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VILNIAUS DARŽELIO – MOKYKLOS ,,DAINORĖLIAI“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Duomenys apie įstaigą
Švietimo teikėjas: Vilniaus darželis-mokykla ,,Dainorėliai“
Teisinė forma: juridinis asmuo, pelno nesiekianti, Vilniaus miesto savivaldybės institucija.
Grupė: neformaliojo švietimo mokykla.
Tipas: darželis.- mokykla
Adresas: Ankštoji g. 11, Vilnius, LT - 01109, Tel.: 8 52497572,
Goštauto g. 4, Vilnius, LT- 01106, Tel.:8 52611507
Interneto svetainės adresas: www.dainoreliai.lt
El. paštas: rastine@dainoreliu.vilnius.lm.lt
Darželis – mokykla „Dainorėliai“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo įstaiga su integruotu meniniu (dailės, choreografijos) ir individualizuotu muzikiniu
ugdymu, etnokultūros tradicijų puoselėjimu.
Rengiant ir tobulinant darželio Ikimokyklinio ugdymo programą atsižvelgta į Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymą (2011), Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepciją (1989),
Priešmokyklinio ugdymo koncepciją (2000), Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepciją (2008),
darželio – mokyklos „Dainorėliai“ nuostatus (2016). Programa tobulinta vadovaujantis Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014),
Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015), Geros mokyklos koncepcija (2015).
1.2. Vaikai ir jų poreikiai
Sudarydami vaikų ugdymo turinį vadovaujamės humanistine ugdymo kryptimi, pabrėždami
vaiko saviraiškos svarbą ugdymo procese. Kiekvienas ugdytojas yra ir ugdytinis, o ugdytinis – ir
ugdytojas, nes mokomės iš besiugdančiųjų patirties, pripažindami kiekvieno unikalumą. Itin svarbu
ugdytojo ir ugdytinio sąveika, bendradarbiavimas. Vadovaujamės vaiko ir vaikystės, taip pat meno kaip
kultūros vertybės samprata (fenomenologinė ugdymo kryptis). Rengiame vaikų meno projektus
kultūrinėse miesto erdvėse – netradicinėje ugdymo aplinkoje. Mokomės ir už institucijos ribų. Vaikus
ugdome įvairioje aplinkoje, kurią kūrybiškai organizuoja pedagogai, vadovaudamiesi individualizavimo
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bei integravimo principais. Ugdymo turinį praturtindami menu orientuojamės į mažų vaikų ugdymui
vertingą kultūros paveldą, meno klasiką.
Vadovaujamės psichologais humanistais K. Rodžersu, A. Maslow, taip pat kultūros bei meno
terapijos taikymo pedagogika. Humanistinė psichologija vertina dvasinę žmogaus prigimtį ir
bendražmogiškąsias vertybes. Vaiką suprantame kaip vientisą asmenybę, apdovanotą laisve,
kūrybinėmis galiomis, sąmoningumu. Vaikas yra aktyvus, linkęs sąmoningai pasirinkti, galintis
prisitaikyti ir nuolat keistis. Todėl kiekvienas vaikas yra vertybė, jo asmenybė – nepakartojama, unikali.
Meną suprantame kaip emocijų ir jausmų kalbą, kuri itin svarbi ikimokyklinio amžiaus vaikams. Vaiko
kultūrą praturtiname
menu kaip kultūros vertybe, itin reikšminga vaiko asmenybės tobulėjimui.
Įstaigos vaikų ugdymo turinį siejame su valstybiniais bendrojo bei meninio vaikų ugdymo
dokumentais. Valstybinėse bendrojo lavinimo mokyklos programose ir standartuose keturių meno
dalykų blokas – muzika, dailė, teatras, šokis – įteisintas 1994 metais (Bendrosios programos ir
išsilavinimo standartai. Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. 2003). Darželyje - mokykloje
„Dainorėliai“ vaikams ugdytis šių keturių meno sričių pagalba sudarytos sąlygos (dirba kvalifikuoti
meno pedagogai) nuo 1994 metų. Rengdami savitą įstaigos vaikų ugdymo programą, vadovaujamės
profesorės Albinos Katinienės parengta Meninio ugdymo koncepcija, kurioje sistemiškai ir išsamiai
atskleista vaikų meninio ugdymo samprata, bendrakultūrinis aspektas. Taip pat atsižvelgiame į
dokumentą „Meninio ugdymo plėtotės nuostatos ir jų įgyvendinimo priemonės“ (Informacinis leidinys
„Švietimo naujienos“, 2002 m. Nr. 13), teigiantį, kad meninis ugdymas reikalingas kiekvienam vaikui,
nes veiksmingai ir harmoningai ugdo visą asmenybę, jos fizines, emocines, intelektines, kūrybines galias,
verbalinės ir neverbalinės raiškos gebėjimus puoselėjant humanistines vertybes, kartu išsaugant vaikų
pomėgį menui.
Atsižvelgiame į vaikų ugdymo siekius, deklaruojamus Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo
koncepcijoje, kur meninis ugdymas apibrėžiamas kaip „kultūrinis ir estetinis lavinimas, asmens
kultūrinės raiškos ir įvairių meninių gebėjimų, prigimtinių talentų ir gabumų, asmens kūrybinių galių
ugdymas“ (Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija, 2008).
Atsižvelgiame į keturis ypatumus, nurodytus meninį ugdymą apibrėžiančiuose valstybiniuose
dokumentuose (Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai, 2003; Meninio ugdymo plėtotės
nuostatos ir jų įgyvendinimo priemonės, 2002):
• menas laikomas tam tikra kalba ir bendravimo priemone, kurią suprasti bei vartoti reikia
meninės ir estetinės kompetencijos;
• pabrėžiamas meninio ugdymo reikalingumas kiekvienam vaikui;
• svarbiu tikslu laikomas estetinio ir meninio suvokimo ugdymas;
• pripažįstant meninių gebėjimų įvairiapusiškumą ryškinama meno įtaka intelekto raiškai.
Pripažindami išvardytų ypatumų svarbą ikimokykliniame amžiuje, darželio - mokyklos
„Dainorėliai“ programoje vadovaujamės 3–5(6) metų vaikų poreikiais ir gebėjimais. Darželyje
ugdome vaikų estetinį jautrumą gamtai, žmogui, žmogaus sukurtai aplinkai, laviname meninį skonį,
intuityvų suvokimą, emocinį vertinimą. Sudarome galimybes vaikams įgyti visas mokymuisi mokykloje
reikalingas kompetencijas.
Darželyje – mokykloje „Dainorėliai“ nuo 1994 m. ugdymo turinys praplėstas ir pagilintas
pagrindines meno šakas atstovaujančiomis ugdymo sritimis: daile, muzika, šokiu, vaidyba.
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Teigdami, kad vaikų ugdymo procese svarbiausieji veikėjai yra ugdytinis ir jo padėjėjas –
ugdytojas, manome, kad procesas yra sėkmingas, kai tarp šių veikėjų susiklosto gera sąveika. Ugdymo
vyksmą nagrinėdami meno aspektu, ugdytinio ir ugdytojo sąveiką užpildome žmogaus kultūros sritimi
– menu.
Formuluojant meninio ugdymo tikslus svarbiausia: vaiko kaip asmens tobulėjimas ir meno kaip
kultūros srities perėmimas, puoselėjimas, naudojimas, kūrimas. Šiame procese realizuojami dvasiniai,
kultūriniai, socialiniai, komunikaciniai, psichofiziniai asmens bei visuomenės poreikiai.

1 pav. Vaikų ugdymas taikant menų metodus.
Pateikiamas ugdymo turinys sudaro prielaidas ugdytojo kūrybiškumui reikštis, atsirenkant ir
pritaikant jį pagal vaikų ugdymosi poreikius, integruoti projektinę veiklą, tenkinti vaikų saviraiškos ir
savirealizacijos poreikius. Pedagogas turi galimybę kasmet apsibrėžti veiklos prioritetus, lanksčiai
planuoti ugdomąją veiklą atsižvelgiant į vaikų ugdymosi situaciją. Turinyje pateikiamos visų meninio
ugdymo sričių galimos veiklos, nuostatos, numatomos integravimo prielaidos ir galimybės.
Dailė yra ta vaikų gyvenimo sritis, kur kiekvienas gali atrasti tik jam vienam tuo metu itin svarbų
savęs išreiškimo būdą be žodžių. Vaikui prieinamos įvairios grafinės, tapybinės, lipdymo ar konstravimo
priemonės bei medžiagos, darbui pritaikyta vieta (saugioje ir jaukioje aplinkoje) sudaro galimybę jam
pasinerti į ypatingą vaizdų pasaulį. Čia vaikas kuria dažniausiai tik jam vienam suprantamus ir labai
svarbius dalykus. Vaikai paprastai dirba po vieną, grupelėmis ar visa grupe. Jie savitu būdu – linijomis,
spalvomis ar formomis ne tik išreiškia save, mažina emocinę įtampą, bet ir derina rankos, akies ir kitų
kūno dalių judesius, lavina kūrybos gebėjimus, mokosi spręsti problemas, jautriai reaguoja į savo ir kitų
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darbus, mokosi bendrauti vaizdų kalba, įgyja pasitikėjimo savo jėgomis. Dailės užsiėmimų metu vaikai
įgyja pagrindinius reikiamus įgūdžius.
Vaikų muzikinis ugdymas pasižymi veiklos sričių įvairove: tai dainavimas ir grojimas, muzikos
klausymas ir judėjimas pagal ją, kūryba ir improvizavimas, muzikos pažinimas ir muzikiniai žaidimai.
Ugdant vaikus siekiama skirtingų muzikinės veiklos sričių dermės ir sąveikos, taip pat siekiama kuo
glaudesnės sąveikos su kitomis ugdymo sritimis (aplinkos pažinimu ir gimtąja kalba, matematika, daile
ir etnine kultūra, šokiu ir vaidyba). Itin svarbus ryšys su etnine kultūra, kalendorinėmis šventėmis,
papročiais ir tradicijomis.
Organizuojant muzikinį ugdymą didelis dėmesys skiriamas individualiems ugdytinių
muzikavimo poreikiams tenkinti. Vaikai gali lankyti individualius instrumentinio muzikavimo
užsiėmimus, dainavimo studiją, etnografijos būrelį. Ugdydami vaikus atsižvelgiame į meninių gebėjimų
raidą ir aplinkos įtaką meninių gebėjimų ugdymuisi. Siekiame įvairiapusiškos šių sričių sąveikos.
Įstaigoje vaikai turi galimybę individualiai muzikuoti pianinu, smuiku, fleita ir
sintezatoriumi. Individualus instrumentinis muzikavimas pradedamas darželyje nuo 5 metų (1 kartą
savaitėje) ir tęsiamas mokyklos klasėse. Atsižvelgiant į vaikų individualius sugebėjimus, instrumentinis
muzikavimas organizuojamas 3 etapais, t.y., pasiekęs tam tikrą lygį, vaikas pereina į sekantį muzikavimo
etapą. Muzikuojantys vaikai pagal jų galimybes skatinami groti įvairiuose ansambliuose.
Vaikų spontaniškos saviraiškos poreikį, jų prigimtinį potraukį judėti tenkina šokis. Šokdami
vaikai pažįsta savo kūną, jo galimybes, lavina lankstumą, vikrumą, koordinaciją, mokosi pajusti erdvę.
Šokis šiame amžiuje glaudžiai siejasi su muzikavimu ir vaidyba. Jis ugdo vaikų socialinius ir
komunikacinius gebėjimus, turtina jų emocinę patirtį, lavina kinestezinį intelektą. Šokis apima ne tik
tradicinį šokį, bet ir laisvą, spontanišką judesio improvizaciją, pantomimos, vaidybos, muzikavimo
elementus.
Šokio užsiėmimų tikslai ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į šios programos meninio ugdymo
nuostatas, kurios įgyvendinamos per šokio pamokas ir šokio studijos veiklą. Tai:
 Fizinių ir psichinių galių puoselėjimas.
 Pozityvios socialinės ir emocinės patirties įgijimas.
 Pažinimo motyvacijos žadinimas.
 Kūrybiškumo skatinimas.
Svarbiausias etninės lietuvių kultūros bruožas – ryšys su Tėviškės gamta ir jos laiko ritmais.
Etniniai papročiai, dainos ir muzikavimas liaudiškais instrumentais – tai ne tik lietuviškoji kaimo
praeitis.
Čia slypi vertybės, aktualijos ir šiandien, auginant būsimą Lietuvos pilietį, ugdant jo asmenybę ir
savimonę. Ypač tai aktualu šiuolaikiniam miesto vaikui, kurio ryšiai su etnine kultūra tampa vis trapesni.
Etnine kultūra savaimingai ir lengvai ugdomas kūrybiškumas, dorovinės normos, lavinamas grožio
pojūtis ir vaizduotė, pagarba gamtai ir gyvybei.
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2 pav. Vaikų ugdymą, taikant meno metodą, lemiantys veiksniai. (Pagal J. Paulionytę, 2000)
Įgyvendinant vaikų ugdymo programą svarbus vaidmuo tenka pedagogui, nes jis,
orientuodamasis į vaiką, atsižvelgia į platų kontekstą – ne tik į vaiko šeimą, darželio etosą, bet ir į
visuomenės nuostatas, kultūros paveldą bei vyraujančią meno kultūrą.
Dalis vaikų, „Dainorėliuose“ įgijusių meninę patirtį, toliau lavinasi miesto choreografijos,
muzikos, teatro, dailės mokyklose.
1.3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas
Vilniaus miesto valdybos 1994 m. birželio 30 d. potvarkiu Nr.1296V 7-asis lopšelis - darželis
organizuotas į menų darželį-mokyklą ir skirti papildomi meninio ugdymo pedagogų etatai:
dailės, choreografijos, etnokultūros, individualizuoto muzikinio ugdymo (fortepijono, fleitos, smuiko).
Su ikimokyklinio amžiaus vaikais dirba 12 aukštąjį išsilavinimą turintys ikimokyklinio ugdymo
pedagogai. Iš jų trys auklėtojai dirbdami grupėse gretina auklėtojo ir muzikos mokytojo specialybes.
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Auklėtojoms talkina aukštesniuosius išsilavinimus turinčios auklėtojų padėjėjos. Meninio ugdymo
pedagogai integruoja menus: choreografijos, dailės, pianino, fleitos, smuiko.
Direktorė turi I vadybinę kvalifikacinę kategoriją, yra Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų
asociacijos prezidentė. Pavaduotoja ugdymui turi III vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigos pedagogai praturtina ikimokyklinio ugdymo programą, taikydami savitas vaikų ugdymo
metodikas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose: „Ankstyvosios prevencijos programoje,, Zipio
draugai“, “Kubus gamtos mylėtojų klubas” , tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP veikloje.
Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Dalijasi gerąja darbo patirtimi
su miesto pedagogais, organizuodami atviras veiklas, šventes, pramogas. Bendruomenės nariai
glaudžiai bendradarbiauja, vykdo bendrus projektus.
Kvalifikuoti pedagogai stengiasi pažinti kiekvieno vaiko individualybę, pasirinkti ir taikyti
tinkamas ugdymo strategijas, geba sukurti grupėje psichologiškai saugią aplinką, mato vaikų ugdymo
perspektyvą, geba profesionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi procesą, palaikyti ir stiprinti vaiko
galias, tinkamai vertinti jo pasiekimus bei daromą pažangą. Pedagogai domisi naujovėmis, nuolat
tobulina savo kvalifikaciją.
Darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri atlieka pradinį vaiko specialiųjų poreikių
vertinimą; bendradarbiaudama su tėvais aptaria ir sudaro individualius pagalbos vaikui planus,
programas, teikia konsultacijas, rekomendacijas ugdytinių tėvams, dirbantiems pedagogams.
Darželyje nuo 1994 metų dirba didelę patirtį turintys ikimokyklinio ugdymo, meninio ugdymo
pedagogai: smuiko, fleitos, fortepijono, etnokultūros, šokio ir dailės. Ilgą laiką įstaigoje dirbančios
pedagogės kuria ir skleidžia savitą vaikų meninio ugdymo patirtį. Metodininkų kategorijas įgijusios
pedagogės veda seminarus, skaito pranešimus miesto ir respublikinėse konferencijose. Daugiau kaip 20
metų įstaigoje sėkmingai vykdoma ,,Neformaliojo integruoto meninio ugdymo programa“, kurią
parengė meninio ugdymo pedagogai kartu su ikimokyklinio ugdymo pedagogais.
1.4. Įstaigos savitumas
Nuo 1994 įstaigos įsikūrimo metų puoselėjamas papildomai integruotas individualizuotas
meninis ugdymas bei liaudies kultūros tradicijos. Meninio ugdymo pedagogai dirba pagal „Neformaliojo
integruoto meninio ugdymo programą“. Menai šioje programoje nuosekliai, pagilintai integruojami į
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą. Įstaigos ugdytiniai dalyvauja
bendruomenės ir miesto meniniuose projektuose. ,,Neformaliojo integruoto meninio ugdymo“ programa
parengta atsižvelgiant į žinomų psichologų ir pedagogų H.Gardner, B.Bloom, C.Rogers, prof.A.
Katinienės idėjas. Programa remiasi JAV HOT (Higher Order Thinking, liet.,,Aukštesniojo mąstymo
pobūdis“) mokyklų tinklo patirtimi ir išvadomis.
Taikomi menai, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai turėtų daugiau galimybių lavinti intelektinius
gebėjimus, pritaikytų žinias kūrybinėje veikloje, apmąstytų bei vertintų tai, ką išmoko ir sukūrė.
Ugdymo procesui įtaką daro ir socialinė-kultūrinė aplinka. Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas
panaudojami žmogiškieji ištekliai, kai profesionalių pedagogų komanda, būdama šalia vaiko, perduoda
savo intelektą, gebėjimus, žinias, ugdytiniai sėkmingiau pereina į mokyklą.
Įstaigos darbo laikas: 6.30–18.30 val. Įstaigą lanko 131 vaikas. Vaikai ugdomi nuo 3 iki 7
metų. Grupės sudaromos, atsižvelgiant į vaikų amžių. Vilniaus darželyje- mokykloje ,,Dainorėliai“
veikia 6 grupės:
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• ikimokyklinio ugdymo grupės (vaikai 3 m., 4 m., 5m., mišri 3 – 5),
• ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišri grupė – (vaikai 5 - 6m.),
• priešmokyklinio ugdymo (vaikai 6 -7m.)

