius. 

Dalyvauti sportinėse varžybose, rungtynėse su kitų grupių vaikais, skatinti varžytis tarpusavyje. 

Sudaryti sąlygas žaidimų aikštelėje: lipti kopėtėlėmis, karstynėmis, čiuožti nuo kalniuko, lįsti 

per lanką ar tunelį. Žaisti judrius lauko žaidimus pvz., „Kinietiškas futbolas”, „Stop ir pirmyn”, 

„Perduok kamuolį judėdamas kaip gyvūnai”. Vaikus skatinti kurti naujus judesius ir jų junginius, 

judesiais, garsais, mimika imituoti ir mėgdžioti gyvūnų judesius, improvizuoti jų elgseną pvz., 

žaidimai „Žiogai”, prieš žaidimą vaikai susitaria, kaip šokinės: viena kuria koja ar abiem, „Pelė 

ir katinas”, „Medžiotojas ir kiškiai”. Išėjus į lauką kartu su vaikais apžiūrėti žaidimų aikštelę, 

kad būtų saugu žaisti. Palijus ar pasnigus, aikštelėje sutartais ženklais pažymėti vietas, kur 

nesaugu žaisti, judėti, laipioti. Aptarti, kas gali nutikti nepaisant ženklų. 

Kuo dažniau būti gamtoje. Organizuoti išvykas į mišką, stebėti metų laikų pokyčių gamtoje, 

rinkti gamtinės medžiagos: sėklų, lapų, kankorėžių, pagaliukų. Kelionių metu pasiūlyti vaikams 

imituoti medžių siūbavimą „siaučiant vėjams“, improvizuoti tylų ėjimą per šakas, sausus lapus, 

žolynus, eiti „per lūžtantį ledą“, „ šokinėti per balas” ir pan. Siekiant įtvirtinti kryptis „dešinė, 

kairė, pirmyn, atgal, ratu” pasiūlyti žaisti žaidimą „ Aplenk kliūtį”, nurodant iš kurios pusės apeiti 

medį, krūmą, akmenį. Pradėti žygiuoti sutarta koja, spartinti - lėtinti ėjimo tempą, šuoliuoti tai 

ant dešinės, tai ant kairės kojos, bėgti aukštai keliant kelius ar ant pirštų galiukų. Organizuoti 

veiklas, kad vaikas eidamas įtrauktų judesius pečiais, galva, rankomis, ėjimą keistų bėgimu.  

Inicijuoti vaikams smulkiosios motorikos lavinamo užsiėmimus: klijuoti popieriaus skiaučių 

koliažus, iš gamtinių ir buitinių medžiagų (kaštonų, gilių, sagų, makaronų) verti karolius, 

rūšiuoti, skaičiuoti monetas, konstruoti konstruktorių detalėmis, rišti, pinti siūlus ir virvutes, 

rūšiuoti smulkius objektus (atskirti skirtingų formų makaronus, pupeles nuo žirnių ir pan.), semti 

vandenį šaukštu, perpilti iš vienos talpos į kitą ir pan., piešti, spalvinti pieštukais, plastilinu. 

Pasiūlyti žaisti žaidimus: „Supakuok - išpakuok” (įpakuoti daiktus į maistinę plėvelę ar aliuminio 

foliją), „Spygliai ežiui” (ant kartotinio ežio trafareto susagstyti skalbinių segtukus), „Uždenk 

plastilinu” (pasirinktas formas ar figūras ant popieriaus padengti plastilinu). 

Sudaryti sąlygas tenkinti prigimtį vaiko poreikį judėti, patirti judėjimo džiaugsmą: palaikomas 

natūralus, spontaniškas judėjimas įvairioje aplinkoje ir įvairiose situacijose. 

Ugdymo priemonės: 

Lauko žaidimų aikštelė, pavėsinė, daržas, lazdos, lankai, spalvotos kreidelės, tuneliai, suolelis, 

smėlis, spalvotas parašiutas, supynės, čiuožykla, laipteliai, lazdelės estafetėms, lauko žaislai 

žaidžiant su smėliu, pasivaikščiojimų gyvatė, masažiniai kamuoliukai delniukams, masažiniai 

kilimėliai, krepšinio kamuoliai, gaudymo kamuoliai, smėlio dėžės, spyruokliukai, judėjimo 

kalnelis  (lauke), čiuožykla,  žaidimų parašiutas, gamtinė medžiaga. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

L. Žutautė. Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas. Alma littera, 2010 
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A. Petrauskienė, A.Zaborskis. Aukime sveiki. Kaunas, 2000 

I. Bulotaitė, V. Gudžinskienė, O. Monkevičienė. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Vilnius, 2004 

S. Aleksiejūnienė. Ankstyvieji žaidimai mokykloje, namie, iškyloje. Didaktika, 2012 

R. Žukauskienė. Raidos psichologija: integruotas požiūris. Vilnius, 2012. 

R. Povilaitis. Lietuvių liaudies žaidimai. A. Stulginskio universitetas, 2017 

Mankštos dainelė. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-

Dx7TKI&ab_channel=Dain%C5%B3Karusel%C4%97.TV 

Dainelė apie mankštą. Internetinė prieiga:  

https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4&ab_channel=EditaJuchneviciene 

Pirštukų žaidimas „Statom namą”. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7

mkMFsNp&index=2&ab_channel=TralialiaKlubas 

Pirštukų žaidimas „Lyja, lyja lietus”. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrqoeVCo88g&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7m

kMFsNp&index=1&ab_channel=TralialiaKlubas 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Vertybinės nuostatos. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. Nusiteikęs suprasti, 

užjausti kitą, padėti, geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir su pažįstamais 

suaugusiaisiais. Pagarbos bei jautrumo kitam nuostata. Pakantumo, tolerancijos kitokiam 

nuostata. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta bei įvardija savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, 

įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais 

ir elgesiu atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda). Palankiai kalba apie save, tikisi, kad 

kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais.  

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO EMOCIJŲ SUVOKIMO UGDYMAS/IS IR RAIŠKA 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame?  

Vaikas savo emocijas išreiškia gestais, mimika ir balsu. Nuotaikos ilgesnį laiką išbūna vienodos, 

ne taip staigiai kinta, galima įžvelgti pasikeitusios nuotaikos priežastį – pavargo, užsigavo. 

Pradeda savo jausmus išreikšti trumpais žodeliais – „aš piktas“, „man gera“, geba parodyti, kas 

jį pradžiugino ar nuliūdino. Ima atpažinti kito vaiko ar suaugusio emocijas – paglosto verkiantį 

vaiką, papučia užgautą pirštą ir pan.  
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Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Bendraujant su vaiku įvardinti jo reiškiamas emocijas. Reaguoti į vaiko veiksmus veido išraiška, 

balso intonacija, žodžiu. Visada paguosti vaiką, kai jaučiasi prastai, dažnai apkabinti, priglausti. 

Pasakyti, kad vaikas liūdnas, pačiam jį paglostyti ir paskatinti kitą vaiką jį paglostyti. Žaidžiamas 

žaidimas „Vargšas katinėlis“. Su lėlėmis, kitais žaislais žaisti vaidmeninius žaidimus, kuriuose 

jie skirtingai jaučiasi ir elgiasi: „Šeima“, „Kelionė“, Gimtadienis“. Grupėje sukurti ramų 

kampelį, kuriame vaikas galėtų nusiraminti ir užsiimti ramia veikla. Pagirti už gerą elgesį, 

tinkamai atliktas užduotis. 

Su vaiku žiūrėti knygelių iliustracijas, pavadinant nupieštų personažų nuotaiką bei emocijas: šuo 

liūdnas, katė linksma, vilkas piktas, aptarti, kas sukelia tokius jausmus. Klausantis įvairios 

muzikos ir skirtingų nuotaikų dainelių, pasiūlyti vaikams suvaidinti įvairias emocijų išraiškas. 

Sekti trumpas pasakas skirtingomis veikėjų intonacijomis, kad vaikas pajustų, jog piktas vilkas 

kalba storai, linksmas kiškis šneka juokdamasis, o verkiantis paukštelis žodžius taria 

šniurkščiodamas ar verkšlendamas. Žiūrėti senosios animacijos filmukus „Begemotas, kuris 

bijojo skiepų”, „Ai ir Oi”, reaguoti į personažų veiksmus, emocijas, įvardinti savo ir vaikų 

emocijas panašiose situacijose. Integruoti emocinio intelekto ugdymo programą “Kimochis”, 

akcentuoti natūralius atsipalaidavimo būdus. Mokyti atsiprašymo ir susitaikymo ritualų. Kalbinti 

vaikus rodant savo emocijas veido mimika ir kūno kalba, pavyzdžiui, pakelti antakius, jei 

nustembama ar džiaugiamasi, suraukti antakius ir ramiai stovėti kalbant, jei nepatenkinti ir kt. 

Paskatinti kasdien po kelis kartus žymėti savo nuotaiką, parenkant ją atitinkantį nuotaikų veidelį. 

Pasiūlyti kurti „Savaitės nuotaikų” knygelę, dėlioti emocijų dėlionę. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO EMOCIJŲ SUVOKIMO UGDYMAS/IS IR RAIŠKA 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Geba atpažinti bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose jie kilo. Gali nutaisyti 

linksmą, liūdną, piktą veido išraišką. Nuotaikų veideliais pažymi savo nuotaiką. Pažiūrėjęs į 

bendraamžį pasako, jis linksmas, rimtas, ar liūdnas. Pasako, kad jam linksma, o draugui 

nelinksma. Pedagogui praneša, jei kitas vaikas liūdi ar jam reikia pagalbos. Draugiškai pakviečia 

kitą žaisti kartu, jei šis atrodo tinkamai nusiteikęs. Jei pastebi supykusį bendraamžį, pasitraukia 

nuo jo, tariasi su pedagogu, kaip padėti. Žino keletą veiksmų, ką galima daryti, kai kas nors 

erzina, atima žaislus, suduoda. Jei nori to paties žaislo ar priemonės kaip ir draugas, pedagogo 

padedamas susitaria su draugu žaisti paeiliui. Tėvams pasakoja apie dienos nuotaikų kaitą.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Integruoti emocinio intelekto ugdymo „Kimochis” metodiką į ugdymo procesą. Kalbėtis apie 

savijautą „Ryto rate“, žaisti vaidmenų žaidimus „Aš blogiukas”, „Atspėk kokia emocija?”, 

naudojant klausimus „Kas atsitiko?“, „Kaip tu jautiesi?“, „Kaip jaučiasi kiti?“, padedančius 

apmąstyti problemą, įsijaučiant į kito savijautą. Surasti maišelyje tuo metu atitinkantį vaiko 

nuotaiką veidelį. Žaisti žaidimą „Pavaizduok, ką aš jaučiu“. Traukti iš nuotaikų maišelio 

veidukus ir bandyti pavaizduoti tokią nuotaiką, kokią ištraukė. Klausytis įvairių nuotaikų 

muzikinių kūrinių A. Vivaldi „Pavasaris”, „Vasara”, „Ruduo”, „Žiema”,  juos apibūdinti, 

nupiešti jų nuotaiką, išreikšti savo nuotaiką judesiu. Dainuoti skirtingų nuotaikų daineles 
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„Vabaliukų dainelė apie lietų”, „Baltoji varnelė”, „Tuk, tuk širdele”. Pasimokyti gestų, kurie gali 

išreikšti esamą nuotaiką ir juos naudoti bendraujant su draugais: nykštys nukreiptas aukštyn – 

viskas gerai, žemyn - blogai, grasinantis pirštas – matau ir perspėju, kviečiantis pirštas – eikš pas 

mane. Vaikams išdalinami tušti apskritimai ir įvairios veido dalys: akys, lūpos, antakiai. 

Kiekvienas individualiai pasirenka norimas veido dalis ir suklijuoja į apskritimą sukurdami 

emocingą veido išraišką, atitinkančią šiandieninę vaiko nuotaiką. Pabaigus darbelius aptariama, 

kaip kuris vaikas jaučiasi ir kas turėjo įtakos vienokiai ar kitokiai vaiko nuotaiką. Žaidžiamas 

žaidimas „Beždžionėlė“. Vaikai skatinami suvaidinti įvairias situacijas iš pasakų ar realaus 

gyvenimo. Apžiūrint paveikslėlius, įvardinti, koks tai žmogus – jaunas, senas, mažas, suaugęs ir 

kokia jo nuotaika – supykęs, linksmas, liūdnas ir pan. Kuria „linksmuosius veidelius“. Apibūdina 

ir grupuoja veidelius pagal nuotaiką. Priskiria nuotaikas sau. Kūno išraiška pavaizduoja jausmus 

(vaidyba).  

Grupėje įtaisyti vaiko ūgio veidrodį, kad vaikas matytų save ir savo veido išraišką, skatinti 

dažniau išreikšti jausmus ne tik mimika, bet ir žodžiais. Kartu su vaiku vartyti knygeles, kuriose 

veikėjai yra skirtingų nuotaikų. Skaityti knygeles apie jausmus ir jų raišką, samprotauti apie tai, 

kas nuliūdino, nudžiugino, papiktino, kodėl, paprašyti visų pagalvoti, ką galima daryti toje 

situacijoje. Padėti vaikams geriau suprasti kiekvieno pasiūlyto sprendimo pasekmes. Senosios 

animacijos peržiūra ir joje vaizduojamų personažų jausmų, emocijų atpažinimas, aptarimas, pvz., 

šuo yra liūdnas, nes pasiilgo mamos, katinėlis linksmas, nes laimėjo varžybas. Pasiūlyti kurti 

„Nuotaikų kalendorių”, grupėje pritvirtinti plakatą, kuriame vaikai nuotaikų veideliais galėtų 

pasižymėti savo kasdienę nuotaiką rytais ir vakarais. Paskaityti pasakojimą T. Janson „Troliai 

Mumiai. Žiema“.  

Švenčių, pramogų metu skatinti ir padėti vaikams susitvarkyti su kylančiomis emocijomis, 

tarpininkauti, kai vaikai išreiškia sunkius jausmus ir mokyti savikontrolės, pvz., vaikams 

įsiaudrinus per šventes parodyti, kaip galima nusiraminti (sustoti į ratelį ir pūsti balionėlį, giliai 

įkvėpti ir nusilenkus stipriai iškvėpti).  

Ugdymo priemonės: 

Plakatai „Vaikų elgesio taisyklės“, „Šiandien aš...“, siužetiniai paveikslėliai, situacijų 

paveikslėliai, grožinės literatūros knygos, stalo žaidimai, veidrodėliai, nuotraukų albumai, 

„dainuojančios, kalbančios“ knygelės, „kalbantys“ žaislai, šviesos stalas, dėlionės, lego duplo 

kaladėlės, kamuoliai, „Kimochis“ žaislai ir maišelis su emocijų veideliais. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

W. Disnay. Mikė Pūkuotukas. Kantrybės, Pūkuotuk! Prasta nuotaika. Egmont, 2000. 

Kakės Makės atradimai. Emocijos. Alma littera, 2018. 

I. Vinokur ir kt. Laiminga vaikystė. Mintis 2013. 

V. S. Glebuvienė ir A. Mazolevskienė. Jums, maži ir didesni. Alma littera, 2010. 

Emocinis ugdymas. Internetinė prieiga:  https://pusemuses.lt/emocinis-ugdymas/  

Empatija – kaip padėti vaikams suprasti kitų jausmus. Internetinė prieiga: 

https://mamoszurnalas.lt/empatija-kaip-padeti-vaikams-suprasti-kitu-jausmus/  

V. Juškienė. Apie vaiko emocinio intelekto lavinimą. Internetinė prieiga: 

https://mamoszurnalas.lt/apie-vaiko-emocinio-intelekto-lavinima/  
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Alma littera. Kakė Makė mokosi gražaus bendravimo. Ką pasakė Kakė Makė? Internetinė 

prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A&ab_channel=Kak%C4%97Mak%C4%97 

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba 

nusiraminti. 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS RAIŠKA IR 

UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame?  

Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdienine tvarka bei ritualais. Jeigu kas nepatinka, nueina šalin, 

atsisako bendros veiklos. Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs nusiramina suaugusiojo kalbinamas, 

glaudžiamas, maitinamas. Pats ieško nusiraminimo: apsikabina minkštą žaislą, šaukia suaugusįjį, 

ropščiasi ant kelių. Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo būdus (rėkia, 

neduoda žaislo, pasako suaugusiajam ir kt.). Pradeda valdyti ir valdo vis geriau savo emocijų 

raišką ir veiksmus, reaguodamas į juo besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso 

intonaciją, žodžius. Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti 

savo elgesį.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Į vaiko išreikštus poreikius reaguoti nuosekliais, pastoviais veiksmais, intonacijomis, žodžiais. 

Nustatyti vaikui ir jo veiklai būtinus apribojimus ir nuosekliai jų laikytis. Suteikti vaikui 

galimybę išreikšti savo emocijas. Padėti vaikams nusiraminti, pasiūlant minkštus, švelnius 

daiktus, leisti miegoti, apsikabinus iš namų atsineštą mėgstamą žaislą. Pagirti vaiką, kai jis 

atsižvelgia į suaugusiojo prašymą ir nepažeidžia susitarimų. Pakomentuoti, kodėl buvo svarbu 

atsižvelgti į prašymą, kodėl svarbi viena ar kita elgesio taisyklė. Vaikų elgesiui reguliuoti taikyti 

veido mimiką ir balso intonacijas. Vaikui parodyti, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje 

situacijoje. Taikyti paskatinimo, pagyrimo metodus, padedant, mokytis kontroliuoti emocijų 

raišką. Leisti vaikui pabūti vienam ir nusiraminti. Pasiūlyti vaikams būdų, kaip spręsti kylančius 

konfliktus. Skatinti vaikus vartoti žodžius, pasakant, ko jie nori. Paaiškinti ar suvaidinti, kaip 

vaiko elgesys įskaudino kitus. Dažnai klausti vaikų, ar jiems nereikia pagalbos. Mokyti palaukti 

savo eilės pasitelkiant kamuoliuką ar simbolį – kieno rankose (kamuoliukas ar pan.) jis yra, tas 

ir kalba, atlieka judesį ar pan. Lavinti darbinę atmintį mokantis nesudėtingų pirštukų žaidimų 

pvz., „Meškute, pabusk“, „Du maži šimtakojukai“ ir pan. Skatinti ilgesniam laikui sutelkti 

dėmesį ties viena ar kita veikla, pasiūlant pakeisti sėdėjimo padėtį, vietą, pajudėti, pagulėti ant 

kilimo ir vėl sugrįžti prie nebaigtos veiklos. Sukurti bendrus susitarimus dėmesiui atkreipti pvz., 

pedagogas pakelia ranką ir visi vaikai pakelia rankas, ir tik tuomet pradedama ar tęsiama veikla. 
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Įrengti grupėje nusiraminimo, gerų emocijų erdvę. Sudaryti sąlygas vaikui pačiam pasirinkti, 

nuspręsti, ką darys, kaip pasielgs toje veikloje, kurioje jis jau sugeba priimti sprendimą. 

Įsiaudrinus, paskatinti per ausines klausytis ramios muzikos, padedančios nusiraminti, 

susmulkinti popieriaus skiauteles, paspalvinti, atlikti kvėpavimo pratimus. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS RAIŠKA IR 

UGDYMAS/IS  

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame?  

Ugdosi gebėjimą nusiraminti, atsipalaiduoti, klausantis ramios muzikos, pabūti vienam, kalbėtis 

su kitais. Ima pats taikyti įvairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus (paklauso pasakos, 

naudodamasis ausinėmis, piešia, spalvina ir kt.). Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 

intensyvumą priklausomai nuo situacijos (pvz., ramioje aplinkoje džiaugsmą reiškia santūriau). 