•

•

•

Įstaiga pripažinta teikianti meninį ugdymą. Meniniu ugdymu siekiama:
pagilinti įvairiapusę vaiko meninę patirtį, skatinant spontanišką meninę raišką kasdien – žaidžiant,
bendraujant, dalyvaujant meniniuose projektuose ir pristatant juos įstaigos bendruomenei bei platesnei
visuomenei. Tenkinti kiekvieno vaiko individualius meninius poreikius bei suteikti jam reikiamų įgūdžių
saviraiškai meninėje veikloje. Plėtoti estetinę ir dorovinę pasaulėjautą bei tautinę savimonę.
valstybinį standartą atitinkančio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio lavinimo, humanistinio –
estetinio lavinimo ir praktinės kūrybinės veiklos dermės ir efektyvumo, formuojant moksleivių
humanistinę vertybinę orientaciją, maksimaliai atskleidžiant asmens kūrybingumą, puoselėjant
dvasinius ir meninius gebėjimus, ugdant kultūringą, visapusiškai išsilavinusį žmogų;
meninę saviraišką ir estetinį lavinimą laikyti svarbiausiu faktoriumi, ugdant asmens vertybines nuostatas
ir kūrybingumą.
2006 m. parengta Neformaliojo integruoto meninio ugdymo programa, kuri integruojama į
ikimokyklinio ugdymo programą, taip pat Etnokultūros, Laisvojo šokio, Individualaus grojimo
(fortepijono, smuiko, fleitos) ikimokyklinio amžiaus vaikams bei Vaikų dailės ugdymo programos.
1.5. Meno metodas vaikų ugdymui
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa skirta vaikų bendrosios kultūrinės
kompetencijos ugdymui. Programą įgyvendina auklėtojos, meno pedagogės ir spec. ugdymo specialistė
– logopedė.
Meno pedagogių organizuojamos dailės, muzikos, šokio veiklos bei renginiai integruojami į
auklėtojų, pedagogų darbą, siekiant visuminio vaikų ugdymosi tikslo, tinkamo pasirengimo mokyklai.
Vaikų ugdymosi sampratą, ugdymo principus įstaigoje įgyvendiname taikydami meno metodą. Tai yra
meninės raiškos būdų sistema, kai ugdymo turinyje yra svarbiausiųjų meną atstovaujančių šakų grupė –
muzika, dailė, šokis, teatras. Meno pagalba ugdome asmenybę, kryptingai padedame išsiskleisti
individualioms vaiko galioms – siekiame visuminio ugdymosi tikslo. Meno metodą suprantame kaip
tiesioginį – meno priemonių ir veiksmų taikymą ugdymosi procese (meno kūrinių poveikis vaikui,
paties vaiko saviraiška) ir netiesioginį – ugdymo proceso organizavimą vadovaujantis menu kaip
pasaulio pažinimo būdu (kai pedagogo, įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis meno principais).
Darželio pedagogės tikslingai parenka vaikų amžiaus ir individualius ypatumus atitinkančius
vertingus literatūros, muzikos, dailės, teatro, šokio kūrinius sudaromos galimybės patirti gėrį, grožį,
tiesą. Tiesioginį poveikį vaikui daro jo paties meninė saviraiška, sudarant sąlygas save išreikšti įvairias
būdais: garsu, vaizdu, judesiu. Ypač jiems priimtinas meno kaip žaidimo pobūdis. Vaikai išgyvena
atradimo, unikalios saviraiškos džiaugsmą, įgyja įvairių sričių gebėjimus. Ugdosi vaikų išgyvenimai,
estetinis jautrumas gamtai, žmogui, žmogaus sukurtai aplinkai. Lavėja meninis skonis, intuityvus
suvokimas, emocinis vertinimas. Plėtojasi vaikų vaizduotė, emocijos, jausmai, emocinis intelektas.
Vaikų įgyjami meniniai gebėjimai padeda plėtotis asmens, tautinio tapatumo jausmui, ugdytis
socialinę-kultūrinę kompetenciją. Gilinamės į meno, kaip pasaulio pažinimo, ypatumus. Ne tik ugdymo
procese, bet ir visame įstaigos gyvenime siekiame darnos, pusiausvyros, stiliaus pajautimo. Meną
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suprantame kaip gyvenimo būdą. Čia svarbus vaidmuo tenka menų pedagogėms, jų bendradarbiavimui
su kitais įstaigos darbuotojais. Ugdymo procese siekiame meistriškumo.

3 pav. Meno metodo taikymas darželyje- mokykloje „Dainorėliai“
1.6. Ugdymo aplinka ir priemonės
Siekiant sėkmingo vaikų ugdymo kuriama ir tobulinama darželio aplinka. Visose grupėse, salėje
įrengta stacionari multimedijos įranga, įsigyta garso aparatūra. Įstaigoje veikia internetas, grupėse yra
nešiojami kompiuteriai, įdiegtas elektroninis dienynas. Nuolat atnaujinamos ugdymo priemonės grupėse
ir lauke. Sukauptos knygų bibliotekos vaikams. Nuo 3 metų vaikams taikoma Vaikų dailės ugdymo
programa , kuri vykdoma dailės kabinete. Šiame kabinete įrengta stacionari multimedijos įranga,
sukaupta programai įgyvendinti reikalingos dailės priemonės. Taip pat nuo 3 metų taikoma Laisvojo
šokio programa, kuri vykdoma salėje. Salėje įrengta stacionari multimedijos įranga, garso aparatūra.
Sukaupta muzikinių instrumentų kolekcija.
Nuo 5 metų vaikams daugiau dėmesio skiriama muzikiniam vaikų ugdymui. Taikoma
Individualaus grojimo ikimokyklinio amžiaus vaikams programa, kuri vykdoma smuiko, fleitos
kabinetuose. Kabinetuose sukaupta muzikinių instrumentų kolekcijos, programoms įgyvendinimui
reikalingos metodinės priemonės. Fortepijono Individualaus grojimo ikimokyklinio amžiaus vaikams
programai įgyvendinti nupirkti pianinai ir elektroniniai klavišiniai instrumentai.
Muzikos ir šokio ugdymui įstaigoje sukaupta muzikos įrašų fonoteka, koncertinė apranga,
specifinės priemonės (skraistės, kaspinai, audiniai, kamuoliai, lankai). Salėje ir grupėse gausu tradicinių
ir darželiuose rečiau naudojamų muzikos instrumentų. Vaikų teatro ugdymui naudojamos lėlininkų
sukurtos lėlės marionetės, pirštukų, pirštinių lėlės. Sukurta savita įstaigos atributika: vėliava, ženklelis,
logotipas, skarelės, šokio ir sporto apranga. Lauke įrengti sporto kompleksai, siužetiniai įrengimai,
nameliai , pojūčių lavinimo erdvė. Yra daržovių auginimo eksperimentinė lysvė, alpinariumai, gėlynai.
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1.7. Vietos bendruomenės ir tėvų poreikiai
Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“ įsikūręs miesto centre. Įstaiga yra Naujamiesčio
seniūnijoje. Palanki įstaigos geografinė kultūrinė aplinka (Gedimino prospektas, Vilniaus Katedra,
Gedimino pilis, prieiga prie Neries upės, Parodų rūmai, Operos ir baleto teatras, aikštės, teatrai, parkai,
planetariumas, M. Mažvydo biblioteka, Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia ir kt.) sudaro
sąlygas jau ikimokykliniame amžiuje vaikams pažinti Vilniaus miesto įžymias vietas, kultūrą ir gamtą.
Taip pat darželis-mokykla ,,Dainorėliai“, siekdamas kuo efektyviau ir kokybiškiau ugdyti vaikus,
patenkinti jų poreikius, bendradarbiauja su šiais socialiniais partneriais:
1. Vilniaus darželiu ,,Lazdynėliai“;
2. Vilniaus l/d ,,Pasaka“;
3. Vilniaus l/d ,,Krivūle“;
4. Vilniaus ,,Genio“ progimnazija;
5. Kauno l/d/ Etiudas;
6. Kauno l/d ,,Želemenėliai”;
7. Vilniaus d/m ,,Vilija“;
8. Ugdymo plėtotės centru;
9. Asociacija ,,Kūrybinės jungtys“;
10. VŠĮ,, Sveikatai palankus“
11. Lietuvos futbolo federacija
12. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo metodiniu būreliu ,,Spindulys“;
13. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų skyriumi;
14. Lietuvos edukologijos universiteto vaikystės katedra.
Vaikų tėvai teigiamai vertina meninį ugdymą, išskirdami gerą vaiko savijautą darželyje, tinkamą
pasiregimą mokyklai, vaikų galimybę išbandyti save įvairių sričių meninėje raiškoje, auklėtojų suteiktą
įvairią meninę patirtį ir meno specialisčių suteiktą kvalifikuotą ugdymą. Vaikai įgyja naujų įspūdžių,
drąsos, pasitikėjimo savimi, jaučiasi svarbūs.

1.8. Programos perspektyvos
Programa skirta 3–5(6) metų amžiaus vaikams. Vaikų ugdymo procese praktiškai išbandant
naujas idėjas gimsta saviti metodiniai atradimai, todėl kyla poreikis programą atnaujinti, papildyti,
patikslinti. Atsižvelgdami į vaikų, jų šeimų poreikius koreguojame ugdymo turinį.
Programa
atnaujinama kas 3–4 metai.
II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Humaniškumo – gerbiama vaiko asmenybė, sudaromos sąlygos harmoningam vystymuisi.
Sveikatos saugojimo – sudaromos sąlygos vaikams sveikai gyventi, saugiai judėti, veikti.
Visuminio ugdymo – atsižvelgiama į vaiko raidos dėsningumus, jausmų, mąstymo ir veiksmų dermę,
vaiko vidinio ir išorinio pasaulio vienovę.
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Individualizavimo – ugdymas grindžiamas vaiko asmenybės pažinimu, individualių gabumų, gebėjimų
atskleidimu, asmens tapatybės įgijimu.
Kūrybingumo – sudaromos sąlygos vaiko saviraiškos ir kūrybinių galių plėtojimui.
Integralumo – derinamos ugdymo turinio sritys, siejami metodai.
Perimamumo – pozityvus ugdymas šeimoje tęsiamas darželyje užtikrinant ugdymo perimamumą
mokykloje.
Bendradarbiavimo – ugdymo procese siekiama vaikų, pedagogų ir tėvų dialogo.
III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos
dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su
suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
Uždaviniai
Siekti, kad vaikas:
1. Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias,
pažintų ir išreikštų save.
2. Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes
problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes.
3. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos
bendruomenės gyvenime.
4. Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir
priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, nustatytų tolesnės veiklos žingsnius.
IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS
Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą, jo mąstymo bei
veiklos sinkretiškumą, yra orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymuisi reikalingų socialinių, kultūrinių
gebėjimų plėtojimą, tautinio tapatumo jausmo žadinimą. Siekiama aprėpti visus vaikų poreikius,
lavinami įvairiapusiai gebėjimai. Sudaromos sąlygos skleistis visoms vaiko galioms: fizinėms,
psichinėms, dvasinėms. Prioritetas teikiamas vaikų meniniam ugdymui. Meninę kompetenciją
praplečiame išskirdami ugdymo sritis – dailės, muzikos, šokio, teatro.
Ugdymo turinys skirstomas į grupes, atsižvelgiant į įgyjamus aštuoniolikos sričių vaikų
gebėjimus. Darželio programa pagilinta visomis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2014)
pateiktomis vaiko ugdymosi sritimis.
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4pav. Vaiko ugdymo(si ) pasiekimai
Kasdienio gyvenimo įgūdžių, Fizinio aktyvumo sritys atskleistos Sveikatinimo srityje. Emocijų
suvokimas ir raiška, Savireguliacija ir savikontrolė, Savivoka ir savigarba, Santykiai su bendraamžiais,
Santykiai su suaugusiais, Problemų sprendimas yra Socialumo srityje. Programos ugdymo turinio sritį
Pažinimas praturtinome Apraše pateiktomis sritimis: Aplinkos pažinimas, Skaičiavimas ir matavimas,
Tyrinėjimas, Iniciatyvumas ir atkaklumas, Problemų sprendimas, Mokėjimas mokytis. Kalbos sritis
papildyta Sakytine ir Rašytine kalba. Meninio ugdymo srityse atskleistos Kūrybiškumo, Meninės
raiškos, Estetinio suvokimo sritys.
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5 pav. Vaikų ugdymo turinio struktūrinės dalys darželyje – mokykloje „Dainorėliai“
Programoje pateikta ugdymo turinio struktūra atliepia įstaigos specifiką – dėmesį meniniam
ugdymui, integruojant į ugdymo procesą menus bei etnokultūros tradicijas: vaikams nuo 3 metų iki 6 metų
– dailę, choreografiją, etnokultūros tradicijas; nuo 5 metų iki 6 metų – individualizuotą (fortepijono,
fleitos, smuiko ar kt. instrumento) muzikinį ugdymą.
Meninis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“
neformaliojo integruoto meninio ugdymo programa ir įstaigos vadovo tvirtinamu individualiu ugdymo
planu.
Meniniu ugdymu siekiama pagilinti įvairiapusę vaiko meninę patirtį, tenkinant kiekvieno vaiko
individualius meninius poreikius bei plėtojant estetinę, dorovinę pasaulėjautą ir tautinę savimonę.
Neformaliojo integruoto meninio ugdymo uždaviniai:
1. Sukurti meninio ugdymo sistemą, harmoningai derančią su ikimokykliniu lavinimu,
susidedančią iš pagilinto meninio ugdymo ir individualios meninės veiklos.
2. Skatinti spontanišką meninę raišką kasdien – žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant meniniuose
projektuose ir pristatant juos įstaigos bendruomenei bei platesnei visuomenei.
3. Formuoti vaikų vertybines nuostatas bei asmenybės kūrybinius bruožus per aktyvų dalyvavimą
muzikinėje, šokio, dailės, etnokultūros, individualaus instrumentinio grojimo veikloje,
įtraukiant ugdytinius į aktyvią kūrybinę – meninę veiklą.
4. Sudaryti sąlygas ugdytinių įgimtų gabumų vystymui, sudaryti sąlygas mokytis groti muzikos
instrumentais.
Pagilinto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoje:
1. Dailė – 1 val. (vaikams nuo 3 iki 6 metų);
2. Choreografija – 2 val.( vaikams nuo 3 iki 6 metų);
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3. Individualus instrumentinis muzikavimas – 1 val. (vaikams nuo 5 metų).
4. Sudaroma galimybė rinktis instrumentą: smuiką, fleitą arba fortepijoną bei sintezatorių.
5. Neformalųjį integruotą meninį ugdymą gauna visi darželio ugdytiniai.
Vaikų ugdymo turinys pateiktas lentelėje iš aštuoniolikos ugdymosi sričių. Lentelės pirmoje
grafoje užrašyti į darželį ateinančio vaiko pasiekimai, poreikiai, norai, nusiteikimas, antroje lentelės
grafoje pateiktos vaiko veiksenos, įgyti vaiko gebėjimai, paliekant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, o
trečioje grafoje - pedagogo veiklą apibūdinančios ugdymo gairės, ugdymo metodai bei priemonės.
Užfiksuoti vaiko ypatumai programos vykdymo pradžioje ir jo pasiekimai užbaigiant ugdymo programą,
pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimus, taikant (2-3)-6 vaiko ugdymosi pasiekimų
žingsnelius.
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4.1. Ugdymo turinys
4.1.1
Socialinė kompetencija
Vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, ugdymosi pasiekimai, veiksenos, veiklos formos
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis

Ugdymosi
pasiekimų sritis



6-asis žingsnis

Pradeda
suprasti,
kad
 Atpažįsta bei pavadina savo
 Apibūdina savo jausmus,
skirtingose
jausmus ir įvardija situacijas,
pakomentuoja juos sukėlusias
ir
situacijose jaučia skirtingas
kuriose jie kilo.
situacijas bei priežastis.
emocijas, kad jas
išreiškia  Vis geriau supranta ne tik kitų
 Beveik neklysdamas iš veido
mimika, balsu, veiksmais,
jausmus, bet ir situacijas, kuriose
mimikos, balso, kūno pozos
poza. Pavadina pagrindines
jie kyla (pakviečia žaisti
nustato, kaip jaučiasi kitas,
emocijas.
nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą
pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir

 Atpažįsta kitų emocijas pagal
nepriėmė kiti).
dažniausiai geranoriškai stengiasi
veido išraišką, elgesį,
jam padėti.
 Pradeda kalbėtis apie jausmus su
veiksmus. Geriau supranta
kitais – pasako ar paklausia, kodėl
 Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali
kitų emocijas ir jausmus,
pyksta, kodėl verkia.
padėti pasijusti geriau, jei esi
dažnai tinkamai į juos
nusiminęs, piktas.
reaguoja (pvz., stengiasi
paguosti, padėti).
 Pradeda suprasti, kad jo ir kitų
emocijos gali skirtis (jam
linksma, o kitam tuo pat metu
liūdna).
Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis ir jausmais.
Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir įvardina savo emocijas ir jausmus bei jų priežastis, atpažįsta ir įvardina kitų emocijas ir jausmus, įprastose situacijose emocijas ir jausmus
išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais.
Vaiko veiksena
3-asis žingsnis
Pozityviai nusiteikęs išsiskiria su tėveliais. Žaisdamas išreiškia savo jausmus. Atpažįsta džiaugsmą ir liūdesį žiūrinėdamas paveikslėlius, nuotraukas, knygeles, matydamas savo atvaizdą
veidrodyje. Nusako su kokiu žaislu nori žaisti, ką labiausiai mėgsta veikti. Pasako kaip jaučiasi. Pasako kur mergaitė kur berniukas. Žaisdamas ir bendraudamas su bendraamžiais
išreiškia daugiau emocijų ir jausmų, žaidimų metu pasako kaip jaučiasi, vartoja daugiau žodžių emocijoms įvardinti. Žaisdamas su bendraamžiais stengiasi bendrauti, derintis
prie kito veiksmų, dalintis žaislais. Mandagiai pasisveikina ir atsisveikina, žodynas praplečiamas žodžiais: ačiū, prašau. Noriai žaidžia su suaugusiuoju, kopijuoja jo veiksmus ir
mimiką, gestus. Žaidžia vaizduotės žaidimus.
Vaiko veiksenos
4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Žaisdamas stalo žaidimus „Jausmų loto“ ir kt. aiškinasi, kad žmonės būna: pikti, laimingi, nusiminę, džiaugsmingi. Jie džiaugiasi, liūdi, verkia. Įgyja patirtį, kad visi žmonės
patiria jausmus, emocijas, mintis: gali pykti, džiaugtis, būti laimingi ir nelaimingi. Žaisdami prieš veidrodį atlieka mimikos pratimus, vaizduodami jausmus ir emocijas ir jas
pavadindami. Klausosi suaugusiojo skaitomų kūrinėlių, audio įrašų apie jausmus, nuotaikas, bando suprasti ir įvardinti kokios nuotaikos nematomi žmonės. Įvardina savo
emocijas įvairiose gyvenimiškose situacijose. Naudoja „nuotaikų lentą“: gamina veidukus, simbolines nuotaikų korteles ir vaizduoja tam tikrą išraišką, savo nuotaiką. Žaisdami
Emocijų
suvokimas
raiška



Pradeda atpažinti, ką pats
jaučia, turi savus emocijų
raiškos būdus.
Pradeda naudoti emocijų
raiškos žodelius ir emocijų
pavadinimus.
Pastebi kitų žmonių emocijų
išraišką, atpažįsta aiškiausiai
reiškiamas emocijas ir į jas
skirtingai reaguoja. Geriau
valdo savo emocijų raišką ir
veiksmus, reaguodamas į juo
besirūpinančio suaugusiojo
veido išraišką, balso
intonaciją, žodžius.
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su bendraamžiais susilaiko nuo netinkamų emocijų. Liūdniems, piktiems vaikams padeda patarimų korteles (simbolius). Kitiems reiškia supratimą, užuojautą tinkama balso
intonacija. Simboliniais paveikslėliais ženklina knygelėse, siužetiniuose paveikslėliuose pavaizduotų žmonių, nuotaiką. Kuria nuotaikingų veidų paveikslą.
Išmoksta atsipalaiduoti ir nusiraminti nuliūdus, supykus. Klausosi skirtingos nuotaikos muzikos kūrinių, jas išreikšdami spalvomis, linijomis, formomis. Žaidžia saviraiškos
žaidimus, iš judesių, mimikos spėdami, kas ką veikia, kaip jaučiasi, įsitikindami, kad kūno kalba galima daug ką išreikšti. Kasdienės, ugdomosios veiklos, pasivaikščiojimų,
išvykų bei ekskursijų metu, bendraudami rodo jautrumą kitiems. Domisi draugo savijauta, stebi, kada kitam liūdna, skauda, gera ar linksma, nuramina, džiaugiasi kartu.
Paguodžia kitus.
Ugdymo gairės
Vaikai skatinami kalbėtis apie tai, kada buvo linksmas, kada – liūdnas ar piktas; samprotauti, kas pradžiugino, kas nuliūdino ar papiktino, kodėl?, kaip jaučiasi jų draugai,
artimieji, kas gali juos pradžiuginti, kaip galima juos paguosti. Skatinami bendri žaidimai, kuriuose reikia suprasti vienas kitą ir geranoriškai bendradarbiauti. Su vaikais aptariami
tinkami ir netinkami konfliktų sprendimo būdai, jie skatinami taikiai spręsti konfliktus, kritiniu atveju kreipiantis pagalbos į suaugusįjį.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
 Kalba pirmuoju asmeniu  Supranta, kad turi nuo kitų
 Supranta, kad jis buvo, yra ir
 Vis geriau suvokia savo norus,
Savivoka
„Aš noriu“, „mano“. Savo
atskirą savo norų, ketinimų,
visada bus tas pats asmuo:
jausmus, savybes, gebėjimus,
ir savigarba
„aš“ sieja su savo veikla ir
jausmų pasaulį.
atpažįsta save kūdikystės
šeimą, bendruomenę, Tėvynę.
daiktų turėjimu – pasako, ką  Pasako, kaip jaučiasi, ko nori
nuotraukose, teisingai pasako, kad
Ima suvokti save, kaip galintį
daro, ką turi. Pasako, kas jis
suaugęs bus vyras (moteris), tėvelis
daryti įtaką kitam ir atsakingai
jis, ir kaip jaučiasi, ko nori
yra – berniukas ar mergaitė,
(mamytė).
pasirinkti. Juokiasi iš savo klaidų
kitas.
atskiria berniukus nuo
ar mažų nelaimių, jeigu jos

Jaučiasi
esąs
šeimos,
vaikų
grupės
 Supranta, kad suaugęs
mergaičių, pavadina 5-6
nesukėlė rimtų pasekmių.
narys. Apibūdina savo išvaizdą,
negalėjo matyti to, ką jis
kūno dalis.
kalba apie šeimą, draugus.
 Save apibūdina, nusakydamas
matė, ką darė arba kas atsitiko,
 Didžiuojasi tuo, ką turi ir
fizines ir elgesio savybes,
jeigu nebuvo kartu.
 Savęs vertinimas nepastovus,
ką gali daryti, tikisi, kad
priklausymą šeimai, grupei, gali
priklauso nuo tuo metu išsakyto
 Mano, kad jis yra geras, todėl
juo besirūpinantys
pasakyti savo tautybę.
suaugusiojo vertinimo, siekia kitų
kiti jį mėgsta, palankiai vertina.
suaugusieji ir kiti vaikai jį
dėmesio, palankių vertinimų.
 Save ir savo gebėjimus vertina
mėgsta ir priima.
teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų
palankumo ir nepalankumo jam
ženklus.
Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai.
Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, palankiai
kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Pasako savo vardą. Piešia „Mano namas“, „Čia Aš“. Tyrinėja save veidrodyje, žaidžia įvairius žaidimus su veidrodžiu, tapatina su draugais. Įvardina - berniuką, mergaitę.
Žaidžia vardų žaidimus: atsiliepia, pašauktas vardu; padrąsintas, save vadina vardu; pasako vardą kitam, parodydamas pirštukais metus. Apžiūrinėja savo ir draugų šeimos
nuotraukas, darželio darbuotojus, grupės draugus, tam tikros profesijos žmones. Žaidžia emocinį intelekto žaidimą „Linksmas - liūdnas“.
Aiškinasi, kad kiekvienas žmogus turi šeimą, namus, atlieka tam tikrus darbus. Mokosi papasakoti apie save. Mėgdžioja suaugusiojo rodomus judesius, imituoja gyvūnų
kūno dalių judesius. Kartu su auklėtoja suklijuoja suplyšusias knygutes. Žaidžia žaidimą „Žmogaus kūno dalys“. Aiškinasi, kam reikalingos kojos, ausys, akys ir kt. kūno
dalys.
Vaiko veiksenos
4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Žaidžia žaidimus: „Kas aš esu?“, „Mano kūnas“, „Žmonių panašumai ir skirtumai“, „Mano ir kitų pomėgiai“, „Mano ir kitų jausmai“. Domisi ir klausinėja apie savo įspūdžius,
jausmus. Klausosi literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, kas patinka, o kas ne, kas gera, o kas bloga. Lygina save, koks yra dabar ir koks buvo anksčiau: pasakoja, ką geba. Žiūrinėja
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savo ankstesnių ir dabartinių metų kūrybinių darbų albumus, pastebėdami, kiek daug išmoksta.
Kalbasi apie savo praeitį, dabartį ir ateitį. Tyrinėja savo ir kitų žmonių panašumus ir skirtumus, pomėgius, analizuoja savo elgesį įvairiose situacijose. Dalyvauja
įvairioje veikloje (meninė, sportinė, gamtos, aplinkos pažinimo, techninė, žygiai, talkos ir kt.), kurioje atskleidžia geriausias savo savybes. Apie savo veiklą pasakoja
suaugusiems ir vaikams, džiaugiasi, rodo, ką nuveikęs. Žaidimo metu vertina vienas kito gerąsias savybes.
Samprotauja apie save, savo pomėgius, veiklą: „Kas? Kada? Ką? Kur? Kaip? Su kuo?“ („Kur buvai? Su kuo buvai? Ką mėgsti veikti?“). Klausosi kūrinėlių, diskutuoja apie
gražų šeimos narių bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, vaikų, senelių bei tėvų panašumą. Vaikas renkasi pats, nepažeisdamas savo ir kitų saugumo bei nustatytų
elgesio taisyklių. Skatinamas pastebėti juokingą pusę savo klaidose ir pozityviai reaguoti į savo klaidas, sąmoningai suklystant, pademonstruojant, kaip galima juoktis iš savo
apsirikimų.
Kalbasi, diskutuoja apie fizines savybes, pomėgius ir elgesio savybes, šeimą, grupę, Tėvynę, domisi tradicijomis, papročiais, vietinėmis šventėmis, dalyvauja jose. Atpažįsta,
atkartoja girdėtą informaciją iš gimtojo miesto istorijos.
Ugdymo gairės
Vaikai skatinami samprotauti apie save, savo pomėgius, veiklą: „Kas? Kada? Ką? Kur? Kaip? Su kuo?“ („Kur buvai? Su kuo buvai? Ką mėgsti veikti?“). Siūloma idėjų savęs,
šeimos, kitų žmonių, jų grupių, Tėvynės tyrinėjimams. Leidžiama vaikui vis daugiau rinktis pačiam, nepažeidžiant savo ir kitų saugumo bei nustatytų elgesio taisyklių. Skatinama
pastebėti juokingą pusę savo klaidose ir pozityviai reaguoti į savo klaidas, sąmoningai suklystant, pademonstruojant, kaip galima juoktis iš savo apsirikimų. Skatinami pokalbiai,
diskusijos apie fizines savybes, pomėgius ir elgesio savybes, šeimą, grupę, Tėvynę.
3-asis žingsnis

Ugdymosi
pasiekimų sritis

Santykiai
suaugusiais

su






Drąsiai veikia, rizikuoja,
išbando ką nors nauja.
Mėgdžioja, tačiau žaidime
savaip pertvarko juo
besirūpinančių suaugusiųjų
veiksmus, žodžius,
intonacijas.
Nori veikti savarankiškai ir
tikisi suaugusiojo
palaikymo, pagyrimo. Ne
visada priima suaugusiojo
pagalbą, kartais užsispiria.
Lengviau nei antraisiais
metais atsiskiria nuo tėvų.
Ramiai stebi nepažįstamus
žmones, kai juo
besirūpinantis pedagogas
yra šalia jo arba matomas
netoliese.