Paprašytas netrukdyti kitiems, audringas džiaugsmo emocijas gali reikšti santūriau. Vis dažniau 

jausmus išreiškia mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. Ramioje situacijoje sugalvoja kelis 

konflikto sprendimo būdus, numato jų taikymo pasekmes. Suaugusiajam primenant ir sekant jo 

bei kitų vaikų pavyzdžiu laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Primenant ir 

padedant susitvarko žaislus su kuriais žaidė, priemones, kuriomis dirbo. Paragintas iššluosto 

vandenį, kurį pats išpylė. Paklaustas ramioje situacijoje pasako galimas savo ar kito netinkamo 

elgesio pasekmes. Kreipiasi į suaugusįjį, norėdamas pasitikslinti taisyklių pažeidimo pasekmes: 

„Ar galime išeiti į lauką dabar? O kas bus, jei išeisime?“. Palaipsniui pats ima priminti kitiems 

tinkamo elgesio taisykles ir bando jų laikytis be suaugusiųjų priminimo ir priežiūros. Ima suprasti 

susitarimų, taisyklių prasmę bei naudingumą ir dažniausiai savarankiškai jų laikosi. Žaisdamas 

stengiasi laikytis žaidimo taisyklių. Bando tartis dėl norimo žaislo: „Dabar aš pažaisiu, po to 

duosiu tau, gerai?“. Palaipsniui pats bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį provokuojančiose 

situacijose, ieško taikių išeičių, kad neskaudintų kitų. Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį 

(bendraamžio erzinamas nusisuka ir nueina šalin, susilaikydamas nuo konflikto; žaisdamas 

agresyvius kovos žaidimus, susivaldo ir neužgauna kitų).  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Kartu su pedagogu kurti grupės taisykles. Kaupti gerų darbų, gerų poelgių kraitę, lipdukais 

pažymint atliktus gerus darbus. Kalbėtis su vaikais apie tai, kas yra gerai, o kas blogai. Skatinti 

ir girti vaiką, tai siejant su jo asmeniu, išsakyti pastabas konkrečiam jo poelgiui ar veiksmui, 

nesiejant su jo asmenybe. Kantriai išklausyti vaiką, nuoširdžiai džiaugtis jo darbu, dažnai 

paskatinti. Pamažu ilginti laiko tarpą tarp paskatinimų, kad vaikas mokytųsi toleruoti pagyrimo 

nebuvimą. Dažniau kreiptis į vaiką vardu, pagiriant ir jį, ir jo gebėjimus. Skatinti ir sudaryti 

sąlygas vaikui vis daugiau rinktis pačiam, nepažeidžiant savo ir kitų saugumo bei nustatytų 

elgesio taisyklių. Skatinti pozityviai reaguoti į savo klaidas, pastebėti juokingą jų pusę. Skaityti 

terapines pasakas, jas aptarti, kalbėtis apie tinkamus būdus sprendžiant konfliktus. žiūrėti 

filmuką „Konfliktų sprendimas”, o vėliau diskutuoti apie vaikų gerus ir blogus poelgius, 

samprotauti, kaip patys pasielgtų panašiose situacijose. Sprendžiant konfliktines situacijas 

rekomenduoti remtis trimis klausimais „Koks? Kodėl? Kaip?” (aš buvau piktas, nes neradau savo 

mašinėlės, todėl atėmiau tavo. O reikėjo paprašyti...). Leisti vaikams suvaidinti įsiminusią 

konfliktinę situaciją, aptarti kaip buvo sprendžiama, drauge diskutuoti kaip dar galėjo pasielgti 
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suvaidinti veikėjai. Užduoti klausimus „Kaip tu pasielgtum šioje situacijoje?”, „Ką darytum 

kitaip?”, „Kaip manai, kaip jautėsi situacijos veikėjai?”. Kalbėtis apie bendravimą, kilusius 

ginčus su draugais, kaip juos taikiai spręsti. Skatinti vaikus pačius spręsti nesutarimus, 

problemas, ieškoti taikių išeičių, klausiant problemų sprendimą skatinančiais klausimais (pvz., 

„kaip galime išspręsti šią problemą?, ką turėčiau padaryti, kad būtų geriau?“). Įžeidus, 

nuskriaudus draugą paskatinti atsiprašyti ir jam pasakyti 3–5 malonius dalykus. Paskatinti vaikus 

kalbėti apie tai, ko pedagogas nematė, nuoširdžiai domėtis ir klausinėti apie jo įspūdžius, 

jausmus. Susitarti su vaikais, kad, kai jie jaučiasi įskaudinti ar nežino kaip elgtis sudėtingoje 

situacijoje, atskubėtų pasitarti su pedagogu. Aiškintis su vaikais skirtumus tarp kovinių žaidimų 

ir peštynių tikrovėje. Nustatyti ribas, kurias peržengus žaidimai gali tapti pavojingais. Kai vaikas 

įsiaudrina, paaiškinti jam, kad jam reikia nurimti, ir kur tai galima padaryti pvz., „Tu šauki, tau 

reikia nurimti”, parodyti saugią vietą. Grupėje sukurti ramybės erdves, su ant sienos kabančiais 

paveikslėliais, mokančiais nurimti, rekomenduojančiais kvėpavimo pratimus, masažiniais, 

atpalaiduojančių žaislais delniukams ir pėdutėms ir pan. Po to, kai vaikas nurimo, pakalbėti su 

juo apie tai, ką jis gali padaryti geriau kitą kartą, ir kaip galima užbėgti už akių tokiai situacijai 

ateityje.  

Skatinti vaikus pabaigti pradėtus darbus, padėti vienas kitam įveikti problemas. Siūlyti vaikams 

kruopštumo, susikaupimo reikalaujančių darbų: suverti karolius, įverti siūlą, įsiūti sagą, pabaigti 

piešinį ar užduotėlę ir pan. Lavinti darbinę atminti žaidžiant žaidimus „Memo loto”, „Spėk, kas 

ne taip?”. 

Ugdymo priemonės:  

Plakatai „Ką daryti, kai pyksti?“, „Grupės susitarimai“, pykčio ištrypimo kilimėlis, pykčio 

termometras, minkšti žaislai, teptukai, guašas, kinetinis smėlis, modelinas, simbolių, staigmenų 

dėžutės, masažiniai žaislai. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

P. Hakkarainen, M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė, G. Sujetaitė-Volungevičienė. Ikimokyklinio 

amžiaus vaiko raida: žaidimas ir savireguliacija. Kaunas, 2015. 

„Mandagumo pamokėlės, etiketas vaikams“. Alma Littera, Vilnius, 2006. 

J. Ambrukaitis „Gerumo ABĖCĖLĖ“ . Leidykla Lucilijus, Šiauliai, 2015. 

Žurnalai Vakaro žvaigždelė ir CD su pasakomis ir dainelėmis. 

M. Molicka. Terapinės pasakos. Vaga, 2007.Vaiko raida: kaip išugdyti savarankišką asmenybę. 

Internetinė prieiga:  https://www.vaikui.lt/vaikas/vaiko-raida/vaiko-raida-kaip-isugdyti-

savarankiska-asmenybe/  

VAIKO SAVIVOKOS IR SAVIGARBOS UGDYMAS/IS 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra 

berniukas ar mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises 

būti ir žaisti kartu su kitais.  
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2-3 M. AMŽIAUS VAIKO SAVIVOKOS IR SAVIGARBOS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Moka pasakyti, ką ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis prašo 

to nedaryti. Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti, tikisi 

juo besirūpinančio suaugusiojo pritarimo, palaikymo, pagyrimo. Prieina prie suaugusiojo, kad 

parodytų, ko išmoko. Krykštauja, kai jam paplojama, kai jis pagiriamas. Kalba pirmuoju 

asmeniu: „aš noriu“, „mano“. Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, 

ką turi. Pasako savo vardą. Tarp kitų daiktų atpažįsta savo atsineštą žaislą ir jį parodo. Atpažįsta 

savo pėdkelnes, megztinį, suknelę, kepurę. Jei mano, kad kitas ketina atimti jo žaislą, sako „Čia 

mano“ ir eina prie suaugusiojo pagalbos. Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, atskiria 

berniukus nuo mergaičių, įvardija 5–6 kūno dalis. Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, tikisi, 

kad juo besirūpinantys suaugusieji ir kiti vaikai jį mėgsta ir priima. Prašo, kad suaugęs stebėtų 

tai, ką jis daro ir kaip daro, reikalauja, kad jo darbelis būtų matomas.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Piešti piešinius „Mano namas“, „Aš“, „Mano šeima”. Apžiūrinėti savo ir draugo šeimos 

nuotraukas, įvardijant ir parodant savo ir draugo kūno dalis, pasakant berniukas tai ar mergaitė. 

Žaisti žaidimą „Žmogaus kūno dalys“. Pasiūlyti žaislų su veidrodėliais, organizuoti žaidimus su 

drabužių detalėmis (kepurėmis, pirštinėmis, kaspinais) stebint save nedūžtančiame veidrodyje. 

Sudaryti vaikui pasirinkimo situacijas užtikrinant saugumą. Įtraukti į diskusiją, kas jam patinka 

ir kas nepatinka, kodėl. Skirti pakankamai individualaus dėmesio kiekvienam vaikui. Domėtis, 

ką veikia, pritarti žvilgsniu, šypsena, pagirti, pasidžiaugti pasiekimais. Žaisti žaidimą „Mano - 

tavo“. Bendrauti su vaiku taip, kad šiam reikėtų sakyti: „Aš dedu, tu dedi, jis deda“ ir pan. Žaisti 

žaidimą „Atspėk kieno tai daiktas?” rodyti ir įvardyti daiktus, kurie priklauso vaikui, paminint 

jo vardą. Komentuojant vaiko veiklą, būtinai paminėti vaiko vardą, parodyti draugus, pasakojant 

apie savo veiklą vartoti žodžius: „mano, aš, man“. Žaisti lietuvių liaudies žaidinimus įtraukiant 

kūno dalis, jas įvardijant „Graži mūsų šeimynėlė”, „Oira, oira”. Ploti katučių vaiko rankomis. 

darant pauzes, kad vaikas pakartotų judesius, garsus. Pasidžiaugti, paploti, jei vaikas 

padeklamuoja, padainuoja. Vaikui girdint pakomentuoti ir pagirti vaiko pasiekimus atėjusiems 

jo pasiimti tėvams. Pakabinti vaiko darbelius taip, kad jis galėtų juos matyti, parodyti kitiems. 

Sudaryti galimybes vaikams patiems pajusti ir nuspręsti, kada jiems reikalinga pagalba. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO SAVIVOKOS IR SAVIGARBOS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Save ir savo gebėjimus vertina teigiamai. Iš intonacijų, žodžių, veido išraiškos, pozos supranta, 

kada kitas palankiai ar nepalankiai nusiteikęs jo atžvilgiu. Giriasi, kad turi daug draugų, kad 

pedagogas yra jo draugas. Vaikas siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų. Supranta, kad jis 

buvo, yra ir visada bus tas pats asmuo: atpažįsta save kūdikystės nuotraukose, parodo save iš 

namų atsineštose nuotraukose. Pasako, kad jo vardas, akių spalva, mama ir tėtis niekada 

nepasikeis. Apibūdina savo išvaizdą, teisingai pasako, kad suaugęs bus vyras (moteris), tėvelis 

(mamytė). Pasakoja, ką veikė namuose, o šeimos nariams – ką veikė darželyje. Bando nutylėti 
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savo prasižengimus. Aiškinasi šeimos narių giminystės ryšius. Jaučiasi esąs šeimos narys. 

Dažnai pasakoja ką veikė namuose su mama, tėčiu ar kitais šeimos nariais. Supranta, kad turi 

nuo kitų atskirą savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. Pasako, kaip jaučiasi, ko nori ir kaip 

jaučiasi, ko nori kitas. Vis geriau suvokia savo norus, jausmus, savybes, gebėjimus, šeimą, 

bendruomenę, Tėvynę. Ima suvokti save, kaip galintį daryti įtaką kitam (pralinksminti, padėti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką veikti, kaip elgtis ir kt.). Jaučiasi esąs vaikų grupės narys. Į grupę 

atėjusiems tėvams noriai aprodo grupę, pasakoja apie tai, ką joje veikė, apie draugus, auklėtoją. 

Suvokia, kad komandoje, kartu dirbant, galima pasiekti geresnių rezultatų. Laikosi šeimos, 

bendruomenės narių susitarimų, taisyklių. Diskutuoja apie Tėvynę, gimtinę. Žino savo miesto, 

sostinės, šalies, pavadinimą. Pasako namų adresą, grupės ir darželio pavadinimą. Įvardija savo 

tautybę. Atpažįsta tautinius simbolius: vėliavą, herbą, himną. Domisi tradicijomis, papročiais, 

šventėmis, noriai dalyvauja jose. Juokiasi iš savo klaidų ar mažų nelaimių, jeigu jos nesukėlė 

rimtų pasekmių: pamatęs, kad supainiojo batus ar netyčia pedagogą pavadino mama. Save ir savo 

gebėjimus vertina teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų palankumo ir nepalankumo jam ženklus 

(pasakytus žodžius, kvietimą žaisti kartu ir kt.).  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Pasiūlyti vaikams atsinešti į grupę savo fotonuotraukų su visa šeima, artimais ir mylimais 

žmonėmis. Padaryti plakatus „Aš ir mano šeima“, aptarti kas sudaro šeimą, išvardinti šeimos 

narių vardus, papasakoti apie tėvelių darbą Pasiūlyti žaisti vaidmeninius žaidimus, kurių nariai 

būtų „tėtis, mama, vaikai, seneliai, dėdės, tetos, pusbroliai, pusseserės”. Žaisdami įvertina 

poelgius, nusako, ką reiškia būti mandagiu, draugišku, rūpestingu ir pan. Kalbėtis su vaikais ką 

mėgsta žaisti berniukai ir mergaitės, kokiais drabužėliais dabar rengiasi berniukai ir mergaitės, 

kuo rengdavosi senovėje. Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Kas aš esu?“, „Mano kūnas“, 

„Žmonių panašumai ir skirtumai“, „Mano ir kitų pomėgiai“, „Mano ir kitų jausmai“. Ryto rato 

metu aptarti ką veikė namuose vakare, savaitgalį, per atostogas, kas jam labiausiai patiko, kas 

patiko jo šeimos nariams. Pristatyti vaiko ir tėvų pomėgius vakaronėse, parodose ir pan. Skatinti 

pokalbius, diskusijas apie pomėgius, šeimą, grupę, Tėvynę. Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Kas 

aš esu?“, „Mano kūnas“, „Žmonių panašumai ir skirtumai“, „Mano ir kitų pomėgiai“, „Mano ir 

kitų jausmai“. Priimti vaiką tokį, koks jis yra, pastebėti, už ką jį paskatinti ar pagirti. Didinti 

vaiko autoritetą tarp grupės draugų. Organizuoti veiklas, kurias gali atlikti individualiai pvz., 

nupiešti savo pomėgius, susitvarkyti darbo vietą. Taip pat grupines veiklas pvz., kurti Lietuvos 

žemėlapį, jame pažymėti sostinę, sudėti Lietuvos herbo dėlionę, aptarti simbolių reikšmę. 

Akcentuoti individualaus ir grupinio darbo panašumus ir skirtumus. Ruošti kartu su pedagogu 

grupės talentų lentą „Ką gerai moka ir geba mūsų draugai“ (prie savo nuotraukos paveikslėliais 

pažymint, ką geba geriausiai). Įsivertinti savo elgesį naudojant „Gerų poelgių kraitelę“. Klausytis 

pasakų, kur aiškiai skiriamas gėris ir blogis „Bjaurusis ančiukas”, „Našlaitė Elenytė ir broliukas 

aviniukas”. Taip pat pasakojimų ir legendų apie Lietuvą ir jos istoriją pvz., „Kaip kunigaikštis 

Gediminas įkūrė Vilnių”, „Jūratės ašaros”, „Apie Lietuvos vardą”. Kalbėtis su vaikais kur 

gyvena jų seneliai, kur gimė tėvai.  

Skatinti sakyti komplimentus vienas kitam. Įžeidus, nuskriaudus draugą, paskatinti atsiprašyti ir 

jam pasakyti 3–5 malonius dalykus. Dažniau kreiptis į vaiką vardu, pagiriant ir jį, ir jo gebėjimus. 
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Organizuoti šeimos dienas grupėje, išvykas į tėvų darbovietes. Rengti grupės šventes skirtas 

valstybinėms (Kovo 11-oji, Vasario 16 –oji kt.) bei lietuvių liaudies (Užgavėnes, Jonines, 

Žolines) šventėms paminėti įvairių savaitės veiklų prisistatymus tėvams, kitoms grupėms. 

Ugdymo priemonės:  

Asmeniniai nuotraukų albumai,  Magnetinis žaidimas „Berniukas, mergaitė“; stalo žaidimas 

„Mano darbai“; transporto priemonės:  „Taxi“, „Greitoji pagalba“, „Policija“; priemonės 

kūrybiniams žaidimams: „Gydytojo rinkinys“, „Statybininko darbo rinkinys“, „Staliaus 

darbastalis“, „Kirpykla“, „Poliklinika“, „Parduotuvė-turgelis“; stalo žaidimas „Profesijos“; stalo 

žaidimas „Atrink pagal profesiją“ ,  žaidimas „Aprenk mane“, veidrodis;  radinių dėžutė, skirta 

žaidimui „Kieno?“, Lietuvos vėliava, herbas, žemėlapiai, gaublys. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

„Mandagumo pamokėlės, etiketas vaikams“, Alma Littera, 2006. 

E. Rigon. Nenustygstantis, nenuorama, hiperaktyvus. Gyvenimas su siautėjančiu vaiku. Vilnius, 

2010. 

Z. Alijošienė. Elgesio kultūros ugdymas. Šiauliai, 2003.   

M. Winterhoff. Tironų mums nereikia. Vilnius, 2012. 

R. Scarry. Ką žmonės dirba visą dieną. Alma litera, 2010. 

Krakatukų pievelės užduotėlės. Mandagumo ABC. Internetinė prieiga: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/krakatuku-pieveles-

uzduoteles-mandagumo-abc-/4691 

Indrė Vaidelienė. 14 būdų ugdyti vaiko savigarbą. Internetinė prieiga: 

https://psichologiniaisprendimai.wordpress.com/2016/06/22/14-budu-ugdyti-vaiko-savigarba/  

VAIKO SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS UGDYMAS/IS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais.  

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir 

neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip 

reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais.  

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie juo besirūpinančio suaugusiojo. Mėgsta žaisti kartu su juo, 

stebi ir mėgdžioja jo žodžius, veiksmus. Prieš ką nors darydamas pažiūri į suaugusiojo veidą, 

laukdamas pritarimo ar nepritarimo ženklų, atpažįsta suaugusiojo emocijas, jausmus. Vaikas 

rodo suaugusiajam stiprius jausmus: apkabina arba nusisuka, myluoja arba atstumia. Mėgsta, kai 

jo žaidimą stebi, juo žavisi, jam pritaria juo besirūpinantis suaugęs žmogus. Dažniausiai vykdo 

jam suprantamus suaugusiojo prašymus, kreipiasi į jį pagalbos.  
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Bijo nepažįstamų žmonių, nežinomos aplinkos, neįprastų žaislų. Trejų metų vaikas palaipsniui 

pradeda lengviau atsiskirti nuo tėvų. Dažniau išlieka ramus, kai artimieji atsisveikina ir išeina. 

Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis suaugusysis. 