4-asis žingsnis







Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar
globėjų.
Grupėje jaučiasi saugus, rodo
pasitikėjimą grupės pedagogais,
bendradarbiauja su jais: kalbasi,
klausia, tariasi. Paklaustas
suaugusiajam pasako savo
nuomonę.
Dažniausiai priima pedagogo
pagalbą, pasiūlymus bei vykdo
individualiai pasakytus
prašymus. Mėgsta ką nors
daryti kartu su suaugusiuoju.
Kasdieninėse situacijose
stengiasi laikytis suaugusiojo
nustatytos tvarkos bei elgesio
taisyklių, tačiau supykęs,
susijaudinęs gali nepaklūsti,
priešintis.

5-asis žingsnis






Drąsiai bendrauja su pažįstamais
ir mažiau
pažįstamais žmonėmis grupėje.
Rodo, prašo, siūlo, aiškina,
nurodinėja, įtraukdamas
suaugusįjį į savo žaidimus ir
bendrą veiklą. Priima su veikla
susijusius suaugusiojo
pasiūlymus.
Tikrina suaugusiojo išsakytas
leistino elgesio ribas - atsiklausia,
derasi, pasako, kaip pasielgė kitas,
ir laukia komentarų. Dažniausiai
laikosi suaugusiojo nustatytų
elgesio taisyklių, susitarimų, tačiau
stipriai supykęs, išsigandęs,
susijaudinęs gali priešintis
suaugusiajam.

6-asis žingsnis
 Nusiteikęs geranoriškai ir
pagarbiai bendrauti su
suaugusiaisiais.
 Susitaria su juo besirūpinančiais
suaugusiaisiais dėl dienotvarkės ir
elgesio taisyklių, stengiasi laikytis
susitarimų, nors kartais su
suaugusiuoju bendrauja priešiškai.
 Kasdieninėse situacijose bando
tinkamu būdu išsakyti priešingą nei
suaugusiojo nuomonę.
 Paprašytas paaiškina, kodėl
negalima bendrauti su
nepažįstamais žmonėmis, kai šalia
nėra juo besirūpinančio
suaugusiojo. Žino, į ką galima
kreiptis pagalbos pasimetus,
nutikus nelaimei.



Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais.
Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip
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reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Pradeda jausti prieraišumą prie juo besirūpinančio pedagogo, palaikyti akių kontaktą. Mėgsta suaugusiojo rodomą asmeninį dėmesį, palaikomą vienodą ritmą grupėje ir namuose.
Rodo konkrečius ženklus apie norą pažaisti, būti paimtam ant rankų, paglostytam, panešiotam.
Mėgsta veikti drauge su suaugusiu (žaisti, vartyti knygeles, ridenti kamuolį, statyti bokštą ir kt.). Noriai žaidžia su suaugusiuoju, atkartoja jo veiksmus, žodžius. Domisi įvairia
veikla. Padeda auklėtojai tvarkyti žaislus. Deda daiktus ir žaislus į jiems skirtas vietas.
Svečiuojasi kitoje grupėje. Dalyvauja pramogose, šventėse, išvykose. Stato su draugu vieną bokštą. Atsineša žaislą iš namų ir dalinasi juo su draugu. Palaikomas pedagogo
inicijuoja įvairią veiklą, vaidmeninius žaidimus. Žaisdamas su kitais naudoja siužetinius žaislus, reiškia palankumą, pasitenkinimą - plėtoja socialinę patirtį. Grupėje jaučiasi
saugiai, pasitiki pedagogais. Mimika, gestais išreiškia meilę, nuotaiką, nerimą, pyktį, susierzinimą. Stebi į grupę atėjusius svečius, pratinasi bendrauti su nepažįstamais
žmonėmis.
Vaiko veiksenos
4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Stebi suaugusiųjų gyvenimą, diskutuoja apie žmonių darbą, šeimą. Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokosi, kreipiasi pagalbos, patarimo, klausinėja, išklauso, rodo savo
darbelius, džiaugiasi savo pasiekimais. Bendrauja su jais pagarbiai, kultūringai, išsako savo nuomonę. Rodo simpatiją, prieraišumą pedagogui, patiki jam savo paslaptis. Kartu
su tėvais dalyvauja šeimos dienose grupėje. Dalinasi įspūdžiais, kaip padeda suaugusiems ir šeimos nariams. Įsiklauso į suaugusiųjų siūlymus, patarimus, atlieka nedidelius
įpareigojimus. Kartu su auklėtoja priima sprendimus dėl bendrų išvykų, švenčių, siūlo savo idėjas. Aptaria, kuria bendravimo su aplinkiniais elgesio taisykles. Klausosi patarlių
ir priežodžių, suaugusiųjų pasakojimų, sekimo, deklamavimo, skaitymo, dainų, lopšinių. bando suprasti jų prasmę.
Diskutuoja, kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis, kuria žaidybines situacijas, kaip negalima elgtis. Į žaidimus įtraukia pedagogą. Žaidimų metu imituoja, išbando suaugusiųjų
darbus, atitinkamoms situacijoms tinkančius elgesio būdus. Kalbasi apie tai, kuo naudingos elgesio taisyklės, kodėl būtina jų laikytis, kas nutinka, kai jos pažeidžiamos. Sudaromos
grupės taisyklės. Dalyvauja susitikimuose su įvairių tarnybų, įstaigų, profesijų žmonėmis, lankosi tėvų darbovietėse, muziejuose, parodose, dalyvauja šventėse, spektakliuose,
koncertuose ir kt., bendrauja su kitų vaikų šeimos nariais, mažai ar visai nepažįstamais žmonėmis.
Stengiasi geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais, klausia nuomonės. Kartu su pedagogu sudaro dienotvarkę, tariasi dėl jos pakeitimų, kuria elgesio grupėje
taisykles. Išsako savo nuomonę visais aktualiais gyvenimo grupėje klausimais, diskutuoja, stengiasi neįžeisti kitų. Aiškinasi bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisyklės ir
galimus pavojus. Išklauso vaikų pasakojimų, atsitikimų su suaugusiaisiais ir svarsto kaip kitą kartą panašiose situacijose jie galėtų elgtis. Domisi žmonėmis, kurie rūpinasi
žmonių saugumu: policininkais, gaisrininkais, gydytojais. Susipažįsta su jų profesija, aiškinasi, kokiais telefono numeriais juos galima iškviesti.
Ugdymo gairės
Padedama vaikams keisti netinkamus bendravimo su suaugusiaisiais būdus, siekiant geranoriškai bendrauti. Kartu su vaikais sudaroma dienotvarkė, tariamasi dėl jos pakeitimų.
Kartu kuriamos elgesio grupėje taisykles. Sudaromos galimybės vaikams išsakyti savo nuomonę visais aktualiais gyvenimo grupėje klausimais. Padedama vaikams išmokti
būdų, kaip pasakyti savo nuomonę, neįžeidžiant kitų tėvų, senelių, draugų). Aiškinamasi bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisyklės ir galimi pavojai. Išklausoma vaikų
pasakojamai, atsitikimai su suaugusiaisiais ir svarstoma, kaip kitą kartą panašiose situacijose jie galėtų elgtis.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
 Kartu su bendraamžiais
 Sėkmingai įsilieja į vaikų grupę  Rodo
iniciatyvą
Santykiai
su  Ieško bendraamžių
žaidžia bendrus žaidimus.
ir kartu
bendrauti
ir
bendraamžiais
draugijos. Žaidžia greta,
žaidžia.
bendradarbiauti su kitais vaikais,
 Žaisdamas mėgdžioja kitus
trumpai pažaidžia su kitu
palaiko su jais gerus santykius.
vaikus, supranta jų norus.
 Veikia kartu su kitais, siūlydamas
vaiku, trumpam įsitraukia į
Tariasi dėl vaidmenų, siužeto,
sumanymą ar priimdamas kitų
 Diskutuoja dėl žaidimų sumanymų
kito vaiko žaidimą.
žaislų. Padedamas suaugusiojo,
sumanymą, fantazuodamas.
ir veiklos. Palaiko pastovią
 Bendrauja mimika,
palaukia savo eilės, dalijasi
draugystę mažiausiai su vienu
 Tikslingai atsineša žaislą iš namų
judesiais, veiksmais,
žaislais, priima kompromisinį
vaiku. Dalijasi žaislais ir kovoja
bendram žaidimui su žaidimo
dažniau kalbasi su kitu
pasiūlymą.
už kitų teisę žaisti paeiliui.
draugu.

vaiku, pakaitomis atlieka
veiksmus su tuo pačiu žaislu.
Gali simpatizuoti kuriam
nors vaikui. Audringai
reiškia teises į savo
daiktus, žaislus, nori kito
vaiko jam patinkančio
žaislo.



Gali turėti vieną ar kelis
nepastovius žaidimų partnerius.
Su jais lengvai susipyksta ir
susitaiko.
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Paprašius kitam vaikui, duoda
pažaisti savo žaislu arba
žaidžia juo paeiliui. Gali padėti
kitam vaikui. Pats randa konflikto
sprendimo būdą arba prašo
suaugusiojo pagalbos.
Gali turėti draugą arba kelis kurį
laiką nesikeičiančius žaidimų
partnerius.

 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.
 Turi draugą arba kelis pastovius
žaidimų partnerius.