Siužetiniame žaidime mėgdžioja mamos, tėčio, pedagogo buitinius veiksmus, savaip juos 

sudėliodamas į siužetą ir palydėdamas girdėtais žodžiais bei intonacijomis: maitina lėlę, valo 

stalą, šluoja grindis, tvarko žaislus. Pats susiranda žaislus, naudoja juos kaip pakaitalus, 

nemėgsta, kad suaugusysis siūlytų žaidimo veiksmų seką, bet džiaugiasi jei pagiria. Nori veikti 

savarankiškai ir tikisi suaugusiojo palaikymo. Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais 

užsispiria. Dažnai kartoja „aš pats“, nesileidžia nurengiamas, aprengiamas, bando tai padaryti 

savarankiškai. Gali atkakliai reikalauti, kad suaugusysis paduotų aukštai padėtą greit dūžtantį ar 

žaidimui nesaugų daiktą. Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai juo besirūpinantis pedagogas 

yra šalia jo arba matomas netoliese. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Sutikti vaikus, ateinančius į grupę, su lėlėmis – personažais, linksma arba ramia muzika. Sukurti 

ir laikytis atsisveikinimo ritualų. Grupėje turėti įdomių žaislų (su garsais), žaidimų  pažaisti su 

vaiku, kol nusiramins ir įsitrauks į grupės veiklą. Pasiūlyti žaidimą „Labas tau”. Užtikrinti 

vienodą dienos ritmą grupėje ir namuose, sužinoti iš tėvų ir taikyti tokius pačius, kaip namuose, 

vaiko raminimo būdus. Pastebėti, kada vaikui reikia pedagogo dėmesio, padrąsinti, paskatinti jį. 

Bendrauti su vaiku pozityviai. Žaidimo su vaiku metu sudaryti galimybes vaikui išbandyti 

įvairius vaidmenis: lyderio, trūkstamos informacijos teikėjo, elgesio modelio, pagalbininko. 

Raiškiai pritariančia ar nepritariančia veido mimika reaguoti į tinkamus ar netinkamus vaiko 

veiksmus, poelgius. Parodyti vaikams naują aplinką, joje pažaisti ką nors smagaus, malonaus. 

Pristatyti vaikams naujus žaislus, supažindinant, kaip jie atrodo, juda, kokius garsus skleidžia, 

kelis kartus pakartoti veiksmus su žaislais, pakviesti vaikus juos išbandyti, pažaisti kartu su 

pedagogu. Žaisti žaidimus su kamuoliu pasakant draugo vardą, „Kas turi kamuoliuką?“, 

žaidimas „Ko nėra?“. Žaisti vaidybinius, siužetinius žaidimus „Kavinė”, „Namai”. Skatinti jo 

savarankiškumą, tariamą veikimą, daiktų pakaitalų naudojimą, persikūnijimą, tapimą kuo nors: 

klausti, ko reikės žaidimui?, paduotą kubelį „suvalgyti“ lyg bandelę, vadinti vaiką prisiimto 

vaidmens vardu – mama, tėveliu, pardavėju, gydytoju, parūpinti vaidmens atributų, žaislų 

komplektų (pvz., lėlė, indai, vonelė, sunkvežimis, kubeliai) įsitraukus į žaidimą ką nors pirkti, 

ko nors pageidauti, kad vaikas galėtų praturtinti žaidimą; kalbėtis su vaiku apie tai, kas 

žaidžiama. Į grupę retsykiais pasikviesti svečių, kviesti tėvus ar senelius, dalyvauti vaikų 

ugdymo(si) procese, kad vaikai pratintųsi bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Skatinti tėvus 

įsitraukti į ugdymą – organizuoti užsiėmimus: ,,Valanda su tėčiu“, ,,Mama seka pasakas, 

dainuoja lopšinę“, ,,Tėvų profesijos pristatymas“ ir kt. Į vaiko individualias pastangas, smalsumą 

ir tyrinėjimus žiūrėti pozityviai, išklausyti vaikus, skatinti, džiaugtis tuo, ko jie išmoko, jų mažais 

atradimais. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame?  

Ketverių metų vaikas grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą grupės pedagogu, supranta jo 

jausmus, bendradarbiauja su juo. Paklaustas suaugusiajam pasako savo nuomonę. Dažniausiai 
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stengiasi laikytis suaugusiojo nustatytos tvarkos, priima mokytojo pagalbą, pasiūlymus bei 

vykdo individualiai pasakytus prašymus. Mėgsta ką nors daryti kartu su suaugusiuoju. Rodo, 

prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą veiklą, 

pokalbius apie savijautą ir elgesį. Priima su veikla susijusius suaugusiojo pasiūlymus. Tikrina 

suaugusiojo išsakytas leistino elgesio ribas: atsiklausia, derasi, pasako, kaip pasielgė kitas, ir 

laukia komentarų. Penktaisiais – šeštaisiais gyvenimo metais vaikas nori geranoriškai, pagarbiai, 

mandagiai bendrauti su suaugusiaisiais. Susitaria su juo besirūpinančiais suaugusiaisiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių. Vaikas pasako, kokio elgesio norėtų grupėje ir kartu su 

pedagogu suformuluoja taisykles. Stengiasi laikytis susitarimų, nors kartais su suaugusiuoju 

bendrauja priešiškai. Kasdienėse situacijose bando tinkamu būdu išsakyti priešingą nei 

suaugusiojo nuomonę pvz., vaikas paaiškina mokytojui, kad dabar nenori piešti piešinio, pasako, 

kad nori žaisti su konstruktoriais.  

Kalbasi, ką nors veikia su nepažįstamais žmonėmis, kai juo besirūpinantis pedagogas yra šalia 

jo arba matomas netoliese. Į grupę atėjusiems svečiams aprodo savo žaislus, darbelius, atsako į 

jų klausimus. Paprašytas paaiškina, kodėl negalima bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis pagalbos pasimetus, ištikus 

nelaimei. Vaikas pasako, kad nepažįstamas suaugęs žmogus gali būti negeras: gali ką nors 

pavogti, kur nors nusivežti vaiką, ką nors blogo jam padaryti. Pamokytas vaikas pasako, kad 

pasiklydęs pagalbos kreiptųsi į policininką, pardavėją ar kitą žmogų.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Kartu su vaikais kurti grupės taisykles, sukurti plakatą, išklausyti jų nuomonę, kad jaustųsi 

grupės šeimininkais ir prisiimtų atsakomybę. Skatinti išsakyti savo pasiūlymus, idėjas, padėti 

juos įgyvendinti. Sudaryti sąlygas vaikams kartu su tėvais prisistatyti, pristatyti savo šeimą. 

Kviesti tėvus dalyvauti ugdomoje veikloje, kad jie būtų ne tik ugdymo proceso stebėtojais, bet 

ir dalyviais, patarėjais. Organizuoti temines veiklas: ,,Kaip žmonės gyveno anksčiau ir dabar? ,  

,,Kokius darbus dirbo seneliai, kokius darbus dirba tėvai?“ – organizuojamos šeimos dienos 

grupėje, pristatoma tėvų profesija, šeimos istorija, jos išsaugotos relikvijos. Kviesti į grupę 

įvairių profesijų žmones, skatinti vaikus ką nors veikti drauge. Raginti vaikus kultūringai 

bendrauti su grupės svečiais, prieš tai papasakojant apie juos, kad vaikai turėtų apie ką su jais 

bendrauti, sugalvotų jiems klausimų. Skatinti vaikus bendrauti su svečiais. Sudaryti galimybes 

vaikui išsakyti savo nuomonę visais aktualiais gyvenimo klausimais, mokyti išklausyti kitus 

(draugus, tėvus, senelius). Aiškinti bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisykles ir galimus 

pavojus. Išklausyti vaikų pasakojamus, atsitikimus su suaugusiaisiais ir pasvarstyti, kaip kitą 

kartą panašiose situacijose jie galėtų elgtis. Integruoti į veiklas pasakojimus ir mokymus, kaip 

teisingai reikia paprašyti pagalbos, kokiu telefono numeriu skambinti, kokio garsumo balsu 

kalbėti ir pan. Įgūdžių įtvirtinimui pažaisti žaidimą: ,,112“ ( pirštu rodyti į burną – sakyti 1, po 

to į nosį – sakyt i 1 ir po to rodyti į akis – jos dvi). Žaisti siužetinius žaidimus: ,,Kviečiu greitąją 

pagalbą“, ,,Kviečiu ugniagesių komandą“ ir pan. Suprasti vaiko priešinimosi priežastį ir padėti 

jam įveikti kylančias problemas. Vaikui supykus, paskatinti kalbėti apie tai, kas jį supykdė, 

padėti rasti tinkamą išeitį, nusiraminti. Vaikams prašant įsitraukti į jų žaidimus, atlikti antraeilius 

vaidmenis, palaikyti jų sumanymus, užduoti klausimų, padedančių plėtoti žaidimą. Integruoti 

vaidybinę vaikų veiklą į ugdymo procesą. Žaisti kolektyvinius draugystės žaidimus, 

pasisveikinant, apibūdinant, pasakant komplimentą. Integruoti teatrinę vaikų veiklą į ugdymo 

procesą. Organizuoti išvykas į „Lėlės“, „Keistuolių” teatrą, Operos ir baleto teatrą. 
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Ugdymo priemonės: 

Pasisveikinimo ir atsisveikinimo ritualai (apsikabinimai, susitarimai, malonybiniai žodeliai, 

pamojavimai pro langą), šeimos nuotraukos, žaislas iš namų, grupės žaislai (Švelnukas, 

Skruzdėliukas, Boružėlė, Bitutė, Drugelis), lėlės – personažai, interaktyvūs žaislai, grupės 

taisyklės, kortelės „Profesijos”, CD „Lopšinės“; pasaka „Geras darbas visada šalia“, CD „Vakaro 

žvaigždelė“ (www.zvaigzdele.lt); plakatas „Dienotvarkė“; plakatas “Gyvename draugėje“, 

kortelių rinkinys „Teisės ir pareigos“. 

Rekomenduojami šaltiniai:  

A. Abile-Gal O ką veiksime šiandien? Baltos lankos, 2008. 

„Mandagumo pamokėlės, etiketas vaikams“, Alma Littera, 2006.  

VAIKO SANTYKIŲ SU BENDRAAMŽIAIS UGDYMAS/IS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas 

supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU BENDRAAMŽIAIS UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Palaipsniui pradeda ieškoti bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, trumpai su kitu vaiku, neilgam 

įsitraukia į kito vaiko žaidimą. Dažniau nei su kitais žaidžia su vienu vaiku. Žaisdamas mėgdžioja 

kitus vaikus. Padedamas suaugusiojo, palaukia savo eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį 

pasiūlymą. Gali turėti vieną ar kelis nepastovius žaidimų partnerius. Su jais lengvai susipyksta 

ir susitaiko. Palaipsniui stengiasi palaikyti ilgalaikę draugystę mažiausiai su vienu vaiku. Gali 

turėti draugą arba kelis kurį laiką nesikeičiančius žaidimų partnerius. Bendrauja mimika, 

judesiais, veiksmais, dažniau kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su tuo pačiu 

žaislu. Audringai reiškia teises į savo daiktus, žaislus, nori jam patinkančio kito vaiko žaislo. Jei 

kitas nori atimti žaislą, jo nepaleidžia, bėga šalin, rėkia. Išmoksta pasakyti: „Nesimušk, man 

skauda. „Graso piršteliu: „Nu, nu, nu“, jeigu mato kurį nors vaiką atimant kito žaislą. Sako: 

„Stop“, jei kas nors nepatinka.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Paskatinti vaikus žaisti greta. Komentuoti vieno ir kito norus, emocijas, veiksmus. Parūpinti 

pageidaujamų žaislų, priemonių. Paskatinti būti geranoriškiems vienas kitam. Rekomenduoti 

užmegzti santykį su kitais vaikais. Patarti, kad kitas vaikas ką nors paduotų, palaikytų, pasakytų 

ir pan. Žaisti žaidimus, skatinančius elgtis atsakingai, pagarbiai su vaikais, padėti draugui, 

užjausti, dalintis, kalbėti gražius, mandagumo žodelius. Pasiūlyti žaisti žaidimą „Ačiū, prašom”. 
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Turėti tokių pačių žaislų po kelis, kad keli vaikai galėtų vienu metu žaisti. Stebėti vaikus, stabdyti 

netinkamus veiksmus ir paaiškinti, kodėl negalima taip elgtis, pvz.: atimti iš draugo žaislą, imti 

jo asmeninius daiktus ir kt. Organizuoti žaidimus, kuriuose vaikams ką nors reikėtų daryti 

paeiliui arba keliems vienu metu, pvz., statyti bokštą iš kaladėlių, veikdami grupelėmis atskiria 

skirtingų formų ir spalvų daiktus. pasiūlyti žaisti žaidimą „Atspėk kas tai”, kiekvienas vaikas 

paeiliui, apčiuopęs daiktą medžiaginiame maiše spėja kas tai gali būti (lėlė, mašinytė, kamuolys). 

Pamokyti vaikus žaisti slėpynių. Vaikai slepiasi, o pedagogas ieško. Po kelių ieškojimų leisti 

vaikams žaisti be suaugusiojo. Žaisti muzikinius ratelius: „Graži mūsų šeimynėlė“, „Voverėlė“, 

„Katinas ant pečiaus sėdėjo“, „Katinėlis“, kurių metu duoda vienas kitam ranką, pagavęs 

apsikabina.Komentuoti vaiko veiksmus, primenant elgesio taisykles. Atkreipti dėmesį ir pagirti 

vaiko norą pasidalyti, ypač tose situacijose, kai tenka trumpam atidėti savo norų patenkinimą. 

Įvairiose situacijose atkreipti vaiko dėmesį į jo veiksmų pasekmes kitam. Pasiūlyti bendrų veiklų, 

kuriose grupelė vaikų siektų vieno bendro tikslo, mokytųsi bendradarbiauti. Pakomentuoti 

draugiškus vaikų veiksmus ir jausmus, pritarti ketinimui žaisti kartu, padėti įsitraukti į bendro 

žaidimo epizodus. Skatinti padėti vienas kitam įveikti problemas. Bendraujant, 

bendradarbiaujant grupėse piešti bendrą piešinį, konstruoti namus, garažus.  

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU BENDRAAMŽIAIS UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame?  

Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus (kviečia žaisti, priima, prašosi priimamas į 

žaidimą, pasiskirsto vaidmenimis). Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus, 

stengiasi suprasti kita kalba nei jis kalbančio vaiko sumanymus. Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, 

žaislų. Padedamas suaugusiojo, palaukia savo eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį 

pasiūlymą. Gali turėti vieną ar kelis nepastovius žaidimų partnerius. Su jais lengvai susipyksta 

ir susitaiko. Palaipsniui stengiasi palaikyti ilgalaikę draugystę mažiausiai su vienu vaiku. Gali 

turėti draugą arba kelis kurį laiką nesikeičiančius žaidimų partnerius. Palaipsniui sėkmingai 

įsilieja į vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia. Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 

vaikais, palaikyti su jais gerus santykius, domisi skirtumais tarp vaikų ir juos toleruoja. 

Geranoriškai veikia kartu su kitais, siūlydamas sumanymą ar priimdamas kitų sumanymą, 

fantazuodamas. Tikslingai atsineša žaislą iš namų bendram žaidimui su žaidimo draugu. 

Paprašius kitam vaikui, duoda pažaisti savo žaislu arba žaidžia juo paeiliui. Noriai žaidžia su 

vaikais iš kitos kultūrinės ar socialinės aplinkos, natūraliai priima vaikų skirtumus. Gali padėti 

kitam vaikui. Pats randa nesutarimo, konflikto sprendimo būdą arba prašo suaugusiojo pagalbos. 

Taikiai diskutuoja su kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos. Dalijasi žaislais ir kovoja 

už kitų teisę žaisti paeiliui. Siekdamas rasti kompromisą, įsitraukia į derybų procesą. Supranta, 

kad grupė vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi susitarti dėl visiems priimtino elgesio. Supranta, 

koks elgesys yra geras ar blogas ir kodėl. Suvokia savo veiksmų pasekmes sau ir kitiems.  
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Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Skirti pakankamai laiko ir vietos vaikų bendriems žaidimams. Susitarti dėl žaidimo taisyklių, jų 

laikytis (pvz., palaukti savo eilės, paprašyti žaislo, tartis dėl žaislo, žaidimo, vaidmens) naudojant 

smėlio laikrodį, ženklus, garsus, varpelį, žodinius susitarimus. Komentuoti vaiko veiksmus, 

primenant elgesio taisykles. Atkreipti dėmesį ir pagirti vaiko norą pasidalyti, ypač tada, kai tenka 

trumpam atidėti savo norų patenkinimą. Įvairiose situacijose atkreipti vaiko dėmesį į jo veiksmų 

pasekmes kitam. Organizuoti žaidimus, kuriuose vaikai atliktų veiksmus, užduotis paeiliui arba 

keli vienu metu. Atsižvelgti į vaikų norus, jausmus, gebėjimus ir sukurti žaidimo vietas, kuriose 

vaikai žaistų vienas greta kito pvz., grupelėmis dėlioti temines dėliones, atsižvelgiant į metų 

laiką, sukurti „veiklų taškus” su skirtingais užsiėmimais, pvz., pasiūlyti veiklą „Smėlio 

laboratorija“: kinetinio smėlio bokštai, smėlio fizinių savybių tyrinėjimas, piešimas smėliu ant 

šviesos stalo, kūrybinis darbas su spalvotu smėliu. Piešti ir gaminti bendrus darbelius dailės 

raiškos priemonėmis, skatinti dovanoti vienas kitam savo gamybos darbelių. Skatinti ir palaikyti 

vaikų draugystes. Aptarti „Draugo“ sąvoką, draugiško– nedraugiško elgesio situacijas. Pasiūlyti 

vaikams žaidimų, kuriuose jie tikslą pasiektų bendradarbiaudami. Siūlyti įvairių veiklų, 

turtinančių vaiko patirtį apie bendruomenę, žmones, jų veiklą, panašumus ir skirtumus. Ugdyti 

sąmoningumą dalyvaujant veikloje „Be patyčių“, kurti paveikslą „Esu toks, koks esu“, 

„Draugystės knyga“, „Geros išeities taisykles“. Svečiuotis kitose grupėse, priimti svečius pas 

save grupėje. Pateikti peržiūrai ir aptarimui edukacinius filmukus apie draugystę, pagalbą vienas 

kitam (,,Mergaitės ir ežiuko draugystė“, ,,Didžiausias draugas“). Organizuoti pokalbius, skaitytų 

pasakų aptarimus. Dalyvauti šventėse, spektakliuose, koncertuose (salėje, kieme). Kurti 

„Draugystės“ kilimą; piešti geriausio draugo portretą. Tarpininkauti vaikams ieškant išeičių 

konfliktinėje situacijoje. Pasiūlyti veiklos, kurioje keliems vaikams reikia siekti vieno tikslo, 

skatinti bendradarbiavimą pvz., vaikai dirbdami poromis ar grupėmis iš pateiktų paveikslėlių, 

iškarpų, lipdukų kuria bendrą plakatą „Pasakų herojai”, „Miško, ežero gyventojai”, „Graži mūsų 

Lietuva”. 

Sudaryti galimybes vaikams gauti naujų įspūdžių, galinčių praturtinti jų žaidimus. Atkreipti 

vaikų dėmesį į tinkamus jų poelgius bei santykius su kitais, pabrėžiant, kad tai padeda visiems 

pasijusti laimingesniems. Organizuoti patyčių prevencijos veiklas, minėti Pasaulinę Dauno 

sindromo ir Tolerancijos dienas. Mokyti vaiką suvokti kitų neverbalinę kalbą (mimiką, judesius, 

kt.). Paskatinti vaikus aiškintis, kas yra gerai, o kas blogai. Kartu su vaikais kurti taisykles, 

susitarimus, skatinti jų laikytis. Pasiūlyti veiklų, kuriose reikėtų ką nors daryti drauge, naudoti 

projektinį metodą (atlikdama užduotį komanda tariasi ir siekia bendro tikslo). Organizuoti 

estafečių popietes, futbolo, krepšinio varžybas. Kalbėti apie draugus ir draugystę. Žaisti žaidimus 

„paduok kepurę užsimerkęs“, „Kur tu esi?“, „Nebylių susirinkimas“ ir pan. 

Ugdymo priemonės: 

Sensoriniai indai, kortelių rinkinys „Augu be patyčių“;  žaidimas „Saugaus eismo aikštelė“; 

žaidimas „Automobilių trasa“; sėdmaišiai; minkštas baldas-konstruktorius „Geometrinės 

figūros“; spalvotų kamštmedžio kaladėlių rinkiniai; kortelių rinkinys „Teisės ir pareigos“; 

didžiosios dėlionės „Kosmosas“, „Metų laikai”, konstruktorius „Giga”, veidrodžiai, šviesos 

stalas, šviesos lenta. 
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Rekomenduojami šaltiniai: 

501 būdas atitraukti vaiką nuo kompiuterio ar televizoriaus ekrano. Trys nykštukai, 2013. 

T. Kuffner. Ką veikti su mažyliais. Briedis, 2017. 

T. Kuffner. Ką veikti su ikimokyklinukais. Briedis, 2017.  

Ch. Thériault. Vaikų konfliktai: kaip ugdyti savarankiškumą. Baltos lankos, 2010. 

I. Vinokuras. Šiuolaikiniai vaikai. Kaip augti kartu? Integralaus ugdymo metodika. Internetinė 

prieiga: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/siuolaikiniai-vaikai-

kaip-augti-kartu-integralaus-ugdymo-metodika/11362 

A. Landsbergienė. Kada kištis į vaikų santykius. Internetinė prieiga: https://www.vaikystes-

sodas.lt/Austejos-blogas/vieni-kitiems-kada-kistis-i-vaiku-santykius/14958  

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

SAKYTINĖ KALBA 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.  

Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, 

natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO SAKYTINĖS KALBOS UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Noriai dalyvauja pokalbiuose. Mėgdžiojimu, žodelių pakartojimais, veiksmais, judesiais ir 

mimika dalyvauja paprastuose žaidimuose. Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų žodžių. 

Trumpais, 3 - 4 žodžių sakiniais kalba ir pasakoja apie save, savo norus, poreikius, išgyvenimus. 

Sako „ačiū“, „prašau“, derina žodžių giminę, linksnį ir skaičių. Kalba ir klausinėja apie tai, ką 

matė ir girdėjo, apie aplinkos objektus, įvykius, net jei jų dabar ir nemato. Domisi laidomis, 

animaciniais filmais vaikams ir kalba apie juos, bando pasakoti ką matė ir girdėjo. Vienu ar 

keliais žodžiais atsako į elementarius klausimus. Išklauso, supranta į kelis vienas paskui kitą 

sekančius prašymus, siūlymus, patarimus. Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių, naujų 

žodžių. Domisi knygelėmis, jas varto, žiūrinėja, įvardija ką mato. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba lavinama žaidžiant, todėl visa taikoma kalbinė veikla vaikams 

pateikta per žaidimo metodiką. Pasiūlyti vaikui žaisti žaidimą „Kas? Koks? Kur?”, dainuoti 

daineles „Pažink kūną”, „Važiuoja mašinėlė” ir pan. Kasdien raiškiai deklamuoti, pasakoti 

trumpus tekstukus. Kai vaikų kalbinis aktyvumas dar visai nedidelis, raginti vaiką kartoti 

dainelių, eilėraštukų, žaidinimų, pasakėlių tekstų garsus, žodžius, frazes, juos papildant kūno 

kalba. Skatinti užbaigti žinomų pasakų, eilėraštukų frazes pvz., Senele, senele kodėl tavo tokios 

didelės..?, Mano batai buvo... ir pan. Atliekant veiklas, siekiant lavinti kalbinį aktyvumą, 

pedagogas taisyklingai, lėtai taria kalbos garsus ir žodžius (tikslius daiktų, veiksmų pavadinimus 

pvz., lėlė miega, skuta morką, pjausto obuolį ir kt.) girdėdami taisyklingai tariamus žodžius, 
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vaikai ir patys juos stengiasi kartoti taisyklingai, nes vaikas kalba savo aplinkos kalba. Žaidimų 

metu skatinti vaikų spontanišką kalbos įsisavinimą remiantis vaiko patirtimi (raginti vaiką 

įvardinti savo veiksmų sekas, galimas pasekmes pvz., Kodėl lėlytė verkia? Kodėl supi lėlytę? 

Kas bus jei nesupsi?). 

Kalbant su vaiku, nuolat siekiamojo kalbą praturtinti vis naujais, bet jam suprantamais žodžiais, 

nusakančiais artimiausią aplinką. Nuolat kalbama apie jį supančius aplinkos daiktus, reiškinius, 

santykius, tą patį dalyką įvardinant kuo įvairesniais žodžiais. Sukurti kuo įvairesnę kalbinę 

aplinką: apibūdinti žaislus, grupėje esančius daiktus, vaiko kūno dalis, jo nuotaiką, apie tai kas 

vyksta. Taisyklingai vadinti su juo bendraujančius suaugusiuosius. Pastebėti, kuo vaikas domisi, 

į ką žiūri, ką rodo, ko klausia, ką bando pasakyti, išreikšti. Skaityti ir pasakoti vaikams apie kitus 

vaikus, artimiausios aplinkos gyvūnus, jiems puikiai žinomus animacinius veikėjus, tai siejant 

su jo gyvenimu, sekti pasakas (,,Buvo buvo kaip nebuvo“, ,,Senelės pasaka“, ,,Apie narsųjį 

strazdą“ ir kt. ), rodyti iliustruotas knygutes ,,Mano ūkis”, ,,Miško garsai”, ,,Gyvūnai”, aptarti 

matomus vaizdus. 

Išraiškingai skaityti su vaikais kūrinėlius – garsiai ar tyliai, greitai ar lėtai, intonuojant, naudojant 

mimikos išraiškas, gestikuliuojant perteikti teksto emocijas, pasiūlyti vaikams patiems suvaidinti 

pasakų personažus. Mokyti įsijausti į personažą, jį išgirsti ir suprasti. Mokyti garsų/ kalbos 

naudojant muzikos, vaizdo įrašus: (pvz. ritminės dainelės: ,,Katytė“- miau-miau-sušalau, 

,,Karvutė“- Mū - mū- noriu namų, ,,Griežlė“- Krės-krės- varškės, o kam-vaikam ir kt.). 

Naudoti knygeles su daugybe nupieštų paveikslėlių, korteles su nupieštais siužetais, padėti vaikui 

pasakoti, turtinti žodyną, raiškiai kalbėti. Klausti, ką veikia matomo paveiksliuko veikėjai, kuo 

jie apsirengę, kokie augalai ar gyvūnai pavaizduoti. Prašyti vaikų pagalbos, pavyzdžiui, paduoti, 

paimti, atnešti, ateiti ir kt., stebėti, kaip jiems sekasi atlikti prašymą; pakartoti ar atlikti prašomą 

veiksmą kartu su vaiku, jei vaikas nesupranta. Žaisti pirštukų žaidimus, kurių metu vaikai gali 

kartoti paeiliui atliekamus veiksmus, pvz., žaidimas „Virė, virė košę...“ ir kt. Reaguoti į vaiko 

prašymus atkartoti jo žodžius ar norus, pavyzdžiui, „Paduoti bokštelį?“, „Nori gerti?“ ir kt. 

Naudojant veidrodį, mokyti tarti paprastus garsus, nesudėtingus žodžius, pvz., garsai „u”, „o”, 

žodžiai, „upė”, „obuolys” atkreipiant dėmesį, kaip veikia veido ir burnytės raumenys. Parodyti 

pavyzdį ir paprašyti pakartoti (pvz., pakelti antakius, juos suraukti, paprunkšti kaip arkliukas, 

iškišti liežuvį, aplaižyti lūpas, sakyti kaip asiliukas „Y– a“), garsų/kalbos mokyti su muzika. 

Atlikti linksmus pratimus: ,,Tvorelė“ – nusišypsoti taip, kad matytųsi sukąsti dantukai, ,,Dūdelė“ 

– atkišti lūpas ,,dūdele“ į priekį (dantukai sukąsti), ,,Langelis“ – plačiai išsižioti burną ,,karštą“, 

užčiaupti burną – ,,šalta“, ,,Balionėlis“ – išpūsti skruostus, rankutėmis susprogdinti ,,balionėlį“, 

paliečiant skruostus ir kt.). 

 
 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO SAKYTINĖS KALBOS UGDYMAS/IS 

 
 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

4 – 6 metų amžiaus vaikai kalbėdami daro nedaug klaidų, pastebi savo ir draugų kalbinius 

netikslumus. Jie moka perduoti informaciją, nenukrypsta nuo pagrindinės pokalbio temos. 

Vaikai pasakoja suprantamai ir rišliai. Vaikai tiksliai apibūdina daiktą, nusako esminius jo 

požymius, domisi nežinomais žodžiais, gali paaiškinti kai kurių žodžių reikšmes. Pastebimas 

susidomėjimas knygomis, noras deklamuoti eilėraščius, minti mįsles, sekti pasakas. Klausydami 

skaitomos knygos, žiūrėdami jos iliustracijas ir parašytą tekstą vaikai pastebi garsų, vaizdų, 
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ženklų, raidžių skirtumus ir panašumus (į ką panašios vienos ar kitos raidės, ką jos turi bendro ir 

kuo skiriasi, pavyzdžiui, E ir Ė, S ir Š ir t. t.). Svarbu skatinti vaikus domėtis raidėmis. Vaikai 

klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų, pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų kūrinių literatūrine 

kalba, tarmiškai. Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į tai, ką jam sako, aiškina suaugusysis ar 

vaikas. Stengiasi suprasti kita kalba kalbančių vaikų norus, siūlymus. Supranta sudėtingesnio 

turinio tekstus. Supranta, kad į jį kreipiamasi ar kalbama ne gimtąja kalba. Supranta knygelės, 

pasakojimo, pokalbio turinį, įvykių eigą. 

Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja, užkalbina, prašo, pašaukia, kartais laikydamasis tam 

tikrų kalbos etiketo normų. Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir jautė, veikia ir veikė, apie tai, 

ką žino, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina, pakartoja. Žaidžia garsais ir žodžiais, kuria naujus 

žodžius. Natūraliai kitiems kalbėdamas žiūri į akis. Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo nutikę, 

įvykę, tai siedami su žmonėmis, tautos gyvenimu, gamtos reiškiniais. Klausinėja apie tai, ką 

girdėjo, matė, sugalvojo, jautė. Vartoja įvairią techniką, transporto priemones bei prietaisus 

įvardijančius žodžius. Pasakoja, kalbasi apie matytus animacinius filmus, televizijos laidas, 

žaistus kompiuterinius žaidimus. Kalbėdamas vartoja paprastos konstrukcijos gramatiškai 

taisyklingus sakinius. Taisyklingai taria daugumą gimtosios kalbos žodžių garsų. Padedant 

atpažįsta žodyje kelis atskirus garsus. Skiria gimtosios kalbos žodžius nuo išgirstų kitos kalbos 

žodžių. 
 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skaityti vaikui tekstus ne tik literatūrine kalba, bet ir tarmiškai. Supažindinti vaikus ir su kitų 

tautų kalbomis (anglų, lenkų, rusų), pvz., demonstruoti paveikslėlius su įvairiais objektais, 

paklausti, kaip jie vadinasi kitomis kalbomis. Šiose veiklose talkintų dvikalbiai, daugiakalbiai 

grupės vaikai. Skaityti įvairių žanrų tekstus pvz., skelbimus, reklamines skrajutes, įvairių 

enciklopedijų tekstus, autorines pasakas ir pan.). Skatinti vaiką įvairiose bendravimo situacijose 

gyvai kalbėtis su draugais. Bendraujant su suaugusiaisiais, vartoti elementarius mandagumo 

žodžius. Skatinti vaiką kalbėti apie nutikimą, patirtį prisimenant kuo daugiau įvykio aplinkybių, 

detalių, pateikiant vaikui įvairių klausimų, padedančių įvairinti kalbėjimą: kur tai nutiko, ką ten 

girdėjai, ką tada jautei ir kt. Skatinti vaiką kalbėti, pasakoti apie savo piešinį, statinį ir kt. 

Palaikyti kiekvieno vaiko kalbėjimą, rodant susidomėjimą tuo, ką jis kalba, užduodant vaikui 

atvirus klausimus.  

Skatinti vaiką kalbėti apie savo norus, išgyventus įspūdžius, vidinį pasaulį. Sužinojus naują žodį, 

išsakyti savo įspūdžius. Skatinti vaikus klausinėti apie tai, kas jiems įdomu, negirdėta, diskutuoti  

tarpusavyje ir su auklėtoja. Žaisti klausimų – atsakymų, rimavimo reikalaujančius, informacijos 

perteikimo kitam, garsų keitimo žodžiuose žaidimus, dainuoti  daineles, pasiūlyti surasti 

aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai prasideda arba baigiasi nurodytu garsu (linksmi tautosakos 

kūrinėliai: - ,,Kur eini?- pas Rainį“, ,, Ką pasakė lapė – snapė?“ ir kt.; aplinkos daiktai 

prasidedantys raide ,,L“- langas, lovytė, lėlytė, lapas; raide ,,S“- saulytė, spinta ar batas, kilimas, 

draugas ir pan.). 

Inicijuoti įvairius vaikų žodžių žaidimus, pasakojimų būdus: spontaniškus, atkuriamuosius, 

kūrybinius, fantastinius ir kt. Ugdyti originalumą savitai išsakyti savo idėjas, nuolat drąsinti 

fantazuoti (,,O kas būtų jeigu...“). 

Pratinti vaiką reikiamą informaciją perduoti kitiems. Pasakoti vaikams apie jiems nepažįstamą 

patirtį, nutikimą, skatinant juos kurti pasakojimus apie nekasdienius, fantastinius nuotykius, 

personažus, vartojant išgalvotus žodžius, kalbą. 
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Su vaiku kalbėti taisyklingų konstrukcijų sakiniais, teisingai tariant gimtosios kalbos garsus, 

skatinant įvairiuose žodžiuose juos atpažinti. Kalbant su vaiku vartoti įvairias kalbos dalis.  

Skatinti vaiką išgirsti pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose 

žodžiuose. Su atpažintu garsu sugalvoti naujų žodžių. Žaisti žodžiais juos trumpinant, įvairiai 

jungiant, sakant skaičiuotes – (,,Kybur vybur kabarai, nešė medų aitvarai“, ,,Ei vija, pinavija, jau 

pražydo kaip lelija ir kt.). Išmėginti kalbinės raiškos priemones kuriant dialogus, inscenizuojant, 

vaidinant. Džiaugtis kiekvienu vaiko žodinės kūrybos bandymu, neprieštarauti, nesišaipyti iš jo. 

Vaiko kalbos jausmą žadinti emocinga, ekspresyvia ir vaizdinga kalba. Žaisti klausimų– 

atsakymų rimavimo reikalaujančius žaidimus pvz., „Kas ten triuška? Tindirindiriuška“. Skaitant 

kūrinėlius, nutylėti frazę ar žodį, skatinant vaiką juos pasakyti. Įvairiai inicijuoti eilėraščių, 

istorijų, pasakų kūrimą, pvz., sugalvoti kitokią pasakos pradžią ar pabaigą, atvirkštinę pasaką. 

Žiūrėdami filmukus, klausti, komentuoti problemos sprendimą – ar teisingai nusprendė herojai, 

ar gerai, kad taip padarė, ir pan. Mokyti nesudėtingų eilėraštukų, kartoti daineles. Vykdyti 

tautiškumo projektą – taip padėti vaikui pajusti tekstų stilistinę įvairovę, pasiūlyti tautosakos 

kūrinių: parinkti pasakas, skaičiuotes, patarles, pasakėčias, pasakas be galo ir t.t. Pvz., 

perskaičiuos pasakojimą apie Bitę, kokia ji yra, kaip atrodo, ką daro, perskaityti eilėraštuką, 

padainuoti dainelę ,,Bitute, pilkoji iš kur medų nešioji?“ ir sušokti ratelį ,, Bitelė – grikis“, 

pasakyti patarlę ,,Darbšti kaip bitė“. Užminti mįslę ,,Su sparnais, bet ne paukštis, su kailiu, bet 

ne žvėris“ ir pasiūlyti išmokti eilėraštuką: ,,Bitė renka saldų medų. Po geltoną lašą. O kokiam gi 

ąsotėly? Bitė medų neša?“. Skatinti popieriaus lape įvairiomis priemonėmis (vaškine kreidele, 

pieštuku, spalvota kreida ir kt.) braukyti linijas, bangeles ir pan. Skatinti vaiką kartoti dainelių, 

eilėraštukų, žaidimų, pasakėlių, tekstų garsus, žodžius, frazes, juos papildant kūno kalba. Skatinti 

perkurti pasakas (pvz., klausiant, kas būtų, jei pasakoje vilkas taptų geras, o Raudonkepuraitė – 

klastinga?). Naudoti vaiko kalbą įrašančias priemones, interaktyviąją lentą. Bendradarbiauti su 

logopedu. 

Ugdymo priemonės: 

Mobilių telefonų rinkinys (racijos), sieninis plakatas „Abėcėlė“, plakatas „Gyvūnų raidynas“, 

edukacinis stalo žaidimas „Vaikų kelionė”, „FREPY” žaidimų rinkinys, konstruktorius „Aš ir 

raidės“, stalo žaidimai: „Mano darbai“, „Žodžiai“, „Lietuviška magnetinė abėcėlė“, „Sudėk 

žodį“, dėlionė „Abėcėlė – gyvūnai“, plakatai: „Medžiai“, „Gėlės“, „Miško žvėrys“, „Naminiai 

gyvūnai“, magnetinės lentos su raidėmis; paukščių, gamtos garsų, pasakos-CD, bibliotekėlės 

(baldai) grupėse, garsų knygos: „Lietuviška abėcėlė“, „Gyvūnų ir augalų pasaulis“, 

„Dinozaurai“, interaktyvios grindys, projektorius, kompiuteris. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

R. Žukauskienė. Raidos psichologija: integruotas požiūris. Margi raštai, Vilnius, 2012. 

K. Jakubėnas. Abėcėlė. Alma Littera, Vilnius, 2012. 

K. Sadauskas, L. Laurušaitė. Klausimynas smalsiems ir žingeidiems. Aktėja, 2017.  

D. Suskind. Trisdešimt milijonų žodžių: kaip kalbėjimasis lavina vaiko smegenis: būk 

dėmesingas, daugiau kalbėk, aš tau, tu man. Vaga, 2018. 

R. Skučaitė, I. Balsytė. Raidžių namučiai. Eiliuota ir įgarsinta abėcėlė. Baltos lankos. 2018. 

D. Gedvilienė. Nykštukai žaidžia ir mokosi. Atmintis, smulkioji motorika. Alma litera, 2020. 
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A.Faber ir E. Mazlish. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai 

kalbėtų. Vaga, 2017. 

K. Jakubėnas. Abėcėlė. Alma Litera, Vilnius, 2012. 

R. Ivoškuvienė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas. Šiauliai, 2002. 

Klausimynas smalsiems ir žingeidiems. Aktėja, 2017. 

L. Kontrimas. Keturios paslaptys, kaip pažinti raides ir natas. Tikra knyga. Vilnius, 2016. 

A. Labanauskienė. Vaikų kalbos skirtumai. Kaunas, 2003. 

Lietuvos raidynas. UAB Balto print, 2018. 