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (dalinasi žaislais, tariasi, supranta kitų nors), padedamas
supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Žaidžia, neatiminėja žaislų, netrukdo draugams, neskriaudžia ir netrukdo aplinkiniams, veikia draugiškai, dalinasi žaislais, džiaugiasi savo ir kitų žaidimu ar darbo rezultatais.
Domisi vaikais, ieško draugo žaidimui. Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi suprasti draugo ketinimus, spręsti ginčus. Bando sulaikyti neigiamus jausmus. Draudimų dažnai
nepaiso. Individualiai ir grupelėmis klausosi skaitymo. Domisi suaugusiaisiais, esančias grupėje, atsako į pakalbinimą. Domisi kitais vaikais, pats ieško draugo žaidimui. Dažnai
konfliktuoja (ima tą patį žaislą, atima). Taikiausiai žaidžia 2-3 vaikai.
Reiškia palankumą: šypsosi, glosto, bučiuoja, vadina vardu ir kt. Savo teises gina protestuodamas. Pradeda domėtis vienas kitu: pavadina žaislus, veiksmus, prašo,
komentuoja. Stebi kitų vaikų žaidimus, kartais ieško draugo žaidimui. Mėgdžioja kito vaiko judesius, kalba savo kalba, siūlo žaislą. Megzta žaisti pirštukinius žaidimus. Mokosi
naujų žodžių, trumpų dainelių, lopšinių.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Renkasi draugus ir drauges. Aiškinasi sąvokas „draugas“, „draugystė“. Diskutuoja apie grupės draugus, domisi jų žaislais, daiktais, sumanymais, nuomone. Minčių lietuje –
aiškinasi, koks gali būti draugas (geras, draugiškas, kantrus, nuoširdus, ramus, išradingas, paslaugus, užsispyręs). Domisi naujais žodžiais, vardija, kieno koks žaislas, daiktas,
drabužis. Naudoja susidraugavimo budus: sveikinasi, vartoja mandagumo žodžius – ačiū, prašau, atsiprašau. Siūlosi kartu pažaisti, dalinasi žaislais ir kviečia žaisti kartu.
Žaidime kalbasi, ką nors praneša, pasakoja apie įvairius svarbius jam įvykius. Išklauso kito vaiko poziciją, kartu tariasi, diskutuoja, kuria bendrus darbus, ieško susitarimo.
Kuria grupės tradicijas, elgesio taisykles, piešia jas, užrašo, parenka simbolinius paveikslėlius. Lankosi kitose darželio grupėse, patirdami, kad aplink yra daug kitų vaikų, kad
jie yra draugiški, neskriaudžia, kad žaisti kartu yra smagiau. Įvairios veiklos metu išklauso kitą, pagelbsti silpnesniam, jaunesniam už save, nesišaipo iš kito nelaimės,
nesijuokia draugui padarius ką nors ne taip. Meninės veiklos metu gamina dovanėles, atvirutes draugams. Žaidžia vaidmeninius, kūrybinius, statybinius žaidimus,
išbando įvairias žaidimo galimybes, tariasi dėl vietos, vaidmenų, klausosi draugų norų, siūlymų, dalinasi žaislais. Žaidžia „vardų“, bendravimo, draugystės, situacijų
modeliavimo žaidimus, ieško problemų sprendimo būdų. Organizuoja malonių linkėjimų, gražių pastebėjimų ratą (siunčia ratu žaisliuką). Žaidžia judriuosius žaidimus
– laikosi žaidimų taisyklių, derina savo veiksmus, kartu patiria džiaugsmą. Interpretuoja, vaidina, fantazuoja drauge su kitais, išreikšdami savo įspūdžius, išgyvenimus,
socialinę patirtį. Stebi, tyrinėja, apmąsto, komentuoja savo santykius su grupės vaikais. Dovanoja, keičia arba dalinasi patikusiais ženkliukais, atvirutėmis, mažais žaisliukais.
Noriai dalyvauja gimtadienio arba kitos šventes pobūvyje. Dažnai apžaidžia išgyventus jausmus, patirtus įspūdžius savo žaidimuose.
Ugdymo gairės
Sudaromos galimybės vaikams gauti naujų įspūdžių, galinčių praturtinti jų žaidimus. Atkreipiamas vaikų dėmesį į tinkamus jų poelgius bei santykius su kitais, pabrėžiant, kad
tai padeda visiems pasijusti laimingesniems. Skatinama vaikus aiškintis, kas yra gerai, o kas blogai. Kartu su vaikais kuriamos taisyklės, susitarimai, pasiryžtant jų laikytis.
Siūlomos veiklos, kuriose skatinamas vaikų bendradarbiavimas. Kalbamasi, žiūrimi filmukai, skaitomos istorijos prie draugus ir draugystę. Skiriama pakankamai laiko ir vietos
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vaikų bendriems žaidimams. Naudojamas smėlio laikrodis, susitarimai ir kiti būdai, padedantys vaikams sulaukti savo eilės, skatinama paprašyti žaislo, tartis dėl žaislo, žaisti
juo kartu. Komentuojami priimtini ir nepriimtini vaiko veiksmai, primenant elgesio taisykles. Atkreipiamas dėmesys ir pagiriamas vaiko noras pasidalinti, ypač tose situacijose,
kai tenka trumpam atidėti savo norų patenkinimą. Įvairiose situacijose atkreipiamas vaiko dėmesį į jo veiksmų pasekmes kitam. Vengiama lyginti vaikus, vartojant žodžius
„geresnis“, „blogesnis“. Skatinamos ir palaikomos vaikų draugystės.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
 Dažniausiai pats pasirenka ir
 Pats pasirenka ir ilgesnį laiką
 Nusiteikęs pradėti, siūlyti naują
Iniciatyvumas ir  Nuolat energingai žaidžia, ką
kurį laiką kryptingai plėtoja
kryptingai plėtoja veiklą vienas ir
veiklą, ją užbaigti, užmegzti naują
atkaklumas
nors veiklia, laisvai juda
veikla vienas ir su draugais.
su draugais.
draugystę, naują kontaktą su
erdvėje, pats keičia veiklą,
suaugusiais.
 Kviečiant sudominant įsitraukia  Lengviau pereina nuo paties
pasirenka viena iš kelių
į suaugusiojo pasiūlytą veiklą
pasirinktos prie suaugusiojo jam ,
 Savo iniciatyva pagal savo
daiktų, sugalvoja būdus, kaip
jam, vaikų grupelei ar visai
vaikų grupelei ar visai vaikų grupei
pomėgius, interesus pasirenka
pasiekti neprieinamą norimą
vaikų grupei.
pasiūlytos veiklos. Suaugusiojo
veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoją.
daiktą.
pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs,
 Susidūrus su kliūtimi ar
 Nuo pradžios iki pabaigos gali
 Mėgstą išbandyti
išradingai, savaip, savarankiškai.
nesėkme , bando ką nors daryti
atlikti ir nepatrauklią veiklą.
suaugusiojo pasiūlytus
kitaip arba laukia suaugusiojo
 Ilgesnį laiką pats bando įveikti
 Palankiai priima iššūkius, bando
naujus žaislus, žaidimus,
pagalbos. Siekia
kliūtis savo veikloje, nepavykus
pats įveikti kliūtis.
neįprastą veiklą.
savarankiškumo, bet vis dar
kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
 Kreipiasi į suaugusįjį pagalbos,
 Ekspresyviai reiškia savo
laukia suaugusiųjų
 Didžiuojasi savimi ir didėjančiais
kai pats nepajėgia susidoroti su
norus, sako „ne“.
paskatinimo, padrąsinimo.
savo gebėjimais.
kilusiais sunkumais.
 Savo iniciatyva pagal pomėgius
pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia
ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po
tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į
suaugusįjį pagalbos, kai pats
nepajėgia susidoroti su kilusiais
sunkumais.
Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gabumais.
Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia
susidoroti su kilusiais sunkumais.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Turi mėgstamą žaislą, pamatęs jį, atkakliai jo siekia rankytėmis, rodo mimika, gestais, kad nori jo. Domisi žaislais kurie skleidžia garsus, žybsi, juda. Mėgstamus žaidimus,
pakutenimus “prašo” auklėtojos pakartoti akimis, tiesdamas rankytėmis. Atkakliai bando užsegti sagą, nepavykus vėl bando, įspraudęs saga į kilpą apsidžiaugia. Kelis kartus
atsega ir užsega saga. Bando užtraukti užtrauktuką, nepavykus daug sykių bando iš naujo – pavykus džiaugiasi rodo auklėtojai. Bando laikyti taisyklingai šaukštą. Sudėlioja visas
formeles į lizdus. Jas vėl išima ir vėl sudėlioja Pasilipa ant kėdės, kad pasiektų žaislą, ar knygele, padėta ant palangės. Deda dėlione nepaisant šalia keliamo triukšmo. Ilgai
tyrinėja naują žaislą. Ilgam susitelkia bandydamas užsegti sagas, užtraukti megztuko užtrauktuką. Užsimerkęs sukasi ratu tol kol, kol nugriūna. Atkakliai tvirtina, kad nenori
valgyti, rengtis, miegoti.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
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Rodo iniciatyvą vadovauti sugalvotam žaidimui, ir buria, kviečia, kitus vaikus. Noriai dalyvauja auklėtojos organizuojamoje ryto veikloje. Stengias išbandyti savo galimybes
meninėse veiklose. Noriai dirba keliomis technikomis. Pvz., spalvoja, vėliau nuspalvotą piešinį aplikuoja. Patys sugalvoja žaidimą ir ilgai jį plėtoja. (parduotuvė, namus, ir kt).
Geba savarankiškai pasirinkti kaip atlikti menine veiklą. Pvz., spalvoti kreidelėmis, guašu, pieštukais, flomasteriais ir t.t. Noriai bando atkartoti matytus, girdėtus žaidimus.
Kuria žaislus, nepavykus prašo pagalbos suaugusiojo. Domisi naujomis veiklomis. Žaidžią ilgą laiką trunkančius kūrybinius žaidimus (pvz.: vaikai visą savaite žaidžią šeimą,
mokyklą ir t.t.). Auklėtojos pasiūlytoje meninėje veikloje, pateikia savo idėjų, kaip būtų galima atlikti „gražiau“.Nepavykus sukonstruoti statinio prašo pagalbos draugo. Dažniau
tikslinasi informacija klausia suaugusiojo, draugo, ieško informacijos knygose ir t.t. Noriai rodo draugams , suaugusiems ką yra išmokęs. Siekia pripažinimo.
Ugdymo gairės
Sudaroma sąlygas grupėje vaikų sumanymus ir auklėtojo pasiūlytą veiklą plėtoti po keletą dienų, neardant vaikų susikurtos aplinkos, nebaigtų darbelių. Pasiūlyti
vaikams įdomios veiklos idėjų, sumanymų vaikų grupelių veiklai. Pastebėti vaiko sumanymus, juos palaikyti, padėti išplėtoti. Skatinama vaikus pabaigti pradėtus darbus,
padėti vienas kitam įveikti problemas. Siūloma vaikams kruopštumo, susikaupimo.
3-asis žingsnis

Ugdymosi
pasiekimų sritis

Problemų
sprendimas



Drąsiai imasi sudėtingos
veiklos, atkakliai, keisdamas
veikimo būdus bando ją
atlikti pats, stebi savo
veiksmų pasekmes.
Nepavykus įveikti
sudėtingos veiklos ar
kliūties, prašo pagalbos arba
meta veiklą.

4-asis žingsnis




Supranta, kad susidūrė su

sudėtinga veikla, kliūtimi,
problema. Nori ją įveikti,
išbando paties taikytus, stebėtus
ar naujai sugalvotus veikimo
būdus.

Stebi savo veiksmų pasekmes,
supranta, kada pavyko įveikti
sunkumus. Nepasisekus prašo
suaugusiojo pagalbos.

5-asis žingsnis
Retsykiais pats ieško sunkumų,
kliūčių, aktyviai bando įveikti
sutiktus sunkumus. Ieško tinkamų
sprendimų, tariasi su kitais, mokosi
iš nepavykusių veiksmų, poelgių.
Nepasisekus samprotauja, ką
galima daryti toliau, kitaip arba
prašo suaugusiojo pagalbos.

6-asis žingsnis




Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar
problema susidūrė. Ieško tinkamų
sprendimų, pradeda numatyti
priimtų sprendimų pasekmes,
tariasi su kitais ir atsižvelgia į jų
nuomonę, siūlo ir priima pagalbą,
mokosi iš savo ir kitų klaidų.
Nepasisekus bando kelis kartus,
ieškodamas vis kitos išeities, arba
prašo kito vaiko ar suaugusiojo
pagalbos.

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams sunkumams bei iššūkiams įveikti.
Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius sunkumus bei iššūkius, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimo ką
nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Žaidžia su formomis, vienas į kitą dedamais indeliais. Paima didesnį indelį ir kelis kartus kantriai bando įdėti jį į mažesnį. Nepavykus didesnį indelį padeda, paima mažesnį ir
įdeda jį į kitą. Vaikas bando sudėti dėlionę. Nepavykus, pradeda šaukti taip į pagalbą kviesdamas suaugusįjį. Pamatęs uždarytus užsukamoje dėžutėje žaislus, kramto, mėto, deda
į burną, paima, perdeda iš rankos į ranką, paglosto, sugniaužia. Stebi, kaip auklėtoja atsuka ir užsuka dėžutės kamštelį. Paima buteliuką ir bando kamštelį atsukti pats. Pavykus
džiaugiasi. Bando sudėti kaladėles į joms skirtas vietas. Išima, įdeda, vėl išima, dalį įdeda. Po 5–6 veiksmų nueina šalin taip ir nepabaigęs sudėti kortelių. Vaikas bando sujungti
lego kaladėles, nepavykus nenusimena ir bando dar kartą.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Dėlioja naują dėlionę, kadangi ji nauja, tai ir sudėtinga. Dėlioja ją kiekvieną dieną, bando tol kol pavyksta. Mergaitė pripila buteliuką vandens ir nori nunešti draugei. Tačiau
vanduo liejasi, kai ji jį neša. Pripila vandens tik pusė buteliuko arba kreipiasi į suaugusį prašydama surasti kamštelį. Imasi kurti darbelį iš popieriaus, kurį reikia tiksliai lankstyti,
bet nėra tikras, ar jam pavyks. Nepavykus tinkamai perlenkti, ima kitą lapą ir bando dar kartą. Susipykęs su draugu, po kurio laiko bando išspręsti nesutarimą – pasiūlo savo
pieštukus, pakviečia žaisti, atsiprašo. Nepasisekė nupiešti piešinio, vaikas iškirpo tik dalį piešinio ir jį priklijavo kitame lape. Numatydamas pasekmes, į žaidimą nenori priimti
vaiko, kuris dažnai nesilaiko taisyklių. Pasako, kaip jausis kitas vaikas, jei kas nors jį užgaus. Žino ir pasako, kaip galima elgtis, kai niekas su tavimi nedraugauja. Išvardija kelias
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savo grupei būdingas problemas. Iš popieriaus bando pagaminti kaukę. Iš pradžių gamina, kiek prisimena. Po to paima draugo padarytą kaukę, ją apžiūrinėja ir bando pats.
Nepavykus paprašo draugo, kad jam parodytų, kaip iškirpti.
Ugdymo gairės
Siūloma vaikams sudėtingos veiklos, drąsinama jos imtis, drąsiai bandyti, eksperimentuoti, tartis su kitais. Skaitoma kūrinių apie įvairius žmonių ketinimus, poelgius ir jų
pasekmes. Kai vaikai susiduria su problema, paprašoma visų pagalvoti, ką galima daryti toje situacijoje. Padedama vaikams geriau suprasti kiekvieno pasiūlyto
sprendimo pasekmes. Užduodama vaikams atviruosius klausimus, padedančius apmąstyti problemą: Kas atsitiko? Kaip tu jautiesi? Kaip jaučiasi kiti? Vaikui susidūrus su
problema, klausiama: Ką tu darei? Ar tai padėjo įveikti problemą? Ką dar galima daryti? Ar tai padės įveikti problemą? Siūloma vaikams probleminių užduočių, kurias turėtų
įveikti jie patys.
Veiklos formos
Išvykos. Siužetiniai, vaidmeniniai žaidimai. Žaidimų savaitės. Gimtadienių šventimo tradicijos. Viktorinos. „Minčių lietus“. Probleminių situacijų kūrimas bei sprendimas ir
diskusijos. Vaikų elgesio modeliavimas. Grupės taisyklių kūrimas. Kasdieninis bendravimas. Veikla grupėje. Bendravimas ryto rate. Bendravimo valandėlės. Atsipalaidavimo
minutės. Džiaugsmo minutės. Saviraiška menu. Susitikimai su įvairiais žmonėmis.
4.1.2. Pažinimo kompetencija
Vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, ugdymosi pasiekimai, veiksenos, veiklos formos
Ugdymosi
pasiekimų sritis
Aplinkos
pažinimas

3-asis žingsnis




Atpažįsta ir pavadina
vis daugiau artimiausioje
aplinkoje esančių augalų
(sodo, daržo, lauko),
gyvūnų, daiktų, domisi jais.
Skiria atskirus gamtos
reiškinius.
Orientuojasi savo grupės,
darželio, namų aplinkoje.
Žino savo ir savo šeimos
narių vardus. Dalyvauja
prižiūrint augalus ar
gyvūnus.

4-asis žingsnis




Pažįsta gyvenamosios
vietovės objektus
(namai, parduotuvės ir pan.).
Pasako miesto, gatvės, kurioje
gyvena pavadinimus, savo vardą
ir pavardę.
Atpažįsta gamtoje ar
paveiksluose dažniausiai
sutinkamus gyvūnus, medžius,
daržoves, grybus, gėles,
pasako jų pavadinimus.

5-asis žingsnis












Žino kas yra šeima, pasakoja
apie ją, jos
buitį.
Gali savarankiškai nueiti į darželio
salę. Žino savo gatvės pavadinimą.
Atranda buities prietaisų,
skaitmeninių technologijų
panaudojimo galimybes, noriai
mokosi jais naudotis.
Atpažįsta ir įvardija ne tik
naminius, bet ir laukinius gyvūnus.
Pasako naminių ir laukinių
gyvūnų
gyvenimo skirtumus.
Skiria daržoves, vaisius, uogas
nusako panaudojimo maistui
būdus.
Domisi dangaus kūnais, gamtos
reiškiniais, kurių negali pamatyti
(pvz. ugnikalnių išsiveržimu,
žemės drebėjimu ir pan.).