S. Molcho Vaikų kūno kalba. Vilnius, 2006. 

D. Suskind Trisdešimt milijonų žodžių: kaip kalbėjimasis lavina vaiko smegenis: būk 

dėmesingas, daugiau kalbėk, aš tau, tu man. Vaga, 2018. 
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija. Jūsų vaikas – ikimokyklinukas. Internetinė prieiga: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/ikimokyklinukas1.pdf  

L. Barzdonytė-Morkevičienė. Kalbos ugdymas. Šviesa, 2006. Internetinė prieiga: 

https://www.marpasaka.lt/wp-content/uploads/2016/03/Knyga-KALBOS-UGDYMAS.pdf 

A. Labanauskienė. Vaikų kalbos skatinimas. Kaunas, 2003. Internetinė prieiga: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaikuugdymas/183?type=0&age=0&tag=0&

sub_cat=43 

RAŠYTINĖ KALBA 

Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda 

skaitinėti. 

 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO RAŠYTINĖS KALBOS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Pradeda atpažinti jo mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam paskaitytų. Kartais knygelę laiko 

taisyklingai. Reaguoja į skaitomą tekstą. Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias raides, žodžius, 

simbolius. Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas 

paskaityti. Ieško į ką panaši raidė (pvz., panaši kaip burbuliukas, kaip gyvatė ir pan.). 

Geba sieti paveikslėlius su juose vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos pavadina. Pradeda 

pažinti aplinkoje esančius simbolius. Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko 

popieriaus lape. 

Įvairiomis rašymo priemonėmis keverzoja vertikalias ir horizontalias keverzones. Piešia 

pagaliuku, pirštais ant smėlio, šviesos stalo, spalvina, lipdo gamtoje ieško panašių simbolių, 

daiktų (spalvina, štampuoja paveikslėlius; stato iš kaladėlių, konstruktorių namelius raidelėmis). 

 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Sukurti vaikui knygų aplinką, kad jis galėtų pačiais įvairiausiais būdais pažinti knygutes. Skaityti 

vaikui kelis kartus per dieną, parinkus trumpus tekstukus, kuriuose kartojasi tie patys žodžiai. 
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Skaityti taisyklingai, vengti vaikiškų intonacijų, teatrališkumo. Skirtingai perteikti atskirų 

personažų kalbą. Padėti realizuoti saviraiškos poreikį, vaikui atliekant smulkiosios motorikos 

užduotis, sujungiant taškus, linijas, ornamentuojant, ritmiškai atkartojant piešiamus elementus. 

Sudaryti situacijas, kad vaikai matytų mokytoją rašant  pvz. grupėje ant lentos užrašyti metų 

laiką, mėnesio pavadinimą, savaitės dieną, atėjusio vaiko vardą ir pan. Skatinti vaiką pavadinti 

kiekvieną paveikslėlį. Kalbėti su vaiku apie iliustraciją, kad jis susietų vaizdą su konkrečiu 

daiktu. Nuolat atkreipti vaikų dėmesį į jų artimoje aplinkoje esančius simbolius: paveikslėlius, 

raides, skaičius ir kt., aptarti juos su vaiku. Pasiūlyti žaisti žaidimą „Kraigalioju, keverzoju”, 

nupiešti pvz., tiesutį, taškutį, bangelę, kalniuką, brūkšniuką, sraigelę. 

Nuolat papildyti vaiko rašytinę aplinką, parūpinti vaiko rašinėjimams popieriaus ir rašiklių. 

Skatinti vaiko piešimą, rašinėjimą ant popieriaus, smėlio, sniego, piešimo lentos, siūlyti jo 

amžiui tinkančių įvairių rašiklių. Pozityviai vertinti vaiko darbą. Džiaugtis jo pasiekimais. Nuolat 

skatinti piešimu reikšti savo mintis. Sudaryti situacijas, kuriose vaikas galėtų matyti, kaip rašote. 

Skatinti pažinti vaiko vardo, mamos, tėčio pirmąją  raidę-simbolį. Pasiūlyti jas parašyti ar kurti 

iš gamtinės medžiagos. 
  

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO RAŠYTINĖS KALBOS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Domisi skaitymu. Vaizduoja, kad skaito knygą, kuri jam buvo skaityta. „Skaito“ knygelių 

paveikslėlius, įvardija įvairių objektų ir veikėjų bruožus, veiksmus. Domisi abėcėlės raidėmis. 

Pastebi žodžius, prasidedančius ta pačia raide (ieško savo vardo raidės grupės aplinkoje, 

knygose). Supranta, kad kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir specifinę grafinę raišką.  

Supranta aplinkoje matomų kai kurių spausdintų žodžių prasmę. Sugalvoja pavadinimus 

paveikslėliams, knygelėms. Dėlioja raidžių korteles ir bando skaityti. Įvardija specifinius 

skaitomo teksto veikėjų bruožus. Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, supranta 

nesudėtingą jų siužetą, klausinėja. Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto, iliustracijų ir 

asmeninės patirties. Žino keliolika abėcėlės raidžių. Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, 

skiemenis. Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų, 

kavinių pavadinimus. Domisi ne tik įvairiomis rašymo priemonėmis, bet ir galimybe rašyti 

(planšetiniu) kompiuteriu, interaktyvioje lentoje ir kt. Kraigalionėse ir piešiniuose pasirodo 

realių raidžių elementai ir raidės. Raidėmis ir simboliais pradeda manipuliuoti įvairioje veikloje.  

Domisi ir supranta spaudinių funkcijas (kalendorius, valgiaraštis, bukletas ir pan.). Kopijuoja 

raides, paprastus žodžius, ieško knygose, žurnaluose jau žinomų raidžių, jas kerpa, klijuoja. 

Iliustruoja pasakas, pasakojimus, istorijas, filmukus, iliustracijose parašydamas nukopijuotas 

raides, žodžius. Kuria ir gamina rankų darbo knygeles su elementariais nukopijuotais sakiniais, 

žodžiais, raidėmis (gamina, rūšiuoja, „gydo” knygeles). 

Rašo nepaisydami žodžių darybos ir jų dėstymo eilutėje ar puslapyje taisyklių. Kompiuteriu 

spausdina savo vardą, trumpus žodelius. Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą, kopijuoja 

aplinkoje matomus žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų objektų pavadinimus.  

Įvairiais simboliais bando perteikti informaciją. Kompiuteriu rašo raides, žodžius. Supranta 

rašymo tikslus, žaidžia biblioteką, knygyną ir pan. 

 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skatinti vaiko pastangas kalbėti, pasitelkti kantrybę, leisti išsisakyti, pozityviai vertinti vaiko 

norą rašyti. Netaisyti kiekvienos kalbinės klaidos, pastebėti girti už tinkamai ištartus žodžius. 
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Grupės knygų erdvę nuolat papildyti įvairių žanrų knygomis, rašytiniais tekstais. Turtinti aplinką 

įvairiais rašikliais ir priemonėmis (magnetinė, fluorascensinė, gelinė piešimo ir kt.), sudaryti 

galimybę pažinti kompiuterį (atskiras raides, žodžius, simbolius ar šiaip įdomią informaciją 

užrašyti kompiuteriu). 

Grupėje kurti kuo įvairesnę raidžių aplinką. Praturtinant vaiko aplinką spaudiniais, skatinti 

savarankiškai kurti reklamas, skelbimus, sveikinimus, kvietimus, palinkėjimus, dienotvarkę, orų 

prognozių suvestines ir kt. Įvairioje bendravimo aplinkoje vartyti žurnalą, knygą, bukletą ar 

skrajutę. Žiūrint paveikslėlį skatinti apie jį pasakoti, kas ką daro, ką kalba ir pan. Kartu su vaiku 

kasdien skaityti knygas. Pakalbėti apie skaitomo teksto veiksmą, kokie įvykiai aprašyti. Susieti 

perskaitytą tekstą su vaiko patirtimi. Vaikui užduoti klausimus apie tai, ką „perskaitė“, 

„perskaitytą“ tekstą pasiūlyti iliustruoti. Skaityti tekstukus, kuriuose žaidžiama su kalbos garsais, 

kurie atliepia vaiko pažįstamas raides. Raidėms sugalvoti smagius pavadinimus. Skatinti vaiką 

kurti istorijas, pasakas apie raides, jų charakterį, nuotykius. Skatinti vaiką sugalvoti pavadinimus 

sukurtoms knygelėms, nupieštiems piešiniams, atliktiems darbeliams. 

Skatinti vaikus kurti rankų darbo knygeles su paslaptingomis durelėmis, langeliais, uždengtais 

paveikslėliais ir kt. Padėti pajusti vaikams ryšį tarp vaizdo ir žodžio „skaitant“ iliustracijas. 

Skatinti vaiką sugalvoti rankų darbo knygelėms pavadinimus, tekstukus. 

Nuolat kreipti vaiko dėmesį į aplinkoje esančius užrašus, simbolius, reklaminius užrašus ir pan. 

Skatinti rašyti savo vardą, pavardę, norus, pasirašinėti po dailės darbeliais, verti vardo, pavardės 

karolius, ieškoti aplinkoje savo vardo raidžių. 

Skatinti vaiką kuo dažniau kurti žodinius laiškus, telegramas, pranešimus, žinutes. Sukurtą tekstą 

pasiūlyti perteikti įvairiais simboliais. Skatinti vaiką kopijuoti reikiamus žodžius, raides, 

simbolius nuo pavyzdžių įvairiuose raidynuose, knygose, bukletuose, skrajutėse, žurnaluose, 

laikraščiuose, iškabose. Ugdant vaizduotę, pasiūlyti žaidimus ,,Gamtinės medžiagos virsta 

raidėmis”, ,,Ieškau – randu”, kai vaikai ieško aplinkoje linijų, raidžių elementų. 

 Skatinti vaiką įvairiais simboliais perteikti informaciją apie save, kitus, aplinką. Pasiūlyti 

veiklos, kurioje vaikui kiltų poreikis užrašyti įvairių objektų pavadinimus, simbolius. Ugdyti 

gebėjimą skaitomame tekste surasti vaiko pirmą vardo raidę, atpažinti jo vardą ant vaikui skirtų 

daiktų (spintelės, lovytės, kėdutės ir kt.). Skaityti tekstukus, kuriuose žaidžiama su kalbos garsais 

– greitakalbės „Šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“, ,,Gervė gyrūnė“ ir kt. Pasiūlyti žaisti įvairius 

kūrybinius žaidimus: ,,Nupiešti raidę ir jai sugalvoti smagų pavadinimą, surinkti raidę iš 

pagaliukų, įvairios gamtinės medžiagos, pabandyti ją pamatyti aplinkoje, pvz. raidė ,,I“- medis , 

raidė ,,O“ – saulė, laikrodis ir pan. Kurti apie raides įvairias pasakas, istorijas. Skatinti savaip 

pavadinti žinomų autorių paveikslus, savo nupieštus ar kitu būdu atliktus darbelius. Organizuoti 

raidžių imitacinius žaidimus – susikabinus rankomis, sėdint, ar gulint ant grindų, poromis ar su 

keliais draugais pabadyti pavaizduoti raides. Linksmai pažymėti vaiko vardo raidžių dienas. 

Pasiūlyti vaikui smulkiosios motorikos, pažintinės veiklos žaidimų, naudojant gamtines 

medžiagas, verti vaiko vardo karolius, suverti žodžius: ,,Mama“, ,,Tėtė“, ,,Ačiū“ ir pan. Ieškoti 

artimiausioje aplinkoje žodžių, kuriuose yra ne viena, o kelios vaiko vardo raidės. Visada pagirti 

vaiką ir pasidžiaugti jo pastangomis. Leisti vaikui atlikti rašymo užduotis smėlyje, kreidele ant 

šaligatvio ir pan. Papuošti grupę raidėmis, paprastais esminiais žodžiais, sieti juos su metų 

laikais, vaikų vardais ir kt. 

Ugdymo priemonės:Kreidinės rašymo lentos, šviesos stalas, magnetinė kūrybiškumo lentelė, 

rašymo lentelė su flomasteriu, antspaudai-raidės, edukacinis žaidimas „Rask pirmąją raidę”, 
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konstruktorius „Lietuviškos raidės”, kūrybinių dėžučių rinkiniai,  stalo žaidimai – loto 

„Mokykimės skaityti ir rašyti“, „Raidės“, „Metų ratas“, „ Ar pažįsti medžius?“, „Abėcėlė”. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

J. Čepauskienė. Paveikslėlių pasakos. Vilnius, 2010.   

R. Žukauskienė. Raidos psichologija: integruotas požiūris. Margi raštai, Vilnius, 2012. 

Nuostabus ženklų ir prasmių pasaulis. Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 2016. 

Internetinė prieiga: 

 https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/patarimai_pedagogams.pdf 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Antroji kalba ankstyvajame amžiuje. 

Internetinė prieiga:  

https://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/antroji%20kalba_internetui.pdf 

A.Labanauskienė. Vaikų kalbos skatinimas. Kaunas, 2003. Internetinė prieiga: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-

ugdymas/183?type=0&age=0&tag=0&sub_cat=43 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

APLINKOS PAŽINIMAS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi 

sužinojęs ką nors nauja. 

Esminis gebėjimas. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti 

save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi 

technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO APLINKOS PAŽINIMO RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Atpažįsta ir pavadina vis daugiau artimiausioje aplinkoje esančius augalus (sodo, daržo, lauko), 

gyvūnus, daiktus, žaislus ir domisi jais. Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus gyvūnų ir augalų 

požymius. Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius, gėles, 

daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus. Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus. Skiria 

atskirus gamtos reiškinius. Pasako metų laikus ir būdingus jiems požymius, skiria daugiau 

gamtos reiškinių (lyja, sninga, šviečia saulė, pučia vėjas). Orientuojasi savo grupės, darželio, 

namų aplinkoje. Džiaugiasi pamatę savo pažįstamą aplinką (namą, kuriame gyvena, parduotuvę 

ir pan.). Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje. Pasako gyvenvietės ar gatvės, kurioje gyvena, 

pavadinimus, savo vardą ir/ar pavardę. Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus (mano namas, 

poliklinika, parduotuvė ir pan.). Vardija šeimos narius, pasako savo vardą ir pavardę, parodo ir 

pasako, kiek jam metų. 
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Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Bendrauti su kiekvieno ugdytinio artimaisiais, palaikyti nuoširdų bei glaudų ryšį su ugdytiniais, 

rodyti susidomėjimą vaiku, skatinti tėvų ir ugdymo(si) įstaigos bendradarbiavimą. Organizuoti 

veiklas, kurios motyvuotų ugdytinį domėtis savimi ir kitais, suvokti savo bei kitų tapatumą, 

augimą, galias. Skatinti pastebėti skirtumus tarp savęs ir draugų. Tyrinėti save veidrodyje, 

tapatinti save su draugais, pastebėti aprangos, šukuosenos skirtumus. Kartu su vaikais žiūrinėti 

nuotraukų albumus, klausti, prašyti apibūdinti ir papasakoti ką atpažįsta nuotraukose (save, 

tėvus, senelius, augintinius, namus, darželį). Skatinti domėtis šeimos tradicijomis ir apie jas 

kalbėti. Parodyti, kad ir grupėje laikomasi tradicijų, švenčiamos šventės. Įtraukti į pasiruošimą 

joms visus vaikus, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti, klausytis vaikų idėjų ir padėti jas 

įgyvendinti. Padėti vaikams pažinti ir pavadinti žmogaus kūno dalis bei mokytis atpažinti savo 

kūno dalis. Dėlioti dėlionę „Žmogaus kūnas”, pasiūlyti magnetinėje lentoje parinkti tinkamus 

rūbus vaikams, atsižvelgiant į oro sąlygas. Skatinti stebėti dienos orus, metų laiką ir tuo metu 

vykstančius gamtos pokyčius. Sudaryti galimybę pavaizduoti piešiniu, vaidinimu, dainele, 

surasti paveikslus knygose ir kt. Naudoti ugdymo priemones „Metų laikai“, „Oro kalendorius“, 

padedančias vaikams suprasti skirtumus. Sudaryti galimybę tyrinėti, pažinti ir pavadinti namų 

apyvokos daiktus, žaislus. Tyrinėti augalus, gyvūnus, sniego, vandens savybes, eksperimentuoti. 

Parinkti ir grupuoti daiktus bei žaislus pagal dydį, spalvą, formą, sunkumą. Mokytis įvairiai 

pajudinti daiktus, pvz., juos pučiant, traukiant, stumiant, sukant, supant. Padėti vaikams nusakyti 

daikto paskirtį: šaukštu valgoma, iš puoduko geriama, į lėkštę pilama sriuba ir t.t. Sudaryti 

galimybę tyrinėti suprantant elementarų priežastinį ryšį tarp kai kurių reiškinių - puodukas 

nukrito ir sudužo, popierius suglamžytas – nebeišsitiesina. Padėti vaikams išmokti gerai 

orientuotis grupės patalpose ir gimnazijoje. Kurti savo grupės, kambario, lauko aikštelės 

žemėlapius. 

Kartu su vaikais stebėti ir mokytis nusakyti koks oras: lyja, sninga, šviečia saulė. Po orų 

stebėjimo bandyti pavaizduoti matytus reiškinius popieriuje (tapyti, lieti dažus ir vandenį) kurti 

orų kalendorių, lipdyti, šokti arba dainuoti. Mokytis atskirti medžių rūšis, žolę, lauko ir 

kambarines gėles, nusakyti jų skiriamuosius požymius: žolė žema, žalia; medis aukštas, turi daug 

lapų. Suvokti, kad augalus reikia laistyti, prižiūrėti, globoti. Pažinti kai kuriuos gyvūnus ir 

paukščius, pagal galimybę juos stebėti: žuvytės plaukioja akvariume, paukštelis narvelyje - jis 

skraido, lesa, geria, triušis narvelyje – jis ėda, geria, šokinėja. Paprašytam parodyti paveikslėlyje 

nupieštus arba žaislinius šunį, katę, arklį, karvę, ožką, gaidį, kiškį, vilką ir pan., Išskirti 

ryškiausias jų savybes: karvė ir ožka su ragais, gaidys su gražia skiautere, kiškio ilgos ausys ir 

pan. Mokytis atskirti ir pavadinti gyvūno kūno dalis: galvą, uodegą, kojas, ausis, ragus, akis, 

snukutį. Aiškinti, kad paukščiai skraido, nutupia ant medžio, čiulba. Siūlyti vaikams pamėgdžioti 

žinomų gyvūnų ir paukščių balsus: katė kniaukia, šuo loja, arklys žvengia, ožka mekena, gaidys 

gieda, karvė mūkia ir pan. Vaikams kalbėti ir pasakoti ne tik apie sveiką mitybą, bet ir mokyti 

kai kurių daržovių ir vaisių pavadinimų, skirti juos pagal išvaizdą ir skonį (pvz.: agurką, 

pomidorą, morką, obuolį, kriaušę ir pan.). Sudominti vaikus spalvų įvairove jas atpažįstant, 

liejant ir randant aplinkoje pagrindines spalvas. Ieškoti naujų spalvų savo ir draugų aprangoje, 

artimiausioje aplinkoje, gamtoje. Švęsti tradicines šventes. Dalyvauti talkose, šventėse ir kituose 
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renginiuose. Skatinti manipuliuoti daiktų mase (padalyti didesnį plastilino gabalą ir vėl sulipdyti 

į vieną, pilstyti skysčius į mažus puodelius ir vėl supilti į didelį indą arba kibirą). 

Sudaryti galimybes surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti daiktus kokia nors tvarka, įvairiais būdais, žaisti 

su medžiagomis, stiprinti tvarkos jausmą grupėje. Kurti vaikams palankią, saugią ir 

džiaugsmingą aplinką, kurioje jie galėtų eksperimentuoti, džiaugtis savo bei draugų pasiekimais.  

Veiklą organizuoti ir patalpose, ir lauke. Skatinti vaikus savarankiškai panaudoti gamtos 

išteklius: smėlį, sniegą, medžių žievę, kankorėžius, kaštonus, gėlių žiedus ir pan., piešti ant 

sniego guašu, akvarele. Lauke esant palankiam orui – pvz., iškart po lietaus ieškoti sraigių, sliekų 

ir kitų smulkių žemės gyventojų, stebėti lietaus lašus varvančius nuo žolės/augalų. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO APLINKOS PAŽINIMO RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, tradicijas. Piešia save, šeimą, apibrėžia ant popieriaus lakšto 

gulinčio vaiko, savo plaštakos kontūrus. Moka papasakoti apie savo kaimą ar gyvenvietę, 

artimiausią miestą. Pasako savo gatvės pavadinimą. Įvardija kelis žinomus gyvenvietės ar miesto 

objektus. Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą. Gali savarankiškai nueiti į gimnazijos 

valgyklą, metodinį kabinetą, logopedo kabinetą ir pan. Atranda buities prietaisų, skaitmeninių 

technologijų panaudojimo galimybes, noriai mokosi jais naudotis. Atpažįsta ir įvardija ne tik 

naminius, bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų 

gyvenimo skirtumus. Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako jų vartojimo būdus. Domisi 

dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, kurių negali pamatyti (pvz., ugnikalnių išsiveržimas, žemės 

drebėjimas, smėlio audra). Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir kitų dangaus kūnų ryšius. 

Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį palengvinančią techniką (prietaisai, 

transportas, įrenginiai). Samprotauja apie tai, kad gamindami daiktus žmonės įdeda daug darbo, 

kokių savybių žmogui reikia darbe, kokios yra profesijos. Domisi, kokie daiktai buvo naudojami 

seniau, kaip jie pasikeitė. 

Papasakoja apie tradicines šventes. 

Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir augalų. Samprotauja apie tai, kur 

gyvena, kuo minta naminiai ir laukiniai gyvūnai. Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą žmogui 

ir augalų vartojimą maistui. Moka prižiūrėti kambarinius augalus, daržoves, stebi jų augimą, 

pažįsta medžius augančius darželio teritorijoje ir gyvenvietėje. Tyrinėja augalus, gyvūnus, 

sniego, vandens savybes, eksperimentuoja. 

Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės aplinkos, dalyvauja ją prižiūrint ir 

puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir įvardija gyvenamosios vietovės objektus (upę, kalvą, 

mišką ir pan.), gyvūnus ir augalus. Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir formuojasi 

atsakomybę už jos išsaugojimą. Mokosi rūšiuoti atliekas. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skatinti vaikus pasakoti apie savo šeimą. Taip pat gilinti supratimą apie šeimą: šeimoje 

tenkinami asmeniniai poreikiai, šeimos gali būti įvairios, kai kurie vaikai neturi šeimos. Ugdyti 

supratimą apie kaimynus: geri ir blogi kaimynai, kaimynystės problemos (negalima triukšmauti, 

kaimyniška pagalba). 
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Plėsti ir gilinti supratimą apie bendruomenę ir žmonių ryšius joje: žmonių išvaizda, kalbą, 

papročius, tradicijas, amžių, stilių. Bendradarbiaujant su šeima, rengiant įvairias popietes, 

netradicines „Tautų“ savaites – plėsti vaikų daugiakultūrinį suvokimą į ugdymo procesą 

integruojant kitakalbius, kitataučius vaikus. Nagrinėjant pasaulio, Europos ir Lietuvos 

žemėlapius, plėsti suvokimą apie artimiausias kaimynines valstybes, jų vėliavas, herbus, kalbas. 

Lyginti dydį, jų simbolių spalvas. Kalbėtis apie įvairius namus: kuo skiriasi miestų, kaimų namai 

ir gyvenimo būdas juose. Pasiūlyti sukonstruoti gatvinį kaimą ar Kalėdų miestelį. Atkreipti 

dėmesį, kad juose yra bažnyčia, paštas, parduotuvė. Organizuoti žygius, edukacines – pažintines 

išvykas po gyvenvietę, aplankant vietinės reikšmės objektus, paminklus, susipažįstant su krašto 

gamtovaizdžiu. Pasiūlyti nubraižyti kaimo, miestelio, gimnazijos teritorijos žemėlapį, jame 

pavaizduojant įsimintiniausius objektus. Domėtis kelionėmis: į parduotuves, į svečius, dirbti, 

sportuoti, mokytis, atostogauti. Aptarti bei demonstruoti kuo keliaujama: traukiniais, laivais, 

automobiliais, lėktuvais, autobusais ir t. t. Domėtis žmonių darbais bendruomenėje: kokie 

ūkininkų darbai auginant daržoves? Kokie darbai gamykloje, tėvelių darbai, darbuotojų darbas, 

kitos profesijos. Ekskursijos į tėvelių darbovietes. Kviesti tėvelius papasakoti apie savo profesiją. 

Pagal galimybes supažindinti vaikus su senoviniais rakandais, leisti juos išbandyti, lyginti juos 

su dabartine technika. Atkreipti dėmesį į gyvūnus, supančius žmogų. Stebėti laukinius gyvūnus 

miške, pievoje. Stengtis suvokti  gyvūnų gyvybės ratą, sužinoti apie gyvūnų prisitaikymą prie 

metų laikų kaitos, sužinoti jų gyvenimo, mitybos ir kt. įpročius. Suprasti gyvūnų gyvenimo 

sąlygų įvairovę, prisitaikymą prie savo aplinkos. Patirti, kuo panašūs ir kuo skiriasi įvairūs 

gyvūnai. Padėti vaikams pajusti žmogaus ryšį su gyvūnija, papasakoti  jiems apie „šventus“ 

gyvūnus (žaltį), apie gyvūnų įtaką liaudies medicinai (ožkos pienas) ir t. t. Paaiškinti vaikams 

apie kai kurių gyvūnų pavojingumą (gyvatės, vilkai, vabzdžiai). Pajusti atsakomybę už gyvūnus., 

Sudaryti vaikams galimybę stebėti augalus, auginant juos grupėse. Kartu su vaikais dalyvauti 

projekte „Mano žalioji palangė“. Pažinti, auginti ir stebėti juos auginant „Mokomajame darže“, 

atlikti bandymus „Per kiek dienų sudygo pupos?”, „Kiek centimetrų per dieną, savaitę paaugo 

augalai?”, aptarti kaip maitinasi augalai, ko reikia, kas jie būtų „laimingi“. Stebėti gyvūnus 

gamtoje, ekskursijų į gamtininkų centrą metu. Pasakoti, skaityti, demonstruoti paveikslėlius apie 

naminius ir laukinius gyvūnus, suteikti galimybę patiems juos prižiūrėti įsirengiant grupėje 

„Gyvąjį kampelį“. Pasakoti vaikams kuo augalai panašūs ir kuo skiriasi pvz., spalva, forma, 

paviršiaus savybėmis, savo dalimis, augimo tempu ir t.t. Lipdyti iš molio, plastilino augalus ir jų 

dalis, surengti parodas „Pavasario žiedai”, „Rudens gėrybės” ir kt. Didinamuoju stiklu ar 

mikroskopu tyrinėti lapų sandarą (pūkuoti, spygliuoti lapai, karpytais, dantytais kraštais). 

Išsiaiškinti, kodėl dilgina dilgėlės. Tyrinėti, kokius augalus mėgsta bitės ir kodėl? Parodyti 

filmukų apie augalų gyvybės ratą „Metų laikai”, augalų prisitaikymą prie metų laikų kaitos. 

Sukurti „Medžio metų kalendorių”. Atkreipti dėmesį į augalų paros ir metų ritmą, augimui 

būtinas sąlygas. Pajusti žmogaus ryšį su augalija ir suprasti kuo augalai naudingi, kuo žalingi 

žmogui. Liesti, uostyti, ragauti įvairias augalų dalis. Atkreipti dėmesį į nuodingus augalus, saugų 

elgesį su jais. Kartu su vaikais sužinoti kai kurias liaudiškas gydymo priemones (gydo čiobreliai, 

liepų žiedai ir t. t.). Paskanauti žolelių arbatos.  

Organizuoti edukacines – pažintines išvykas po Vilniaus rajono apylinkes ieškant lietuvių 

liaudies elementų - austų, pintų, drožinėtų kūrinių, stebėti bei aptarti „gyvybės medį“ ir kt. Gilinti 

supratimą apie gimtąjį kraštą, pagal galimybes aplankyti įžymesnes netoliese esančias vietas 

„Liubavo dvarą“, „Europos parką“, „Europos centrą“. 

Organizuoti vaikų išvykas į gamtą, muziejus, darbovietes, skiriant jiems nedideles užduotis, ką 

turėtų pastebėti, ko paklausti; parsineštą medžiagą sudėlioti į parodėles, piešinių, paveiksliukų, 
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bukletų ir pan. Skatinti ugdytinius domėtis vietinėmis šventėmis, tradicijomis, papročiais, 

susipažinti su tautiniais simboliais – vėliava, herbu, tautiniu kostiumu. Skatinti domėtis 

tradicijomis, organizuojant temines vakarones „Iš kur atsiranda vilna”, „Pasigamink sviesto”, 

šventes, edukacines valandėles pasikviečiant į jas svečių galinčių plačiau papasakoti apie vieną 

ar kitą tradiciją. Švęsti tradicines šventes (šeimos šventė, lygiadienis, žibintų vakaronė ir kt.,), 

valstybines (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji), etnines (Lino kelias, adventinės popietės, 

pusiaužiemis, Gandro diena) šventes. Naudoti vaizdo įrašus apie Respublikoje švenčiamas 

tradicines šventes (pvz., Užgavėnės Rumšiškėse, žirgų lenktynės Dusetose ir kt.)  Organizuoti 

ilgalaikius projektus, veiklas kurių metu supažindinama su senosiomis lietuvių liaudies 

tradicijomis, organizuoti projektą  „Duonos kelias nuo grūdo iki stalo”. Skatinti ieškoti 

informacijos, daryti atradimus, išvadas po tyrinėjimų, (pvz. kas nutinka, kai jie kasinėja ir 

sumaišo žemes (smėlį), įpylę vandens, kaip nuo šilumos tirpsta sniegas, kaip greitai nuvysta gėlė, 

sudžiūsta medžio lapas ir pan.) Organizuoti eksperimentavimą lytėjimu – liesti įvairias 

medžiagas, užrištomis akimis atspėti ką liečia: akmenukus, įvairios faktūros medžiagas, stiklą, 

medį ir pan. 

Sudaryti galimybę nagrinėti senus ar sugedusius daiktus, kad vaikas galėtų išsiaiškinti, kaip 

daiktai veikia, išbandyti įvairią techniką, kuri padeda tyrinėti judėjimą (pvz. ratai, skridiniai, 

sūpynės, magnetai, svarstyklės, daiktų judėjimo būdus: pučiant, stumiant, skandinant). Esant 

galimybėms ir palankiam orui stebėti bei tyrinėti kai kuriuos negyvosios gamtos objektus bei 

reiškinius: vandenį, smėlį, dirvožemį. Veiklos lauke metu skatinti vaikus stebėti dienos orus, 

metų laiką, kalbėtis apie tai, pavaizduoti tai piešiniu, išreikšti spalvomis. Pastebėti oro 

kondensavimąsi, tirpimą, kietėjimą(iškvėpia orą ant šalto stiklo ir pan.). 

Ugdymo priemonės: 

Mozaikos dėlionė – akmenėliai; stalo žaidimai: „Mano darbai“, „Metų ratas“; figūrėlės 

rūšiavimui – transporto priemonės; mokomieji plakatai: „Lietuvos paukščiai“, „Profesijos“, 

„Lietuvos miško žvėrys“; „Sveikos mitybos piramidė“, mėgintuvėliai; vabalų tyrinėjimo indas; 

nedidelis šiltnamis, tyrinėjimų rėmelis, vabalų tyrinėjimo prietaisas; didinamieji stiklai; šviesos 

stalas; šviečianti lenta, jungiamoji šviečianti dėlionė; mažasis tyrinėtojų rinkinys; gamtos ir 

aplinkos tyrinėjimų rinkinys; garsų loto „Gyvūnai“ su CD; magnetinis konstruktorius 

„Gyvūnai“; žaidimas „Mergaitė/Berniukas“; pasaulio žemėlapis, Europos žemėlapis, Lietuvos 

žemėlapis, gaublys „Pasaulio gyvūnai“, gaublys „Pasaulio žemėlapis“; dėlionė „Skaičiai – 

gyvūnai“, medinė pažinimo dėlionė, medinė dėlionė „Profesijos“, metodinės priemonės „Metų 

laikai“, „Kalendorius“ „Mano diena“, medinė pažinimo dėlionė „Kaimo gyvūnai“; kinetinis 

smėlis, spalvotas smėlis, gyvūnų trafaretai, skaidrūs skaičiai; gamtinė medžiaga (kriauklės, 

šakelės, lapai, kankorėžiai, kaštonai, samanos, akmenukai ir kt.); šaškės; magnetinių figūrėlių 

rinkinys; metų laikų kalendorius; projektorius; kompiuteris; sienos dekoracijos: „Skaičių medis“, 

„Metų laikų medis“, „Linksmosios figūros“, „Skaičių traukinys“; „Vaikai“, „Laikas“; 

interaktyviosios grindys. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

P. Houghton, J. Worroll. Žaiskime miške: lauko žaidimai, darbeliai ir užduotys nuotykius 

mėgstantiems vaikams. Briedis, 2018. 

S. Paltanavičius. Gamtos metų ratas. Nieko rimto, Vilnius, 2017.  

S. Paltanavičius. Pažinkime Lietuvos gyvūnus. Alma littera, Vilnius, 2012.  
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A. Landsbergienė. Augame kartu. Ruduo. Tyto Alba, 2008. 

A. Landsbergienė. Augame kartu. Žiema. Tyto Alba, 2008. 

Gamtos eksperimentai. Internetinė prieiga: https://www.ld-

boruzele.lt/images/Dokumentai/ge.pdf 

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pasauliui pažinti naudoti skaičiavimą ir matavimą. 

Esminis gebėjimas. Geba skaičiuoti daiktus, palygti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti 

skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, 

formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, 

kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO GEBĖJIMŲ 

UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Skiria žodžius „mažai“ („vienas“, „du“) ir „daug“. Paprašytas duoda kitiems po vieną žaislą, 

daiktą. Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę. Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi daiktų grupes 

pagal daiktų kiekį grupėje. Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). Supranta, kad 

pridedant daiktus po vieną, jų skaičius grupėje didėja, o paimant po vieną – mažėja. Pradeda 

vartoti kelintinius skaitvardžius „pirmas“, „antras“. Tapatina daiktus pagal formą, dydį, spalvą. 

Suranda tokios pat spalvos (raudonos, mėlynos, geltonos, žalios) daiktus. Parodo, kurie du iš 4–

5 paveiksliukų yra tokie patys. Dviejuose paveikslėliuose randa 3–4 slypinčius skirtumus. Visaip 

bandydamas suranda reikiamą dėlionės detalę. Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, 

o apačioje – mažesnės kaladėlės, nebus tvirtas. Supranta ir pradeda vartoti daiktų palyginimui 

skirtus žodžius: „didelis – mažas“, „ilgas – trumpas“, „sunkus – lengvas“, „storas – plonas“, 

„toks pat“, „ne toks“, „kitoks“, „vienodi – skirtingi“ ir pan. Atpažįsta ir atrenka apskritos 

(skritulio), keturkampės (keturkampio), kvadratinės (kvadrato) formos, vienodo dydžio ar 

spalvos daiktus. Statydamas, konstruodamas, komponuodamas, grupuodamas pradeda 

atsižvelgti į daikto formą, dydį, spalvą. Panašius ir labai skirtingus daiktus lygina pagal ilgį, storį, 

aukštį, masę ir pan. Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda vartoti žodžius: „didesnis – 

mažesnis“, „ilgesnis – trumpesnis“, „storesnis – plonesnis“, „aukštesnis – žemesnis“ ir pan. Už 

save didesnius daiktus vadina dideliais, o mažesnius – mažais. Pradeda skirti dešinę ir kairę savo 

kūno puses, kūno priekį, nugarą. Nurodydamas kryptį (savo kūno atžvilgiu) vartoja žodžius: 

„pirmyn–atgal“, „kairėn – dešinėn“, „aukštyn – žemyn“. Paros dalis sieja su savo gyvenimo 

ritmu. Žino metų laikus ir būdingus jiems požymius. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame?  

Klausytis ir teatralizuoti žaidinimus, daineles, skaičiuotes, pasakėles, eilėraštukus ar žaisti 

žaidimus, kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojama, randama dar ir dar... (pvz., eilėraštukai 

„Mano batai buvo du“, „Du gaideliai“, kopūsto lapų lupimas po vieną). Mokyti pasakyti, kiek 

apytikriai yra daiktų („daug“, „mažai“), vėliau pridėti sąvokas „mažiau“, „daugiau“ ir pan. 



45 
 

Sukurti aplinką, kurioje vaikas galėtų vartyti tas pačias knygeles kietais viršeliais, nevaržomai 

ardyti ir surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžių santykius, visaip eksperimentuoti su spalvomis, 

dydžiais ir formomis, įvairiai judėti. Domėtis, ką veikia vaikas, jį kalbinti. Darant pauzes, 

pakartojant žodžius, judesius, skatinti vaiką juos įsidėmėti. Duoti vaikams vienodo dydžio ir 

formos daiktų ir mokyti paimti vieną (du) daiktus, padalyti daiktus po vieną (pvz., kitiems 

vaikams), sudėlioti juos į dvi, tris krūveles. Klausti, kurioje iš dviejų grupių yra vienas daiktas ir 

kur jų yra daug ir panašiai. Pasiūlyti žaisti žaidimą „Vienas – daug” (stalas vienas – kėdžių daug, 

puodas vienas – lėkščių daug ir pan.). Išrikiuoti daiktus į vieną eilę pagal spalvą, pagal formą, 

pagal dydį. Teatralizuoti daineles, pasakas, žaisti žaidimus, kuriuose kas nors paeiliui daroma, 

rikiuojama pvz., pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies daina „Išėjo tėvelis į mišką“. Žaisti tą patį 

žaidimą su tuo pačiu žaislu, kalbinti vaiką, vartojant žodelius “yra”, “nėra”, “taip”, “ne” bei juos 

palydint atitinkamais gestais, mimika. Kartu su vaikais vartyti knygeles, kuriose pavaizduoti 

objektai leidžia samprotauti apie dydžius, formas, spalvas. Skatinti vaiką pakartoti 

paveikslėliuose pavaizduotų objektų dydį, formą, spalvą nusakančius žodžius. Sudaryti 

galimybes rūšiuoti daiktus. Karpyti, piešti, spalvinti įvairių dydžių trikampius, stačiakampius, 

apskritimus. Iš įvairių formų detalių ar piešiant (spalvinant) figūras kurti aplikacijas, ornamentus, 

šventinę atributiką, dekoracijas, įvairius daiktus, kuriais galima papuošti aplinką. Leisti 

eksperimentuoti su įvairių formų ir dydžių daiktais, kaladėlėmis, kai iš jų norima pastatyti kuo 

aukštesnį bokštą, nutiesti ilgesnį kelią ir pan. Mokyti skirti erdvines sąvokas („už“, „ant“, „po“ 

ir kt.) pasitelkiamos spalvos, simboliai, paveikslėliai pvz., „Raudonus skrituliukus dėsime ant 

stalo, žalius – po stalu.“. Kartu su vaikais aptarti metodines priemones (laikrodis, paros ciklas, 

metų laikai). Akcentuoti, ką veikia žmonės ryte, dieną, vakare, pavasarį, vasarą ir t.t. Klausti 

vaikų pvz., ką tu veikei ryte?, ką veikei vakare?, iš pradžių vakaras, paskui...? pusryčiaujam ryte, 

o kada pietaujam? Laiko suvokimui palengvinti pasitelkti ritmą, muziką ir muzikinius signalus, 

simbolius pvz., pasigirdus tam tikrai melodijai, laikas ruoštis valgyti, smėlio laikrodžius. Pratinti 

kalboje vartoti erdvines ir laiko sąvokas („rytoj“, „šiandien“, „toliau“, „arčiau“ ir kt.). Žaisti 

judrius žaidimus, kai reikia pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atžvilgiu pvz., žaidimas „Diena 

– naktis“, „Šilta – šalta“. Vaikui susidūrus su problema, skatinti prisiminti, kokius panašios 

problemos sprendimo būdus jis taikė anksčiau. Drąsinti vaiką, kartu ieškoti išeities iš 

susidariusios probleminės situacijos. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO GEBĖJIMŲ 

UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio, daiktų savybių, jų padėties 

erdvėje. Skaičiuoja iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti klausimus: „Kiek iš viso?“, 

„Kiek daugiau?“, „Kiek mažiau?“. Skaičiuodamas ir vedžiodamas pirštu įsitikina, ar žaidimo 

pradžioje visi žaidėjai paėmė po tiek pat kortelių. Geba žodžiais paaiškinti, ką reikėtų daryti, kad 

visi turėtų po lygiai. Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1 – 2 daiktais 

(elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų (elementų) seką, nebūtinai laikosi tos pačios 

sudarymo logikos pvz., iš pradžių gali imti daiktus (elementus) pagal vieną požymį, vėliau – 

pagal kitą. Skiria kelintinius skaitvardžius. Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su 

atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja  iki 10. Palygina mažai daiktų turinčias 

grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: „daugiau (mažiau) vienu, dviem“, „po lygiai“, 
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„pusiau“, „į 2 dalis“, „į 4 dalis“. Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų garsų, dydžių, 

formų, spalvų sekas su 2–3 pasikartojančiais elementais. Suskaičiuoja, kiek daiktų yra vienoje ir 

dviejose daiktų grupėse, kiek jų liks, jei kelis paimsime. Atrenka prašomą (užrašytą) objektų 

skaičių. Suskaičiuoja ir pasako, kuriame iš dviejų rinkinių yra daugiau (mažiau) elementų. 