6-asis žingsnis














Žino savo tėvų profesijas, žino
savo namų adresą, įvardija savo
giminaičius.
Žino savo šalies ir sostinės
pavadinimą. Skiria ir pavadina
suaugusiųjų profesijas, buitį ir
darbą.
Žino tradicines šventes.
Pastebi aiškiai matomus
skirtumus ir panašumus tarp
gyvūnų ir augalų. Samprotauja
apie tai, kur jie gyvena, kuo
minta naminiai ir laukiniai
gyvūnai. Moka prižiūrėti ir
stebėti kambarinių augalų,
daržovių augimą.
Žino apie naminių gyvūnų
naudą žmogui ir augalų
panaudojimą maistui.
Pradeda suprasti Žemės, Saulės,
Mėnulio ir kitų dangaus kūnų
ryšius.
Mokosi rūšiuoti atliekas.
Rodo pagarbą gyvajai ir
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negyvajai aplinkai ir
besiformuojančią atsakomybę už
jos išsaugojimą.
Vertybinė nuostata. Nori pažinti, suprasti save bei aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.
Esminis gebėjimas. Įvardija, 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.
Vaiko veiksenos
3-asis žingsnis
Stebi save veidrodyje, ieško išvaizdos panašumų ir skirtumų tarp draugų, tyrinėja savo kūną, tapatina save su to paties amžiaus ir lyties vaikais Žino savo vardą, pirštukais
pasako kiek metų. Su aplinka susipažįsta per paveikslėlius ir žaislus, stebi žmones, domisi ką veikia, patirtus įspūdžius atkuria žaisdamas, orientuojasi artimoje aplinkoje, teisingai
pavadina jam žinomus daiktus, reiškinius, įvardina pagrindinius gamtos reiškinius( sninga, lyja) pažįsta paukštį, gyvūną, medį, juos parodo paveikslėlyje.
Pradeda konstruoti, daiktus rūšiuoja pagal dydį, supranta ir vartoja žodžius: vienas, daug, nė vieno, juos dėlioja, grupuoja, pradeda žaisti vaidmeninius - siužetinius žaidimus.
Žaidimų siužetą tapatina su suaugusiojo veikla, supranta apie suaugusiojo darbo reikšmę, susikuria savo personažus, naudoja įvairias priemones (skareles, kepures, skraistes,
rankines), įsikūnija į kito asmens įvaizdį, patiria malonumą supanašėdamas ir tapdamas kitu, susipažįsta su aplinka per pojūčius; liesdamas (karštas, šaltas) ragaudamas (saldus
, rūgštus, sūrus) uosdamas (kvepia, nekvepia). Stebi aplinkinius, naudojasi buities daiktais, žino jų paskirtį (šaukštu valgome, plaktuku kalame, iš puoduko geriame, šluota
šluojame ir kt.), paprašius parodo, o vėliau ir įvardina buities priemones (stalas, kėdė, šaukštas, lėkštė ir kt.), domisi augalais ir gyvūnais, rūpestingai su jais elgias., žino kai
kuriuos gyvūnų skiriamuosius požymius (uodega, sparnai, pelekai), judesius (skrenda, plaukia, bėga, striksi ir kt.). Stebi daiktus aplinkoje, bando pasakyti spalvą, suskaičiuoti
ir pasakyti kiekį. Įvairių pojūčių pagalba, susipažįsta su vaisių ir daržovių savybėmis (spalva, dydis, skonis, kvapas). Rūšiuoja pagal tam tikrus požymius ( spalvą, dydį,
formą). Įgytą patirtį pritaiko žaidimuose. Eksperimentuoja ir stebi savo veiksmų rezultatus. Žaidimų aikštelėse, grupėje susitvarko žaidimo vietą. Suaugusiems prižiūrint
atsargiai ir saugiai žaidžia su žaislais, žaidžia su statybine medžiaga, stato matytus ar kuria pačių sumanytus statinius. Rūpinasi lėlėmis ir kitais siužetiniais žaislais, žaidžia
lyg su gyvais: glosto, maitina, migdo, prausia, šukuoja, rengia, vežioja ir pan. Žaidžia su daiktais, dažnai matomais realioje aplinkoje (lėkštutė, puodelis, servetėlė ir pan.) .
Domisi, stebi, dalyvauja pokalbiuose, įdėmiai klauso suaugusiojo ir aplinkinių, skiria ir pavadina paros dalis Gamtoje pastebi augalus, kartu su suaugusiu sodina, juos stebi,
atlieka paprastus bandymus su sniegu, vandeniu, augalais, savo bandymus tyrinėjimus vaizduoja piešiniuose, juos įvardina. Skiria gamtoje augančius augalus (medžiai, gėlės,
daržovės, vaisiai) Įvardina daržovių ir vaisių pavadinimus, domisi ir pavadina naminius gyvūnus (šuo, katė, karvė, arklys, gaidys, višta, kiaulė ir pan.) pavadina jų jauniklius,
atpažįsta laukinius gyvūnus (kiškis, lapė, meška, vilkas ir kt.), pasako paukščius (varna, žvirblis, gandras ir kt.)
Domisi vandeniu, apibūdina vandens paskirtį (jį geriame, maudomės, prausiamės, skalbiame), nurodo metų laikų ypatybes (vasarą- šilta, karšta šviečia saulė, žiemą - šalta, balta
ir t. t.)
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Smalsauja, domisi ir kaupia informaciją apie aplinkinį pasaulį, žmones, susipažįsta su žymiais žmonėmis gamtos reiškinius, šeimą, gimtinę, savo šalį kultūrines tradicijas,
šventes. Domisi savo miesto savitumu, statiniais, šalies įžymybėmis , pasako gatvės pavadinimą, kurioje gyvena, ieško informacijos knygose, varto knygas, plečia akiratį,
susipažįsta su šalies sostine Vilniumi, šalies simbolika, prezidentu. Veiklų metu susipažįsta su liaudies kūryba. Perkelia į grupę savo šeimos patirtį: bendravimo būdą,
žaidimus, elgesio būdus, juos perima, kūrybiškai pritaiko. Išvykų ir ekskursijų metu stebi aplinkinių žmonių darbą, domisi įvairiomis profesijomis, ieško galimybių daugiau
sužinoti naudojantis knygomis, skaitmeninėmis technologijomis, sužino apie suaugusiųjų darbus, savo žinias pritaiko tolimesniuose žaidimuose. Domisi gamta, supranta
gamtos naudą žmogui, gyvūnui, paukščiams, augmenijai. Pasivaikščiojimų metu stebi augalus, paukščius, vabzdžius, įsiklauso į sklindančius gamtoje garsus, išvykų bei
ekskursijų metu pratinasi globoti ir saugoti gamtą, augmeniją, gyvūniją, žino elgesio gamtoje taisykles, stengiasi jų laikytis ir tinkamai elgtis gamtoje, viešose vietose.
Kaupia įvairią medžiagą apie gyvūnus, augalus, varto knygas apie gamtą, domisi laukiniais ir naminiais gyvūnais, domisi jų gyvenimo sąlygomis ir priežiūra. Pasivaikščiojimų
metu gamtoje pastebi augalų įvairovę, ieško išskirtinių augalo požymių bei savybių. Aiškinasi iš kokių dalių sudarytas augalas, iš kur jis atsiranda, kokių reikia sąlygų, kad
augalas augtų ir duotų vaisių, kokia jo reikšmė gamtai ir žmogui. Įvairių priemonių pagalba kaupia informaciją apie naminius ir laukinius gyvūnus, vabzdžius, paukščius,
žuvis, jų jauniklius, išorinius požymius, gyvenimo būdą ir mitybą. Pokalbių metu pasakoja apie savo augintinius, jų priežiūrą ir poreikius, zoologijos sode ar miške matytus
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gyvūnus, kaime auginamus gyvulius. Žiemą rūpinasi paukščiais, kabina lesyklėles, maitina, stebi, analizuoja, veiklos metu vyksta diskusijos ir išsakomos mintys. Rūpinasi
grupėje augančiomis gėlėmis, skiria pavadinimus, mokosi prižiūrėti, laiku palaistyti, laikui atėjus, kartu su suaugusiu, persodinti augalą. Dalyvauja "ŽALIOSIOS
PALANGĖS" projekte, sėja sėklas, rūpinas, kartu kuria augalų kompoziciją, pats prisideda prie grožio kūrimo. Puoselėja aplinką, rūpinasi švara ir tvarka grupėje, lauko
aikštelėje. Aiškinasi, kodėl reikia taupyti popierių, elektrą, vandenį, rūšiuoja atliekas.
Nusako paros metą ( diena, vakaras, naktis, rytas), apibūdina dienos orą, jo pokyčius pavadina ir žymi kalendoriuje. Įvairių bandymų metu susipažįsta su sniego ir vandens
savybėmis. Stebėjimams ir tyrinėjimams naudoja įvairias priemones, matuoja skystų ir birių medžiagų tūrį, naudoja sąlyginius matus. Mokosi būti saugiais, jaučia atsakomybę
už save ir kitus.
Ugdymo gairės.
Organizuojama vaikų išvykas į gamtą (gyvūnai, augalai, grybai, jų požymiai, poreikiai), muziejus (daiktai ir jų istorija), ūkius (naminių gyvūnų priežiūra, kultūrinių augalų
auginimas), tėvų darbovietes (profesijos), skiriant jiems nedideles užduotis, ką turėtų pastebėti, ko paklausti. Grįžus padedama vaikams sudėlioti parodėlę grupėje iš rastų
įdomių daiktų, gamtinės medžiagos (akmenukai, plunksnos, sėklos, lapai ir t. t.), piešinių, paveiksliukų, bukletukų ir pan. Parsineštą gamtinę medžiagą mokoma grupuoti pagal
požymius. Vaikams sukuriama situacijas aiškintis (ragauti), kaip daržovės, vaisiai, uogos vartojami maistui, kuo jie naudingi, diskutuoti apie tai, kuriuos jie mėgsta ir kurių –
nelabai. Vaikams suteikiama proga išbandyti techniką, kuri padeda tyrinėti judėjimą, pvz., ratai, skridiniai, magnetai, sūpynės. Skatinama domėtis šeimos tradicijomis ir apie
jas kalbėti. Parodoma, kad ir darželyje laikomasi tradicijų, švenčiamos šventės. Įtraukiama į pasiruošimą joms visus vaikus, sudaroma jiems sąlygas dalyvauti, klausytis vaikų
idėjų ir padedama jas įgyvendinti, stengiamasi, kad tai būtų tikra šventė, o ne koncertinis pasirodymas.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
Skaičiavimas
Skaičiavimas
Skaičiavimas
Skaičiavimas
Skaičiavimas ir  Skiria sąvokas mažai
 Pradeda skaičiuoti daiktus,
 Supranta, kad daiktų skaičius
 Susieja daiktų kiekį su
matavimas
(vienas, du) ir daugiau.
palyginti kelių daiktų grupes
nepriklauso
atitinkamu daiktų
Pradeda suprasti, ką
pagal daiktų kiekį grupėje.
 nuo daiktų formos, dydžio,
 skaičių žyminčiu simboliu.
reiškia padalinti daiktus po
 Padalina daiktus po lygiai.
daiktų savybių, jų padėti erdvėje.
Skaičiuoja bent iki 10.
vieną, po lygiai.
Skaičiuoja bent ik 15. Dėliodamas
Palygina mažai daiktų
 Pradeda vartoti kelintinius
 Geba išrikiuoti daiktus į eilę.
kelis daiktus, sugeba atsakyti į
turinčias grupes pagal kiekį.
skaitvardžius pirmas, antras.
klausimus:
Kiek
iš
viso?
Kiek
Supranta ir vartoja sąvokas
Matavimas
Matavimas
daugiau? Kiek trūksta.
daugiau/mažiau, po lygiai, vienu,
 Skiria sąvokas mažai
 Atpažįsta
apskritos,
dviem,.... daugiau/mažiau,
(vienas, du) ir daug.
 Pastebi, kaip sudaryta daiktų,
keturkampės, kvadratinės
pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis.
elementų
seka,
sugeba
pratęsti
ją
 Pradeda suprasti, ką reiškia
formos daiktus. Atrenka
1-2 daiktais.
 Atpažįsta, atkuria, pratęsia,
padalinti kelis daiktus po
vienodos formos, dydžio ar
sukuria skirtingų garsų, dydžių,
vieną, po lygiai. Geba
spalvos daiktus.
 Skiria kelintinius skaitvardžius.
formų, spalvų sekas su 2-3
išrikiuoti daiktus į eilę.
Manipuliuodamas daiktais
Matavimas
pasikartojančiais elementais.
(juos vartydamas, padėdamas
 Skiria trikampę, stačiakampę
Matavimas
šalia, uždėdamas ant, įdėdamas
formas.
į, atsižvelgdamas į daikto

Skiria plokštumos ir erdvės
 Randa mažai besiskiriančius
formą, dydį, spalvą) bando
figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą
daiktus. Kalbėdamas apie spalvą,
konstruoti, komponuoti,
ir kubą, tačiau plokštumos ir
vartoja sąvokas vienos spalvos,
grupuoti.
erdvės sąvokų dar nevartoja.
dvispalvis. Grupuoja, komponuoja
Grupuoja, klasifikuoja daiktus
 Labai skirtingus ir vienodus
daiktus, atsižvelgdamas į jų
pagal dydį, formą arba spalvą.
daiktus palygina pagal ilgį,
spalvą, formą arba dydį.
storį, aukštį, masę ir pan.

Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį,
 Kalbėdamas apie nuotolį, atstumą,
Dydžiams, dydžių skirtumams
masę, naudojasi vienu ar keliais
daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį,
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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 pusę, kūno priekį,
nugarą. Nurodydamas kryptį
(savo kūno atžvilgiu)
naudoja žodžius: pirmyn-atgal,
kairėn-dešinėn, aukštyn žemyn.
Paros dalis sieja su savo
gyvenimo ritmu. Žino metų
laikus ir būdingus jiems
požymius.





masę, vartoja sąvokas ilgesnis –
trumpesnis, siauresnis – platesnis
ir pan. Supranta, ką reiškia
sudėlioti nuo mažiausio iki
didžiausio ir atvirkščiai.
Supranta, kad knygos skaitomos iš
kairės į dešinę ir iš viršaus į
apačią. Juda nurodyta kryptimi.
Skiria ir žodžiais išreiškia
erdvinius daikto santykius su
savimi: priešais mane – už
manęs, šalia manęs, kairėje manęs
ir pan.
Pradeda suvokti praeitį, dabartį,
ateitį. Skiria sąvokas: šiandien.
vakar, rytoj.





sąlyginiais matais, tačiau tūrio,
talpos, masės sąvokų dar
nevartoja. Atranda, kad į
skirtingos formos daiktus
galima sutalpinti tą patį
medžiagos 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, šalia, greta, viduryje, tarp,
priešais, prie, prieš, paskui;
šalia, vienas už kito, už, tarp,
viduje, išorėje ir kt.
Pradeda suvokti laiko tėkmę ir
trukmę; žino, jog gamtoje esama
įvairios trukmės pasikartojančių
ciklų (kartojasi savaitės dienos,
metų laikai ir pan.).