Objektų kiekį nuo 0 iki 10 susieja su atitinkamu skaičiaus simboliu. Grupuoja daiktus, 

atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį. Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi sąlyginiu 

matu (trečiu daiktu). Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį, masę, vartoja 

žodžius: „ilgesnis – trumpesnis“, „siauresnis – platesnis“, „aukštesnis – žemesnis“, „lengvesnis 

– sunkesnis“. Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. Supranta, 

kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Skiria ir žodžiais išreiškia erdvinius 

daikto santykius su savimi: „priešais mane“, „už manęs“, „šalia manęs“, „mano kairėje“ ir pan. 

Skiria sąvokas „šiandien“, „vakar“, „rytoj“. Pasakodamas, ką veikė vakar, kalba būtuoju laiku, 

o ką veiks rytoj – būsimuoju laiku. Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą 

ir kubą. Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais matais (savo 

pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Pasiūlo būdą atstumui išmatuoti. Atranda, kad į skirtingos formos 

daiktus galima sutalpinti tą patį skystų ar birių medžiagų (vandens, smėlio ir kt.) kiekį. 

Palygindamas 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“, „priešais“, „šalia vienas kito“, „už“ ir kt. Keičia judėjimo kryptį pagal 

žodinį nurodymą arba simbolius (pvz., randa kelią, kai maršrutas žymimas rodyklėmis). Sudaro 

maršruto planą. Papasakoja, kaip daiktai išsidėstę nuotraukoje. Žino, jog gamtoje esama įvairios 

trukmės pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės dienos, metų laikai ir pan.). 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Naudoti paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti 1–3 daiktai ar dvi, trys 1–3 daiktų grupės. Atkreipti 

dėmesį, koks daiktų skaičius grupėje, klausti „Kiek?“ „Ar daiktų yra po lygiai?“ ir pan. Žaisti su 

vaikais domino. Teatralizuoti daineles, pasakas, kuriose veikėjai ką nors dalijasi pvz., meškučiai 

iš pasakos „Du godūs meškučiai“ gali dalytis iš popieriaus iškirptą sūrį. Mokyti apibūdinti erdvės 

objektus, nurodant į juos panašius iš kasdienės aplinkos ir vartojant tokius palyginimus kaip: 

„panašus į Rubiko kubą“, „apvalus kaip kamuolys“, „tokios pat formos kaip skardinė“ ir pan. 

Skatinti rasti geometrines figūras pasislėpusias aplinkoje: namas – kvadratas, saulė – 

apskritimas, stogas – trikampis ir t.t. Formuoti supratimą, kad figūros forma nepriklauso nuo jos 

spalvos ir dydžio pvz., paprašyti atrinkti vienodos spalvos, bet skirtingos formos ar dydžio 

daiktus. Leisti vaikui manipuliuoti daiktais (juos vartyti, padėti šalia, uždėti ant, įdėti į ir pan.), 

stebėti kitus, kaip jie komponuoja įvairius daiktus, eksperimentuoti. Pasiūlyti iš dantų krapštukų 

ir plastilino sukonstruoti namą, garažą, trikampį, keturkampį ir pan. 

 Prašyti palyginti kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų ilgį, aukštį, masę, storį, plotį ir t. t., 

juos dedant vieną prie kito, kilnojant. Formuoti supratimą, kad daikto pvz., virvutės ilgis, masė 

nesikeičia, daiktą (virvutę) suraičius ar sulenkus. Sudaryti sąlygas iš įvairių turimų kaladėlių 

konstruoti bokštus, tiltus, kelius, kurti miestelius. Suskaičiuoti, kiek statinių miestelyje, 

pamatuoti, kuris aukščiausias, kuris plačiausias? Paraginti sudaryti sukurto miestelio žemėlapį, 

pažymint sukonstruotus objektus. Sukurti jame gyvenančius personažus, imituoti jų dienos 

veiklas. Žaisti judrius žaidimus, kai reikia pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atžvilgiu pvz., 

žaidimas „Diena – naktis“, „Šilta – šalta“. Kalbėtis apie tai, ką vaikas kasdien daro ryte, dieną, 

vakare, naktį. Vaikščiojant gamtoje, atkreipti dėmesį į metų laikams būdingus požymius. 
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Aiškinti vaikams, kas sudaro parą, kaip ji skirstoma. Diskutuoti, kaip galima pamatuoti laiką. 

Aiškinti kiek dienų turi savaitė, kiek savaičių – mėnuo, kiek metai turi metų laikų, mėnesių. 

Kartu su vaikais kurti kalendorius (orų, vaikų gimimo datų ). Gaminti savo gamybos laikrodžius. 

Verti karoliukus, makaronus (per minutę, sekundę, panaudojant smėlio laikrodžius). Pasiūlyti 

vaikui dalyvauti žaidimuose, kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojami du trys skirtingi judesių 

ar garsų elementai, kur vaikas turėtų keisti savo ar daikto padėtį erdvėje ar daryti ką nors tam 

tikra seka pvz., žaidimai „Trečias bėga“, „Daryk taip, kaip tėtis daro“. Kalbėti su vaikais apie 

veikėjų kiekį pasakoje, kokia buvo įvykių pasakoje eiga, ką darė pirmasis, antrasis ir kt. veikėjai 

pvz., pasaka „Trys paršiukai“, „Mergaitė ir lokys“, „Ropė“. Naudoti interaktyvias grindis 

(skaičiuoti akmenėlius nuo 1 iki 10 ir nuo 10 iki 1 atbuline tvarka). Karpyti, piešti, spalvinti 

trikampius, stačiakampius. Iš įvairių formų detalių ar piešiant (spalvinant) figūras kurti 

aplikacijas, ornamentus, šventinę atributiką, dekoracijas, įvairius daiktus, kuriais galima 

papuošti aplinką. Skatinti vaiką naudoti sąlyginį matą (trečią daiktą) daiktų dydžiams palyginti 

(matuoti pėdomis, žingsniais, sprindžiais, piršto storiu, lazdele, sverti svarstyklėmis ir pan.). 

Pasiūlyti veiklą, formuojančią supratimą apie tvermės dėsnį pvz., plastilino, modelino, molio 

gabaliukui suteikti vis kitą formą, sudaryti sąlygas eksperimentuojant atrasti, kad toks pat 

medžiagos ar produkto kiekis gali būti supakuotas skirtingų formų pakuotėse. Sverti įvairius 

daiktus lyginti pvz., kuris puodelis sunkesnis su vandeniu ar be, kuri kaladėlė sunkiausia, kuri 

lengviausia. Sudaryti sąlygas atrasti, kad skirtingos formos daiktai gali būti tos pačios talpos ar 

masės. Skatinti vaikui pasirinkti jį dominančius įdomius ir jam suprantamus stalo žaidimus 

(domino, šaškės, dėliones). Formuoti ir plėsti vaiko žodyną, reikalingą dalinantis idėjomis apie 

daiktų dydžių santykius („šiek tiek didesnis“, „truputį mažesnis“, „didžiausias“, „mažiausias“ ir 

kt.). Supažindinti vaikus su įvairiais matavimo įrankiais: liniuotėmis, ruletėmis, centimetrais, 

svarstyklėmis, termometrais ir pan. Pasiūlyti priemones ir veiklą, kurioje aktyviai dalyvaudamas 

vaikas galėtų plėsti žodyną, reikalingą judėjimo krypčiai, daiktų vietai nusakyti pvz., robotukai 

„Bee bot“. Domėtis, ką vaikai veikė vakar, kalbėtis apie tai, kas bus rytoj. 

Ugdymo priemonės: 

Stalo žaidimas „Skaičiai“, stalo kortelės „Skaičiai mažiesiems“, atminties lavinimo žaidimas 

sienos dekoracija „Žaislinis veiksmų laikrodis su kortelėmis“, žaidimas „Kūrybinė atmintis“, 

edukacinis kilimėlis „Judėk ir skaičiuok“, pupelių maišeliai su skaičiais, interaktyvios grindys, 

žaislai: skaičiuotuvas, laikrodis, stalo žaidimai: „Meškutis uogauja“, „Skaičių vabaliukai“, 

rinkinys „Susijungiantys triušiukai“, medinės skaičių lentelės“, robotų Bee-bot komplektas, 

figūrų, spalvų ir dydžių kilimėliai, kilimėlis – žaidimas „Klasė“, medinės kaladėlės su skaičiais; 

magnetinės lentos su skaičiais, sieniniai plakatai su skaičiais, „lego“ kaladėlės, formų 

konstruktorius, svarstyklės, liniuotės, medinis metras, matavimo indai, šaukštai, semtuvėliai, 

kibirėliai. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

D. Gedvilienė. Skaičiai. Užduotys 5-6 metų vaikams. Alma littera. 2020. 

R. Dmuchovskienė Kiškutis Mikutis. Skaičiai. Jūsų Flintas. 2017. 

S. Žemaitytė, V. Sadauskaitė. Matematiniai žaidimai priešmokykliniame amžiuje. Internetinė 

prieiga: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/matematiniai-

zaidimai-priesmokykliniame-amziuje/19659 
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G. Seniūnienė Katamurklio skaičiai ir laikrodukas. Vaiga. 2016. 

Skaičiuoti iki dešimt! Mokomės gyvūniukus ir skaičiukus. Internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=lbhrEiquzwk 

Švietimo ir mokslo ministerija. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. „Baltic 

Printing House“. 2015 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje 

veikloje.  

 

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas 

emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

2-3 M. AMŽIAUS VAIKO MENINĖ RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Muzika. Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos garsus, trumpus vokalinius ir instrumentinius 

kūrinius, judesiu emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą bei keliais žodžiais juos apibūdina, kartu 

su kitais dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono, laipsniškos melodinės slinkties 

autorines ir liaudies dainas. Dainavimą palydi ritmiškais judesiais. Tyrinėja savo balso galimybes 

(dainuoja garsiai tyliai, aukštu ar žemu balsu, greičiau, lėčiau). Skambant muzikai ritmiškai 

ploja, trepsi, tūpčioja, barškina, stuksena kokiu nors daiktu.  

Šokis. Emocingai atliepia klausomus kūrinius (vaikiškas dainas, instrumentinius kūrinius) – 

šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas. Drauge su pedagogu žaidžia 

muzikinius žaidimus, jų tekstą imituoja rankų, kūno judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka).  

Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno, gamtos, įvairiais muzikos instrumentais, jais ritmiškai 

pritaria suaugusiojo grojimui. Improvizuoja skanduodami, plodami, trepsėdami, stuksendami, 

spontaniškai kuria ritminius, melodinius motyvus savo vardui, žodžiams. Mėgdžioja žaidinimų, 

gyvūnų, augalų judesius. Šoka spontaniškai kurdamas trijų – keturių natūralių judesių seką.  

Žaidimai ir vaidyba. Įvairiai intonuodamas kalba apie tai, ką daro. Mėgdžioja šeimos narių kalbą, 

veiksmus. Žaisdamas atkuria matytų situacijų fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, reikmenis, 

drabužius. Kuria dialogą tarp veikėjų, išraiškingai intonuoja. Žaidžiant sūpavimo,  jodinimo, 

kutenimo, pirštukų žaidimus bei žaidinimus mėgdžioja išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus. 

Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais (pamojuoja, apkabina). 

Vizualinė raiška. Patirtį išreiškia naudodamas įvairias linijas, jų derinius, dėmes, geometrines ir 

laisvas formas, spalvas, išgaudamas šiek tiek atpažįstamus vaizdus, objektus, juos įvardija. Kuria 

spontaniškai, kartais pagal išankstinį sumanymą, kuris darbo  metu dažnai kinta, transformuojasi. 

Kūrybos procesą palydi pasakojimu, komentavimu, gestais, mimika. Eksperimentuoja dailės 

medžiagomis ir priemonėmis, atrasdamas spalvų linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas 

spalvas. Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos apžiūrinėja. Džiaugiasi (šūkčioja, 

krykštauja, mojuoja rankomis) dailės priemonės (tirštų dažų, minkštos tešlos) paliekamu 

pėdsaku ir patiriamais jutimais.  
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Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Klausytis įvairių vaikiškų dainelių „Lapė snapė”, „Šėlsmo daina”, klasikinės J.S. Bacho, V.A. 

Mocarto muzikos kūrinių, relaksacinės ramios muzikos, gamtos garsų: lietaus, žaibo, jūros 

ošimo, medžių šlamesio ir kt., aptariant su vaikais ką suprato, kaip jautėsi. Žaidžiant muzikinius 

žaidimus „Traukinys”, „Laiko mašina” imituoti dainos tekstą: lipti, tūpti, stoti, šokinėti, ploti, 

važiuoti traukiniu, pūsti, linguoti, šlamėti, eiti tyliai kaip pelytė, trepsėti sunkiai kaip meška, 

šliaužti kaip gyvatė. Klausantis muzikinių kūrinių ar stebint gamtos reiškinius lavinti pirštelius, 

smulkiąją motoriką: imituoti lietaus barbenimą, krentančias snaiges, šviečiančią saulę, pučiantį 

vėją. Skatinti tikslingai inicijuoti tylos klausymosi pratimus, kad vaikai galėtų pajusti tylos 

sukeliamas emocijas, mintis.  

Sudaryti sąlygas klausytis ir išgirsti kasdieninės aplinkos (grupės, kiemo, gatvės) garsus. 

Įsiklausyti ir išgirsti gamtos (medžių ošimo, upelio čiurlenimo, lietaus lašų teškenimo ir kt.) 

garsus.  

Skatinti vaikus piešiniuose naudoti regimos informacijos vaizdus, grafinius ženklus-raides, 

skaičius, rodykles. Mokyti eksperimentuoti įvairiomis grafikos priemonėmis ir medžiagomis 

įvairius raiškos būdus: įvairias linijas, dėmes, jų derinius. Dėlioti linijinius „piešinius“ 

ornamentus iš pagalbinių medžiagų (pagaliukų, šiaudelių, spyglių ir pan.). Naudojant įvairius 

paviršius (akvarelinį popierių, medžiagą) lieti dažus. Skatinti vaikus sklaidyti dažus pirštais, 

delnais, štampuoti. Tapyti pirštukais, naudoti neįprastas raiškos priemones: štampuoti kempine, 

daržovėmis. Lauke piešti pagaliukais, akmenukais, kreidelėmis. Išbandyti kokia spalva spalvina 

morka, burokas, pienės žiedas. Praktikuoti piešimą ant šviesos stalo, naudojant smėlį, kavą, putas 

ir kt. Atsižvelgiant į ekologinio ugdymo principus ir situaciją pasaulyje, skatinti ir sudaryti 

galimybes kurti iš antrinių žaliavų. Laisvai eksperimentuoti įvairiomis medžiagomis (moliu, 

plastilinu, drėgnu smėliu, minkštu sniegu). Lipdyti iš įvairių medžiagų jungiant jas tarpusavyje 

(molis, pagaliukas, riešuto kevalas ir pan.). Ant popieriaus, plastiko, laikraščio ar stiklo 

vaizduoti: krentantį lietų, žiemą siaučiančią pūgą, vėją, šviesą, tamsą. Išklausius pasakojimų, 

dainelių, kurti trumpus vaidybinius siužetus, atkartoti pasakų siužetus. Naudoti kepures, kurios 

vaizduoja įvairius gyvūnus. Skatinti įsijausti į veikėjus, parodyti skirtingus judesius, veiksmus, 

balso intonacijas, garsažodžius, leisti improvizuoti. Naudoti pagalbines vaikų improvizacijos ir 

meninės raiškos priemones: pasakų, dainelių personažus dedamus ant pirštelių. Motyvuoti 

vaikus įsijausti į personažus, skatinti kūrybinę vaiko raiškos laisvę. Laisvo žaidimo metu 

parūpinti įvairių, spontanišką vaikų veiklą skatinančių žaislų (baldų, rūbelių, indų, daržovių, 

vaisių, lėlių, gyvūnų figūrėlių ir kt.). Vaidinti kartu su vaikais įvairias jiems žinomas pasakas 

(lėlių teatras, pirštininės lėlės, pirštų teatras, pačių vaikų pieštų personažų teatras, šešėlių teatras). 

Skatinti vaikus jausti raiškos laisvę organizuojant įvairius madų demonstravimo šou, parūpinant 

grupei medžiagos skiautelių ir kt. 

Supažindinti vaikus su muzikiniais instrumentais (būgnai, gitara, dūdelė, pianinas) akcentuoti, 

kad instrumentai būna pučiamieji, mušamieji, styginiai, bandyti pamėgdžioti jų skleidžiamus 

garsus. Pasiūlyti patiems pasigaminti barškučius ir jais atkartoti ritmą. Mokyti vaikus pūsti: 

rodyti kaip pučiant orą išsipučia žandukai; kaip atrodo veidelis, pilvelis, kai oras išpučiamas ir 

kai įtraukiamas, kaip šiaudeliu susukamos lupytės. Įvairiais žaidimais ugdyti taisyklingą 

kvėpavimą (gėlės uostymas, pūko ir plunksnos pūtimas, bitės dūzgimas, gyvatės šnypštimas). 

Skatinti vaikus žaisti įvairius imitacinius žaidimus (pamėgdžioti paukščių, gyvūnų, transporto 

priemonių, įvairių buitinių prietaisų skleidžiamus garsus). Muzikuoti kūno dalimis – ploti 

delnais, spragsėti pirštais, caksėti liežuviu, trepsėti. Dainuoti nuotaikingas, nesudėtingų melodijų 
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ir ritmų daineles, iliustruojant judesiais: „Palinguokim, palinguokim,/Pamojuokim, 

pamojuokim,/Plokime drauge ir kojelėm patrepsėkime“. Pagal parinktą muziką pažaisti 

muzikinius žaidimus, imituojant gyvūnus – lėtai eina meška, greitai striksi kiškis, aukštai kelia 

kojas gandras, vorele (rankos ant pečių) keliauja šimtakojis. Mokyti lietuvių liaudies šokių ir 

ratelių pvz., „Jurgelis meistrelis”, „Skrido uodas per girį”. Sudaryti sąlygas laisvam ir 

spontaniškam vaiko judesių atlikimui, naudojant įvairius muzikinius kūrinius: lėtus, klasikinius, 

roką ir kt.  

Visada kalbėtis su vaiku apie jo kūrybinį darbą, stengtis suvokti vaiko veiklą, klausti ką vaikas 

pavaizdavo, kodėl būtent taip. Skatinti vaiko veiklos įgyvendinimą pagal išankstinį jo 

sumanymą. Raginti ieškoti įdomesnių raiškos būdų. 

Skatinti vaikus laisvai veikti mažoje ir didelėje erdvėje, atrandant įvairius raiškos būdus. Dalyti 

erdvę į dalis, keisti atvirą erdvę su uždara. Žaidžiant vaidmeninius žaidimus, skatinti pajusti 

spontaniškos vaidybos galią. Tenkinti poreikį per vaidybą tapti suaugusiu: vaidinti mamą, tėtį, 

auklėtoją, apsipirkimą parduotuvėje, apsilankymą pas gydytoją ir pan. Nuteikti kurti pačius 

savarankiškai ir pajusti pasitenkinimo jausmą. Gaminti, atvirukus, kvietimus, knygeles, 

dovanėles draugams, šeimos nariams; įvairią atributiką, dekoracijas šventėms. Dalyvauti 

meniniuose projektuose, parodose. 

4-6 M. AMŽIAUS VAIKO MENINĖS RAIŠKOS UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Muzika. Klausosi klasikinės, šiuolaikinės kompozitorių ir liaudiškos muzikos kūrinių (sutartinių, 

lopšinių, kalendorinių apeigų). Tyrinėja girdimos muzikos judėjimo kryptį, dermę, atlikimo 

rūšis, triukšmo – tylos panašumus ir skirtumus. Balsu, judesiu, pasirinktu muzikos instrumentu 

spontaniškai improvizuoja, pritaria klausomam vokalinės, instrumentinės muzikos įrašui ar 

gyvai skambančios muzikos kūriniui. Savais žodžiais išsako kilusius įspūdžius. Atpažįsta kai 

kurių instrumentų (smuiko, būgno, dūdelės, varpelio, kanklių) tembrus, girdėtus kūrinius. 

Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio dainas, jaučia ritmą. Dainuodamas išbando balso 

skambesį, išmėgina jį įvairioje aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.). Dainuoja sudėtingesnio ritmo, 

melodijos, platesnio diapazono vienbalses dainas, jas pakankamai tiksliai intonuoja, aiškiau taria 

balsius, priebalsius, dvibalsius, taisyklingiau stovi, kvėpuoja. Dainuoja trumpas daineles kanonu, 

įsiklausydami į savo ir draugų dainavimą. Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo gamybos 

vaikiškais muzikos instrumentais pritaria dainoms, šokiams, tyrinėja jų skambėjimo tembrus. 

Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais groja 2 – 3 garsų melodijas. Pritaria suaugusiojo 

grojimui, atlikdami muzikines pjeses solo ir orkestre, seka dirigento judesius, stengiasi kartu 

pradėti ir baigti kūrinėlį. Improvizuodamas balsu, vaikišku muzikos instrumentu kuria ritmus, 

melodijas ketureiliams, mįslėms, patarlėms. Improvizuoja, kuria judesius rateliui, žaidimui, 

groja daiktais iš gamtos (akmenukais, lazdelėmis, kriauklėmis, kankorėžiais, riešutais ir t.t.) taip 

pat savo gamybos vaikiškais muzikos instrumentais.  

Šokis. Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje) ir paprastus – žingsnių (paprastasis, aukštas 

paprastasis, pritupiamasis) ratelius. Taip pat sudėtingesnius (tiltelių, grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų (paprastasis bėgamasis, aukštas bėgamasis, smulkus bėgamasis) žingsnių autorinius ir 

natūralių judesių šokius. Improvizuotai kuria penkių šešių natūralių judesių seką, reaguodamas į 

muziką, išreikšdamas aplinkos vaizdus (gamtos reiškinius, gyvūnus). Tyrinėja judesių 

grakštumą, plastiškumą. Šokdami džiaugiasi tarpusavio bendravimu.  
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Žaidimai ir vaidyba. Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka matytus veiksmus, judesius, matytų 

situacijų fragmentus, panaudoja tikrus daiktus, reikmenis, drabužius.  Kuria dialogą tarp veikėjų, 

išraiškingai intonuoja. Žaisdamas atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip 

perteikia kelis judesius, veiksmus, vaizduojančius veikėją, spontaniškai reiškia emocijas. 

Kurdamas lėlių vaidinimus pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją, improvizuoja trumpas 

žodines veikėjų frazes, fizinius veiksmus, atskleidžia jų norus, emocines būsenas. Tikslingai 

naudoja daiktus, teatro reikmenis, drabužius, aplinką.  

Vizualinė raiška. Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia kitiems atpažįstamais vaizdais. 

Išryškina vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas detales. Objektus vaizduoja ne tokius, 

kokius mato, o pagal tai, ką apie juos žino. Eksperimentuoja tapybos, grafikos, mišriomis dailės 

priemonėmis ir medžiagomis, kuria sudėtingesnius koliažus, trimates formas iš įvairių medžiagų, 

fotografuoja, piešia skaitmeninėmis priemonėmis (piešimo programomis, telefone, 

kompiuteryje, planšetėje). Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais pasakoja realias ir fantastines 

istorijas, įvykius. Vaizdus papildo grafiniais ženklais (raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.). Drąsiai 

įgyvendina savo kūrybinius sumanymus, numato realizavimo seką bei rezultatą.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Kartu su vaikais, balsu ar muzikos instrumentu, kurti ritmus, melodijas ketureiliams, mįslėms, 

patarlėms. Pasiūlyti groti muzikos instrumentais, kurti/žaisti ansamblį, pasirodymus draugams, 

šeimai. Integruoti įvairius muzikinius kūrinius atliekant meninės raiškos veiklas (piešiant, 

skaitant pasaką ar istoriją, vaidinant). Klausytis muzikos pvz., gamtos garsų įrašų, vieno 

muzikinio instrumento pvz., saksofono, kanklių, švilpynės atliekamų melodijų ir orkestro įrašų: 

„atrasti“ natūralių (gamtos) ir žmogaus sukeltų ar skleidžiamų nemuzikinių ir muzikinių garsų 

pasaulį, juo domėtis, tyrinėti. Įsiklausyti ir skirti žmogaus ar jo pagamintų daiktų skleidžiamus 

triukšmus, įsiklausyti į save (vidinė muzika), klausytis „gyvos“, įrašų muzikos, kviesti į svečius 

gimnazijos muzikos mokytojus, etnografinės, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos atlikėjus. Po 

užsiėmimų aptarti girdėtos muzikos panašumus ir skirtumus, užplūdusias emocijas. Skatinti iš 

įvairių medžiagų (plastiko butelių, skirtingų kruopų, metalinių vamzdelių, medinių lazdelių ir 

pan.) pasigaminti muzikos instrumentus, jais mušti ritmą, klausytis pačių kuriamos muzikos. 

Skirti muzikos nuotaiką, tembrą, tempą, žanrus, atpažįsta girdėtus kūrinius, muzikos 

instrumentus. Išgyventi ir atliepti muziką įvairiais būdais: kūno judesiais, garsais, dainavimu, 

šokiu, grojimu. Skatinti vaikus jausti malonumą dainuojant, įvairiai išmėginti, išbandyti savo 

balsą, „atrasti“ jo galimybes, pratintis dainuoti su instrumentiniu pritarimu ir be jo, dainuoti 

ritmiškai, tiksliai intonuoti, atliekant dialoginio pobūdžio dainas pratintis prie dvibalsio 

dainavimo. Užduoti įvairių muzikos klausymosi užduočių pvz., „Spragtukas”, „Metų laikai”  – 

nusakyti skambančio kūrinio nuotaiką, apibūdinti charakterį, išgirsti ir nusakyti atlikėjų sudėtį, 

įvardinti dominuojantį instrumentą ir pan. Klausant sutartinių, lopšinių, kalendorinių apeigų 

lietuvių liaudies kūrinių, padėti vaikams intuityviai suvokti liaudies muzikos grožį, savitumą, jos 

vertę. Atpažinti etinius, etninius simbolius tautos muzikoje, jos žanrus, muzikavimo tradicijas 

(senovėje ir dabar), progines situacijas (kada giedamos giesmės, dainuojamos sutartinės). 

Išmėginti įvairiausias ritmo raiškos galimybes: groti vaikiškais ritminiais instrumentais 

(būgneliais, metalofonais, barškučiais, trikampiais), išmėginti ritmo išgavimo galimybes kūnui 

nekeičiant padėties erdvėje (siūbuojant, pritupiant ir kt.). Kurti  ritmus žodžiams, skanduojant 

trumpus tekstus, dainuoti savo ir draugų vardus, inscenizuoti pasakas su dainuojamaisiais 

intarpais. Kartu su vaikais susipažinti ir apžiūrėti įvairius instrumentus, juos išmėginti. 
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Panaudojant interaktyviąsias grindis mokytis atpažinti koks instrumentas, kaip skamba. Esant 

muzikos užsiėmimams gyvai išbandyti įvairius instrumentus. Skatinti vaikus bandyti išgauti 

garsus, ritmą panaudojant įvairius grupėje esančius daiktus: imituoti būgnus, dirigavimą ir kt. 

Grojant muzikai inicijuoti spontanišką improvizaciją. Pasekus ar perskaičius pasaką „Jonukas ir 

Gretutė”, pažiūrėjus spektaklį „Žiemos pasaka”, motyvuoti vaikus suvaidinti girdėtus/matytus 

siužetus, raginti kalbėti, pasakoti, ką kuria: ką vaizduoja, kas ir kodėl vyksta, ir t.t. Skatinti 

spontaninę meninę raišką kasdien – žaidžiant, bendraujant, dirbant, švenčiant, poilsiaujant. 

Sudaryti sąlygas siuvinėti virvelėmis, pinti, piešti ant stiklo ar veidrodžio, tapyti ant vandens, 

lieti vaško figūras, austi staklėmis, spauduoti ir kt. Siūlyti rinktis dailės veiklą ar techniką, 

atsižvelgiant į vaiko interesus, lytį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, charakterio bruožus. 

Padrąsinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti įsitraukti į meninę veiklą įvairiomis juslėmis – 

regėjimu, lytėjimu, uosle, klausa. Organizuoti tiriamąją veiklą „Kaip atsiranda spalvos”. 

Kuriamos sąlygos pajusti linijos, spalvos, formos, medžiagų struktūros ypatumus kuriant 

darbelius („Vėjo gūsis”, „Snaigių šokis”, „Debesys”, „Plunksnos”) iš popieriaus, kartono, 

gamtos medžiagų, antrinių žaliavų ir kt. Skatinti vaikus savarankiškai ir atsakingai pasiruošti 

darbo vietą bei atlikus darbą – ją susitvarkyti.  

Eksperimentuoti ant balto ir spalvoto (sauso ir šlapio) įvairaus formato popieriaus pirštu, teptuku, 

guašo dažais ar akvarele. Tapytą darbelį papildyti realiomis medžiagomis (džiovintų augalų 

dalimis, audiniu, siūlu ir kt.), aplikacijomis. Išreikšti spalvomis literatūros, muzikos kūrinio ar 

kitokius meninius įspūdžius. Daryti grupinius darbelius. 

Daryti koliažus, suteikti galimybę vaikams pažinti ir savaip interpretuoti žymių menininkų 

darbus. Organizuoti vaikų kūrybinę raišką skaitmeninėmis priemonėmis: kompiuteriu, 

interaktyviomis grindimis, interaktyvia lenta. Drauge su tėveliais rengti įvairiomis technikomis 

atliktų meno kūrinių parodas. 

Formuoti štampavimo įgūdžius teptuku, įvairiomis štampavimui tinkamomis priemonėmis: 

pagaliukais, trintukais, rite nuo siūlų, sagute, kamšteliu, iš bulvės, morkos, kempinės iškirptais 

štampais. Abiem rankomis, kojomis vienu metu ar pakaitomis daryti pirštų, plaštakos, pėdos 

atspaudus dažais ant popieriaus, senos paklodės. 

Skatinti žaisti plastiškus žaidimus – pantomima: išreikšti kūno dydžio, svorio, formos, judėjimo 

ritmo ypatybes. Inicijuoti žaidimus „Traukinukas”, „Pakartok”, „Spėk kas tai?”. Sekti pasakas, 

istorijas, deklamuoti eilėraščius – įsitraukiant į žaidybines situacijas mokytis taisyklingai 

kvėpuoti, lavinti balso skambumą, tartį. Žaidžiant išreikšti vaidinimo sukeltus įspūdžius: 

improvizuoti su kaukėmis, įsirengti sceną (naudojant kartonines dėžes, stalus, apklotus ir pan.,) 

prisitaikyti kostiumus, rankų, pirštų lėles, muziką (imituoti veikėjų skleidžiamus garsus 

metalofonais, barškučiais, būgneliais) ir pan.  

Nuolat skatinti vaikus judėti, imituoti gyvūnų, paukščių judesius, improvizuoti jų veiklas 

(dainuoti dainelę „Garny garny”, audio įrašai su paukščių balsų pamėgdžiojimais). Tyrinėti ir 

išbandyti judesį erdvėje, įvairiomis kryptimis, įvairiais būdais (žingsniuojant, šuoliuojant, 

tūpinėjant ir t.t.), atkreipiant dėmesį į koordinuotus, darnius veiksmus pvz., „Siūlai, siūlai, 

susivykit“. Leidžiant įvairaus žanro muziką, skatinti pažinti šokio elementus: erdvę – aukštai, 

žemai, kryptį – pirmyn, atgal, ratu, laiką – ritmą ir tempą (greitą, lėtą), judesio energiją – 

plastiškas, kampuotas, tolygus, fragmentiškas judesys, judesio dydį – mažas, didelis. Mokytis 

lietuvių liaudies („Polka”, „Šiaudų batai”) ir klasikinių („Valsas”, „Čia čia čia”), šokių judesių, 

akcentuoti taisyklingą bei sinchronišką jų atlikimą. 

Sudominti vaikus teminėmis (vaikų enciklopedijų, žinynų, S. Paltanavičiaus grožinės literatūros) 

knygų iliustracijomis, sužadinimui naudojamas žaidimas „Ryklys”. Demonstruojant vaizdo 
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medžiagą (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių švenčių akimirkas, spektaklio „Ozo 

šalies burtininkas” įrašą, muzikinio spektaklio - žaidimo įrašą „Aplink pasaulį”), raginti 

prisiminti ir papasakoti, kokie garsai, muzika, spalvos lydi žmones kasdienybėje, šeimos ir 

bendruomenės šventėse, kultūros renginiuose ir pan. Sudominti vaikus teminėmis , raginti 

prisiminti ir papasakoti, kokie garsai, muzika, spalvos lydi žmones kasdienybėje, šeimos ir 

bendruomenės šventėse, kultūros renginiuose ir pan.  

Ugdymo priemonės: 

Muzika: interaktyviosios grindys, pučiamieji muzikos instrumentai dūdelės, varpeliai, 

metalofonai, dūdelės, molinės švilpynės, rankiniai žvangučiai, muzikos tonų šulinys, tarškynės, 

muzikinis blokelių rinkinys, būgnas, barškučiai, švilpynės, trikampis, muzikinės lazdos.  

Šokis: tautiniai drabužiai, skarelės, liemenės, marškinėliai, kaspinai, gimnastikos kilimėliai, 

gimnastikos kamuoliai. 

Vaidyba: šešėlių teatras, pirštukų teatro lėlės, rankų teatro lėlės, teatro širma, siužetiniai žaislai, 

šiaudinės skrybėlės, kepurės, karūnos, pledai, persirengimo aksesuarai ir drabužiai, priemonės 

skirtos kūrybiniams vaidmeniniams žaidimams, stalo įrankių priemonės, virtuvės priemonės, 

virtuvėlė, mikrobangų krosnelė, siuvimo reikmenys, gydytojo priemonės.  

Vizualinė raiška: išmanusis modelinas, plastilinas, rudasis molis, įvairūs trafaretai, molberto 

stovas, akvareliniai grimo pieštukai, akvarelė, guašas, spalvotas lipnus popierius, A3 ir A4 

formato akvarelinis popierius, raidės, skaičiais, formos, figūrinės žirklės, įvairūs atspaudai, 

kreidelės piešimui ant lentos ir lauke. Natūralios priemonės iš gamtos: pagaliukai, šiaudeliai, 

spygliai. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

T. D. Rudick, S. Berke, Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Presvika, 2008.  

D.T. Dodge, L. Colker, J. Heroman, Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. 

Presvilka, 2004.  

V. Havelas. Skaitymas su paveikslėliais. Vilnius, 2003. 

K. W. Hoffmann, B. Roggenwallner. EQ programa vaikams. Vilnius, 2005. 

R. Rimkienė, Ugdytojų veiklos gairės. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2004.  

V. VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą 

pažangą kaupimas ir apibendrinimas. Vertinimas atliekamas taip, kad garantuotų psichologinį 

saugumą, gerą vaiko savijautą, padėtų išgyventi sėkmės jausmą, motyvuotų ugdytis bei įveikti 

kliūtis. Ugdymo pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: vaikai, tėvai, pedagogai, logopedas, 

socialinis pedagogas.  

Remiantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, ugdytiniai įvertinami du kartus per 

mokslo metus, rugsėjo ir gegužės mėnesiais. Kitą mėnesį po įvertinimo pedagogas kartu su tėvais 

(globėjais) individualaus susitikimo metu aptaria vaiko pasiekimus, numato tolimesnius ugdymo(si) 

žingsnius. Jei atsiranda tam tikrų ugdymosi sunkumų, tuomet tėvai informuojami apie specialistų 

teikiamą pagalbą, kuri galėtų veiksmingai pagerinti ugdymosi rezultatus. 
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Vertinant ugdymo pasiekimus siekiama: pažinti vaiką ir jo individualybę; išsiaiškinti kiekvieno 

vaiko poreikius ir galimybes; nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą; padėti vaikui pačiam 

susivokti, kas jam sekasi gerai ir kur reikia pagalbos; informuoti tėvus ir siekti bendradarbiavimo; 

pamatyti ir įvertinti savo darbo veiksmingumą.  

Ugdymosi pasiekimų vertinimui yra naudojami šie metodai: stebėjimas, pokalbiai su vaiku 

natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybos produktų analizė, esant poreikiui, atskiros 

ugdymo srities tyrimai, pokalbiai su vaiko tėvais. Vertinimo medžiaga kaupiama individualiuose 

vaikų pasiekimų aplankuose. Grupėje pasiekimų aplankas laikomas vaikui prieinamoje vietoje. 

Pedagogas kartu su vaiku ir tėvais (globėjais) įvertina vaiko pasiekimus. Tai suteikia galimybę vaikui 

įsivertinti savo galias, atpažinti savo gebėjimus tam tikrose srityse ir ugdytis motyvaciją tolesniam 

ugdymuisi. Aptarimas apie tam tikro laikotarpio sukauptą aplanko turinį ir kasdieninę vaiko pažangą 

vyksta atvedant ar pasiimant vaiką, telefonu, individualių pokalbių metu, elektroniniu paštu, 

Messenger grupėje. Sukaupta informacija apie vaiko pasiekimus saugoma, kol vaikas išeina į 

priešmokyklinę grupę, pedagogai laikosi pedagoginės etikos normų, konfidencialumo principo ir 

asmens duomenų apsaugos įstatymo. Pasiekimų aplankas, pasibaigus ikimokyklinio ugdymo 

programai, atiduodamas tėvams (globėjams).  
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