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs tyrinėti aplinkos daiktus, jų ryšį ir santykius.
Esminis gebėjimas. Skiria daiktų spalvą, formą, jaučia daiktų dydį, dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje, sieja daiktus su vaizdais nuotraukose, piešiniuose.
Pastebi laiko tėkmės požymius. Tapatina, grupuoja, klasifikuoja daiktus. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, talpa, tūris, laikas, daiktų
panašumai ir skirtumai, daiktų tarpusavio ryšiai, santykiai, padėtis vienas kito atžvilgiu.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Skaičiavimas
Žaidimo, veiklos metu kalbinama vaiką, vartojant žodžius „yra“, „nėra“, „dar“, „taip“, „ne“, juos palydima atitinkamais gestais, mimika (pvz., pritariant – palinksima galva,
nusišypsoma, nepritariant – papurtoma galvą, susiraukiama). Klausomos ir vaidinamos įvairios pasakos, eilėraščiai, daineles, skaičiuotės, žaidimai kuriuose skaičiuojama ir
minimi skaičiai, įvairūs žodžiai nurodantys kiekybę. Žaidimo, veiklos, laisvalaikio metu vaikai yra ugdomi dalinti daiktus po lygiai (pvz. kaladėlių krūvelė kurioje yra apie 10
kaladžių, duodama vaikams, kad jas išdalintų po lygiai draugams). Geba atskirti kurioje (žaislų, kaladėlių) krūvelėje yra daug detalių, kurioje viena arba kelios Žaidžiama tuos
pačius žaidimus su skirtingų spalvų, dydžių, formų daiktais: priartinama – nutolinama, paslepiama – parodoma, sugretinama. Nuolatos įvardijant daikto spalvą, dydį, formą,
daroma pauzes, vis pakartojama žodžius, jei norima, kad vaikas juos įsidėmėtų.
Matavimas
Sukuriama aplinką, kurioje vaikas galėtų vartyti įvairių formų knygeles kietais, minkštais viršeliais, nevaržomai ardyti ir surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžių santykius, visaip
eksperimentuoti su spalvomis, dydžiais ir formomis, įvairiai judėti. Domimasi vaiko veikla, jį kalbinant. Darant pauzes, pakartojant žodžius, judesius, skatinama vaiką juos
įsidėmėti.
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Vartoma knygeles, kuriose pavaizduoti įvairių formų objektai leidžia samprotauti apie dydžius, formas, spalvas. Skatinama vaiką pakartoti paveikslėliuose pavaizduotų objektų
dydį, formą, spalvą nusakančius žodžius. Sudaroma galimybes rūšiuoti daiktus. Eksperimentuojama su įvairių formų ir dydžių daiktais, kaladėlėmis, kai iš jų norima pastatyti
kuo aukštesnį bokštą, nutiesti ilgesnį kelią ir pan.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Skaičiavimas
Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio, daiktų savybių, jų padėti erdvėje. Skaičiuoja bent ik 15. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į
klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek trūksta. Pastebi, kaip sudaryta daiktų, elementų seka, sugeba pratęsti ją 1-2 daiktais. Skiria kelintinius skaitvardžius.
Leidžiama pasirinkti vaikui sudėtingus, įdomius ir suprantamus stalo žaidimus, dalomąją medžiagą, taip pat veiklą, kurioje dalyvaudamas jis galėtų lavinti savo mąstymo ir
skaičiavimo įgūdžius, formuotis svarbius tolimesniam matematikos mokymuisi vaizdinius. Veikloje geba lygiai padalinti įvairius daiktus (žaidžiant kortom, kaladėlėm, dalinantis
saldainiais ir t.t). Atkreipiama dėmesį, koks daiktų skaičius grupėje, klausiama „Kiek?“ „Ar daiktų yra po lygiai?“ ir pan. Žaidžiama su vaiku domino. Grupuoja skaičių korteles
kuriuose yra pavaizduota skirtingi daiktų kiekiai. Vaikai dalyvauja žaidimuose, kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojami du trys skirtingi judesiai ar garsų elementai, žaidime
vaikas turėtų keisti savo ar daikto padėtį erdvėje ar daryti ką nors tam tikra seka. Žaidžia sudėtingesnius stalo žaidimus, kurių metu keičiamasi kortelėmis, skaičiuojama, laikomasi
taisyklių.
Matavimas
Formuojama supratimą, kad figūros forma nepriklauso nuo jos spalvos ir dydžio. Leidžiama vaikui manipuliuoti daiktais, stebėti kitus, kaip jie komponuoja įvairius daiktus,
eksperimentuoti. Pasiūloma žaisti lego. Prašoma palyginti kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų ilgį, aukštį, masę, storį, plotį ir t. t., juos dedant vieną prie kito, kilnojant.
Formuojama supratimą, kad daikto (pvz., virvutės) ilgis, masė nesikeičia, daiktą (virvutę) suraičius ar sulenkus
Karpoma, paišoma, spalvinama trikampius, stačiakampius. Iš įvairių formų detalių ar piešiant (spalvinant) figūras kuriama aplikacijas, ornamentus, šventinę atributiką, įvairius
daiktus, kuriais galima papuošti aplinką. Skatinama vaiką naudoti sąlyginį matą (trečią daiktą) daiktų dydžiams palyginti (pvz., matuoti pėdomis, žingsniais). Žaidžiami judrūs
žaidimai kuriuose vaikai turi pavaizduoti įvairias figūras.
Įvairesnėse aplinkose pastebėti įvairius sekų sudarymo būdus ir pasiūloma kuo įvairesnės veiklos, kuriose vaikas galėtų išbandyti matytus ir paties sugalvotus sekų sudarymo
būdus. Skatinama vaiką aplinkoje ieškoti daiktų ir jų dalių, savo forma primenančių pažįstamas, matytas geometrines figūras. Matuojama pėdomis, sprindžiais, piršto storiu,
lazdele ar sąlyginiu objektu. Sudaromos sąlygas atrasti, kad skirtingos formos daiktai gali būti tos pačios talpos ar masės. Žaidžiama žaidimus su smėlio laikrodžiu, žadintuvu.
Skatinama dažniau vartoti savaitės dienų pavadinimus. Atkreipiama vaiko dėmesį į tai, ką galima nuveikti per minutę, 10 minučių, valandą, dieną, savaitę.
Ugdymo gairės.
Skatinama vaiko norą sužinoti, pažinti, kuo daugiau išmokti. Leidžiama pasirinkti vaikui įdomius ir suprantamus stalo žaidimus, dalomąją medžiagą, taip pat veiklą, kurioje
dalyvaudamas jis galėtų lavinti savo mąstymo ir skaičiavimo įgūdžius, formuotis svarbius tolimesniam matematikos mokymuisi vaizdinius. Skatinama vaiką aiškinti kitiems
savo mintis, idėjas apie atliekamus skaičiavimus. Kalbėdamas vaikas geriau pajunta skirtumą tarp to, ką jis mano, ir to, ką jis sako (tai labai svarbu vystantis vaiko
mąstymui). Mokoma vaiką kuo įvairesnėse aplinkose pastebėti įvairius sekų sudarymo būdus ir pasiūloma kuo įvairesnės veiklos, kuria vaikas galėtų išbandyti matytus
ir paties sugalvotus sekų sudarymo būdus. Skatinama vaiką aplinkoje ieškoti daiktų ir jų dalių, savo forma primenančių pažįstamas, matytas geometrines figūras. Matuojama
pėdomis, sprindžiais, piršto storiu, lazdele ir pan. Pasiūloma veiklą, formuojančią supratimą apie tvermės dėsnį (pvz., sudaroma sąlygas eksperimentuojant atrasti, kad
toks pat medžiagos ar produkto kiekis gali būti supakuotas skirtingų formų pakuotėse). Sudaroma sąlygas atrasti, kad skirtingos formos daiktai gali būti tos pačios talpos ar
masės. Siūloma žaidimus, veiklą, kurioje dalyvaudamas vaikas įgytų supratimą apie ilgio, tūrio, masės matavimo priemones ir būdus. Formuojama ir plėtojama vaiko žodyną,
reikalingą dalinantis idėjomis apie daiktų dydžių santykius („šiek tiek didesnis“, „truputį mažesnis“, „didžiausias“, „mažiausias“ ir kt.). Pasiūloma veiklą, kurioje
aktyviai dalyvaudamas vaikas galėtų plėsti žodyną, reikalingą judėjimo krypčiai, daiktų vietai nusakyti. Žaidžiama žaidimus su smėlio laikrodžiu, žadintuvu. Atkreipiama vaiko
dėmesį į tai, ką galima nuveikti per minutę, 10 minučių, dieną, savaitę. Skatinama dažniau vartoti savaitės dienų pavadinimus. Kalbamasi apie metų laikų kaitą, įvairiu metų
laiku atliekamus darbus.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
 Atsargiai elgiasi su
 Pats pasirenka žaidimui ar
 Geba suvokti ryšį tarp to, kaip
 Domisi aplinka, mėgsta stebėti,
Tyrinėjimas
nepažįstamais daiktais ir
kitai veiklai reikalingus
daiktas padarytas ir jo paskirties
kaip auga augalai, kaip elgiasi
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medžiagomis, tačiau rodo
susidomėjimą, bando
aiškintis, kas tai yra, kaip
ir kodėl tai veikia, vyksta.



daiktus ir medžiagas,
paaiškina, kodėl pasirinko.
Žaisdamas tyrinėja, išbando
daiktus bei medžiagas (pvz.,
plaukia ar skęsta, rieda ar
sukasi ratu, tinka daiktai vienas
prie kito ar ne ir pan.).







(pvz., ratai yra apvalūs, nes
mašinos paskirtis yra judėti).
Domisi medžiagomis, iš kurių
padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
Suvokia medžiagos, iš kurios
padarytas daiktas, pasirinkimo
tikslingumą (pvz., kodėl
mašinos korpusas iš metalo,
o padangos iš gumos).
Paaiškina, kad su nežinomais
daiktais ir medžiagomis reikia
elgtis atsargiai, stengiasi taip
daryti.
Išskiria akivaizdžius daiktų,
medžiagų, gyvūnų, augalų bruožus,
savybes, kalbėdami apie tai kartais
susieja skirtingus pastebėjimus.











gyvūnai, noriai atlieka paprastus
bandymus, tyrinėja, iš kokių
medžiagų padaryti daiktai, kur jie
naudojami.
Samprotauja apie tai, ką
atrado, sužinojo, kelia
tolesnius klausimus, siūlo idėjas,
ką dar galima būtų tyrinėti.
Domisi, kaip seniau gyveno
žmonės, kaip žmonės gyvena
kitose šalyse.
Aktyviai tyrinėdami aplinką
demonstruoja vis didėjančią kūno
kontrolę, tinkamai pasitelkia visus
pojūčius, savo galimybėms
išplėsti pasitelkia įrankius ir kitas
priemones (pvz., lupą,
mikroskopą).
Su suaugusiaisiais ar kitais
vaikais aptaria nesudėtingų
stebėjimų, bandymų ar
konstravimo planus, numato
rezultatą, mokosi pavaizduoti
juos nesudėtingose lentelėse,
diagramose, išradingai,
kūrybiškai pristato savo
tyrinėjimus ir kitus darbus.
Stebėdamas fotografijas
aiškinasi, kuo yra panašus į
savo artimuosius, kuo skiriasi nuo
jų.
Palygina daiktus,
medžiagas,
gyvūnus
ir augalus,
atsižvelgdamas į savybes,
tikslingai grupuoja ir klasifikuoja.

Vertybinė nuostata. Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.
Esminis gebėjimas. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir bandymą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo,
atrado, pajuto, patyrė.
Vaiko veiksenos
3-asis žingsnis
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Sudaroma sąlygas patirti skirtingas žaidimo erdves, tokias, kaip lygios grindys, kilimas, žolė, smėlis, minkšti bei kieti paviršiai, erdvės viduje ir lauke; pajusti įvairius pojūčius
– šviežio oro, įvairių paviršių, kvapų, temperatūrų skirtumo, garsų. Vaikams pajusti ir tyrinėti duodama įvairių medžiagų, formų, skatinami žaisti su savo kojų pirštais, liesti
savo ir pažįstamų žmonių veidą, plaukus, rankų pirštus, kartojant tai kelis kartus. Vaikams sudaroma sąlygas aktyviai tyrinėti aplinką, suaugusieji padeda, bet netrukdo,
nepertraukia. Duodama įvairių tinkamų žaisti daiktų ir žaislų, kurie skatina atlikti tiek stambiuosius, tiek smulkiuosius judesius. Jiems sudaroma sąlygas naudoti ir vystyti
įvairius gebėjimus, pvz., klausyti, stebėti, prisiminti, kalbėti, aptarti, kas vyko (reflektuoti), priimti sprendimus. Jau nuo mažumės mokoma atpažinti spalvas, simetriją ir
formas, atkreipti dėmesį, kurios tinka viena prie kitos, yra giminingos. Skatinama manipuliuoti kiekiais, eiti nuo vientiso prie dalių ir atgal, pvz., padalyti plastilino gabalą ir
vėl sulipdyti į vieną, išpilstyti vandenį į mažus buteliukus ir vėl supilti į didelį indą. Sudaroma galimybė surinkti, rūšiuoti ir sudėlioti daiktus kokia nors tvarka, įvairiais
būdais žaisti su medžiagomis, stiprinti tvarkos jausmą, t. y. grupuoti paprastus daiktus ar padėti į jiems skirtą vietą. Pateikiama knygų, paveikslėlių apie įvairius jų kasdienio
gyvenimo aspektus. Skiriama laiko mokytis apsirengti ir valgyti, padėti vienas kitam.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Ugdymo programa ir aplinka kuriama taip, kad vaikams būtų prieinamos įvairios medžiagos ir priemonės, kuriomis pasinaudodami galėtų inicijuoti kryptingą iškilusios
problemos sprendimo veiklą, patys sugalvoti problemų ir su pasitenkinimu ieškoti jų sprendimo būdų. Skatinama nebijoti bandyti ir klysti ieškant savo iškeltų problemų
sprendimų, pasinaudoti ankstesniu patyrimu ir juo remiantis bandyti naujus sprendimo kelius. Skatinama stebėti ir apibūdinti daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos
objektų savybes ir bruožus, piešti ar konstruoti įsivaizduojamus daiktus. Sudaroma galimybė suskaičiuoti, prognozuoti, pvz., į kiek dalių reikės padalyti pyragą, po kiek
saldainių imti, kad visi gautų po lygiai. Skatinama pasitelkti simbolius, palyginti, atkartoti, numatyti situacijas, nukreipti savo dėmesį į ką nors kita ar atkreipti dėmesį dabar.
Skatinami paaiškinti savo pasirinkimus ir logiškai juos pagrįsti. Vaikams pateikiama tinkamų knygų, paveikslų, plakatų, žemėlapių, kuriais jie galėtų remtis pagrįsdami savo
požiūrį. Sudaroma sąlygas ir skatinti tyrinėti gamtos ir socialinės aplinkos objektus, jų kaitą, savybes. Siūloma atlikti nesudėtingus bandymus, stebėti prietaisų veikimą.
Vykdoma projektinę veiklą, skirtą ilgalaikiams stebėjimams (pvz., stebėti augalo augimą). Mokoma vaikus fiksuoti pastebėjimus, pildyti lenteles ir pan. Mokoma ir
skatinama vaikus savarankiškai naudotis mikroskopu, kitais galimais prietaisais, skirtais tyrinėti. Skatinama vaikus, kad jie patys ieškotų atsakymų į iškilusius klausimus
knygose, internete, jeigu mato, kad nepavyksta, kreiptųsi į suaugusiuosius, kurie gali padėti.
Ugdymo gairės
Sudaroma sąlygas grupėje vaikų sumanymus ir auklėtojo pasiūlytą veiklą plėtoti po keletą dienų, neardant vaikų susikurtos aplinkos, nebaigtų darbelių. Pasiūlyti
vaikams įdomios veiklos idėjų, sumanymų vaikų grupelių veiklai. Pastebėti vaiko sumanymus, juos palaikyti, padėti išplėtoti. Skatinama vaikus pabaigti pradėtus darbus,
padėti vienas kitam įveikti problemas. Siūloma vaikams kruopštumo, susikaupimo. Veiklą vaikams pasiūloma tik kaip motyvuojančią idėją, kurią jie galėtų sukonkretinti ir
savaip įgyvendinti. Nesiūloma uždarų užduočių, kuriose auklėtojas nurodo vaikui visus veiklos atlikimo žingsnius. Pagalbą vaikui teikiama ne ką nors darant už jį, bet keliant
mąstyti skatinančius klausimus, pateikiant keletą alternatyvių pasiūlymų, skatinant bandyti daug kartų.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
 Veikia spontaniškai ir
 Pasako, parodo, ką nori
 Norėdamas ką nors išmokti,
 Kalba apie tai, ką norėtų išmokti,
Mokėjimas
tikėdamasis tam tikro
išmokti. Mėgsta kūrybiškai
pasako, ko nežino ar dėl ko
ką darys, kad išmoktų, numato, ką
mokytis
rezultato. Klausia, kaip kas
žaisti, veikti, siūlo žaidimų ir
abejoja. Drąsiai spėja, bando,
veiks toliau, kai išmoks. Laiko
nors vyksta, kaip veikia,
veiklos idėjas, imasi iniciatyvos
klysta ir taiso klaidas, klauso, ką
save tikru mokiniu, atradėju.
atidžiai stebi, bando.
joms įgyvendinti, pastebi ir
sako kiti, pasitikslina.
 Drąsiai ieško atsakymų į
Modeliuoja veiksmus ir
komentuoja padarinius.
 Aptaria padarytus darbus, planuoja,
klausimus, rodo iniciatyvą
siužetinio žaidimo epizodus.  Pasako, ką veikė ir ką išmoko.
ką darys toliau, spėlioja, kas
iškeldamas ir spręsdamas
 Džiaugiasi tuo, ko išmoko.
atsitiks, jeigu...
problemas. Išsiaiškina, kokios
informacijos reikia, randa
reikiamą informaciją įvairiuose
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šaltiniuose, pvz., enciklopedijose,
žinynuose.
Siūlo ir jungia idėjas bei
strategijas joms įgyvendinti.
Pasako, ką jau išmoko, ko dar
mokosi, paaiškina, kaip mokėsi,
kaip mokysis toliau.

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko.
Esminis gebėjimas. Mokosi žaisdami, stebėdami kitus vaikus ir suaugusius, klausinėdami, ieškodami informacijos, išbandydami, spręsdami problemas, kurdami, įvaldo kai
kurias mokymosi strategijas, pradeda suprasti mokymosi procesą.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Tyrinėja daiktus ir žaislus. Stengiasi mėgdžioti, klauso, reaguoja į kalbinimus. Smalsauja, išbando daiktus ir žaislus, mėgdžioja girdėtus garsus. Bando veiksmą atlikti kelis kartus.
Žaisdami žaidimus atkartoja suaugusiojo, draugų elgesį. Pagiria draugą, leidžiant jam patirti sėkmės jausmą. Žaidžia pojūčių žaidimus (klausos, regos, lytėjimo, skonio).
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus, kuria siužetinio žaidimo epizodus. Ieško teminių paveikslėlių knygelėse. Žaidžia probleminį žaidimą „Kur rasti...?“, „Kas atsitiks?“.
Kuria savo pasiekimų knygeles;  gamina plakatus: „Žinau – noriu sužinoti“, „Moku – noriu išmokti“, Ką daryti, jeigu...?’’ Varto savo ir draugų meninės veiklos, kitų gebėjimų
ir pažangos vertinimų segtuvus - apmąsto, diskutuoja, vertina savo ir kitų veiklą bei rezultatus. Taiko įvairius informacijos paieškos metodus: knygų „skaitymas“, aplinkos
tyrinėjimas, klausinėjimas, sprendžia galvosūkius.
Ugdymo gairės
Kalbamasi su vaikais, ko jie nori išmokti, kaip jie gali mokytis, pastebima vaiko norą ir sudaroma sąlygas to išmokti. Leidžiama, siūloma vaikams naudotis
imitaciniams žaidimams tinkamomis priemonėmis. Sudaroma sąlygas vaikui žaisti sudėtingus žaidimus ir kartu mokytis tyrinėti daiktus, medžiagas, jų savybes ir kitų
dalykų. Supažindinama vaikus su enciklopedijomis, internetu, leidžiama, siūloma bei mokoma jais naudotis. Kalbamasi su vaikais ne tik apie tai, ką jie jau išmoko ar
mokysis, bet ir apie tai, kaip jie mokosi, kaip dar galima mokytis.
Veiklos formos
Eksperimentavimas, tyrinėjimas, bandymai. Aplinkos stebėjimas. Tyrimai. Stebėjimų, eksperimentų bei tyrimo rezultatų analizė ir fiksavimas. Raiška meninėmis priemonėmis.
Informacijos ieškojimas knygose, enciklopedijose. Išvykos atradimai. Kviestiniai asmenys grupėje. Probleminių situacijų kūrimas, prognozavimas. Diskusijos. Pranešimai.
Interviu. Įvairūs klausimai, sukeliantys minčių lietų. Loginiai, didaktiniai, kūrybiniai, siužetiniai, vaidmeniniai žaidimai. Dalyvavimas įstaigos projekte „Mes Lietuvos vaikai“.
4.1.3 Komunikavimo kompetencija
Vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, ugdymosi pasiekimai, veiksenos, veiklos formos
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
Klausymas
Klausymas
Klausymas
Klausymas
Sakytinė kalba
 Klausosi
skaitomų
ir
 Klausosi aplinkinių pokalbių,
 Klausosi įvairaus turinio
 Klausosi draugų ir savo
pasakojamų
sekamų pasakojimų, skaitomų,
tekstų apie aplinką, įvairius
kalbos įrašų,
kūrinėlių. Klausosi naujų
deklamuojamų kūrinių
įvykius, reiškinius, klausosi
įvairių stilių tekstų, mįslių,
žodžių ir bando juos suvokti.
literatūrine kalba, tarmiškai.
gyvai, įrašų.
erzinimų,
pajuokavimų,
Išklauso ir reaguoja į kelis  Pradeda išklausyti, suprasti ir
dviprasmybių,
frazeologizmų
 Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą
vienas paskui kita sekančius
bendrine kalba ir tarme. Išgirsta
reaguoti į tai, ką jam sako,
jo paties, tėvų, draugų
nurodymus.
žodžius, kurie panašiai skamba,
aiškina suaugusysis ar vaikas.
vardažodžiuose, trumpuose
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Kalbėjimas
3-4 žodžių sakiniais kalba
ir klausinėja apie save, savo
norus, poreikius,
išgyvenimus. Pradeda
mėgdžioti suaugusiųjų
kalbėseną.
Kalba ir klausinėja apie
aplinkos objektus, jų
savybes, įvykius, net jei jų
dabar ir nemato. Vienu ar
keliais žodžiais atsako į
elementarius klausimus,
pats klausia.
Kartu su suaugusiuoju
dainuoja daineles,
deklamuoja eilėraštukus,
užbaigia žinomų pasakų,
eilėraštukų frazes. Sako
„ačiū“, „prašau“. Domisi
televizijos laidomis
vaikams, kalba apie jas.









Stengiasi suprasti kita kalba
kalbančių vaikų norus,
pasiūlymus
Kalbėjimas
Kalba suprantamai, daro daug
klaidų.
Mėgsta daug kalbėti.
Savo įspūdžius reiškia
trumpais sakiniais.
Deklamuoja trumpus
eilėraščius.
Vartoja maloninius,
mažybinius žodžius. Kalba
apie save vartodamas
įvardžius: aš, mane.
Išvardija ką mato paveikslėlyje.
Kalbėdamas derina giminę.
Pasako ką nupiešė,
sukonstravo.













žodžiuose.
Klausydamas skaitomo ar
pasakojamo teksto, klausinėja.
Natūraliai kitiems kalba apie tai,
ką žino, veikia, ko nori, tikisi,
nesuprastus paaiškina, pakartoja.
Kalbėjimas
Kalbėdamas žiūri į akis.
Kalba, pasakoja apie tai, kas
buvo nutikę, įvykę, tai siedami su
žmonėmis, tautos gyvenimu,
gamtos reiškiniais.
Pasakoja, kalbasi apie matytus
filmukus, televizijos laidas,
žaistus kompiuterinius žaidimus.
Seka girdėtas ir savo sukurtas
pasakas, kuria įvairias istorijas,
eilėraštukus, inscenizuoja.
Deklamuoja, dainuoja skaitomų
pasakų eiliuotus intarpus.















bet turi skirtingą reikšmę.
Išgirsta pirmą, paskutinį ir žodžio
viduryje esančius garsus.
Seka ir suvokia knygelės,
pasakojimo, pokalbio eigą,
supranta ir interpretuoja.
Kalbėjimas
Kalba natūraliai, atliepdamas
bendravimo situaciją, vartodamas
vaizdingus žodžius (sinonimus,
antonimus
ir
kt.),
technologinius terminus
(mikrofonas, pelė, klaviatūra ir
kt.).
Garsiai svarsto savo planuojamos
veiklos eigą, praneša apie tai
draugui, grupelei draugų, visai
grupei.
Klausinėja
apie
išgirstą,
matytą, sugalvotą, pajaustą.
Pasakoja, kalba apie savo
patirtį, norus, svajones,
problemų
sprendimą,
svarstymus, įvardindamas
įvairias detales, savybes,
būsenas, vartodamas naujai
išgirstus sudėtingesnės sandaros
žodžius. Komentuoja meno
kūrinius, atpasakoja pasakas,
padavimus, apsakymus, matytą ir
girdėtą per
įvairias
skaitmenines laikmenas (TV,
DVD, CD).
Kuria ir pasakoja įvairius
tekstus, mįsles, humoristines
istorijas,
Deklamuoja savo sukurtus
kūrinėlius, žaidžia prasmingais ir
beprasmiais žodžiais, bando
juokauti, kalba „ateivių“,
„užsienio“ kalbomis.
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Keičia balso stiprumą,
kalbėjimo tempą, intonacijas ir
kt.

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.
Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai ir laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta
kalbos grožį.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Supranta paprastų sakinių esmę. Žaidžia, bando kalbėti su savimi. Klausosi skaitomo pasakojimo, eiliuotų, dainuojamų tekstų. Kartu su suaugusiuoju žaidžia žaidimus:
Atspėk, kas čia?“, „Pirštukų pasakėlės“ ir pan. Žaidžia žaidimą ,,Pakartok“. Bando savo kalba išreikšti patirtus įspūdžius. Mėgdžioja suaugusiųjų ir bendraamžių kalbą, poelgius.
Pradeda domėtis knygelėmis, turtina savo žodyną, bando išreikšti savo mintis. Varto knygeles ir klausinėja „Kas čia? Bando įvardinti tai, ką mato paveikslėlyje. Vartydamas
„skaito“ knygeles. Atkartoja ir mėgdžioja auklėtojos ir kitų suaugusiųjų pasakytus, žodžius. Komentuoja ką nupiešęs, ką daręs , ką žaidęs... Pasako savo ir kitų vaikų vardus.
Pradeda vartoti įvardžius - aš, tu, mes, man; prieveiksmius - čia, ten; tarti trumpus žodelius - duok, imk ir laiko sąvokas diena, naktis ir t.t. Pradeda vartoti veiksmažodžius(lyja,
pučia ir t.t.). Imituoja žodeliais garsus. Pavadina žaislus, daiktus, nusako ką galima veikti (veiksenas su daiktais ar žaislais), nusako bent vieną jų savybę. Dalijasi savo
įspūdžiais, bando pasakyti ką matė ir girdėjo. Kartu su auklėtoja dainuoja daineles, deklamuoja trumpus eilėraščius. Pavadina ar atkartoja žinomiausių daržovių ir vaisių
pavadinimus, dalijasi sava patirtimi. Domisi gyvūnų pasauliu, juos atpažįsta, pavadina, mėgdžioja balsus. Pavadina kūno dalis, nu sako svarbiausias jų funkcijas. Pavadina
žmogaus kūno dalis, aprangą, klausosi ir kartoja literatūrinius kūrinėlius šia tema. Įvardina paros, metų laiką. Išmoksta ketureilį, trumpą eilėraštuką, stengiasi, raiškiai jį
perteikti. Mėgdžioja išgirstus garsažodžius. Varto knygeles, ieško paveikslėlių, atrenka daiktus pagal išvaizdą, paskirtį, požymius, pavadina daiktus ir įvardina jų savybes.
Pasakoja apie matytas televizijos laidas. Bando apibūdinti grupės daiktus ar draugą. Suranda tokį pat žaislą paveikslėlyje ir aplinkoje, jį pavadina, apibūdina. Kalbos pagalba
reiškia įvairias emocijas bei jausmus. Pradeda žodžiais pavadinti išgyvenimus ar pojūčius „gražu“, „linksma“, „šalta“ ir t.t. Suaugusiųjų padedamas atpažįsta ir įvardija savo
jausmus, mokosi juos išreikšti. Žaidžia žaidimus, garsiai ir aiškiai taria žodžius. Mėgdžioja suaugusiųjų balso intonaciją. Pratinasi vartoti įvardžius savo daiktų nurodymui: mano
- tavo, man - tau. Kalba 3-4 žodžių sakiniais. Pradeda vartoti daugiskaitą, reikiamą asmenį. Bando veiksmažodžiais pavadinti veiksmus, vartoti jungtukus (ir, o), derinti būdvardžių
ir daiktavardžių skaičių ir giminę. Klausosi trumpų lietuvių liaudies pasakėlių, eilėraštukų, pamėgdžiojimų, pasakų be galo ir t.t. Pasakoja apie savo namus. Įvardija ką mato
nuotraukose (asmeninės nuotraukos, gamtos vaizdai) trumpais sakiniais. Suranda, pavadina, pažymi įvairius simbolius grupėje.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Bendrauja su bendraamžiais ir suaugusiu. Mėgsta klausinėti, vartoja žodelius padedančius bendrauti. Mokosi savais žodžiais paaiškinti kur dirba šeimos nariai. Kalbasi ir klausosi
kitų kur galima keliauti. Prisimena kur su šeimos nariais buvo nukeliavę. Padedant auklėtojai atkartoja priežodžius, patarles, mena mįsles. Klausosi įrašų su gamtos garsiais,
literatūros kūrinėlių, atsakinėja į pateiktus klausimus. Deklamuoja trumpus eilėraščius, ketureilius, klausosi pasakėlių, eiliuotų tekstų. Plečia savo žodyną, bando išreikšti savo
mintis. Klauso skaitomų grožinės ir pažintines aplinkoje. Bando atskleisti, parodyti ir įvardinti kitiems savo emocijas, jausmus, pastebi kvietimą ir rodo norą bendrauti. Pratinasi
laikytis elementarių kalbinio bendravimo etiketo taisyklių: padėkoti, pasisveikinti, paprašyti. Bando išlaikyti dėmesingumą, suvokia skaitomą tekstą. Mėgdžioja naminių ir
laukinių gyvūnų garsus, aiškiai taria naminių gyvūnėlių ir laukinių gyvūnų pavadinimus. Klausosi lietuvių liaudies pasakų, padavimų, posakių, legendų, priežodžių, patarlių,
mįslių. Įvardija šeimos narius, ieško maloninių žodžių juos pavadinant. Vardina, apibūdina kūno dalis, jų funkcijas, varto knygas, enciklopedijas ir įvardina matomus daiktus.
Suvokia darbo svarbą ir tai paaiškina. Apibūdina darbo įrankius, įvardina namuose atliekamus darbus, klauso kūrinėlių apie darbą. Ieško panašių žodžių. Klausosi pasakojimų,
,,skaito“ ir kuria knygeles, atpasakoja iliustracijas, apibūdina, daiktus, kopijuoja rašto ženklus. Pradeda pokalbį su bendraamžiais ir suaugusiais; pasakoja tai, ką sukūrė. Varto
knygeles, ieško, kerpa paveikslėlius, gamina knygeles, klauso įvairių kūrinėlių, patikusius bando įsiminti. Atpažįsta ir bando įvardinti elementarius simbolius (raides). Seka
pasakas be galo. Ieško gyvūnų panašumų ir skirtumų, atpažįsta juos mėgdžioja, pasakoja apie jų gyvenseną, mokosi liaudies posakių, spėjimų apie gyvūnus. Geba išvardinti
keletą gyvūnų, juos apibūdinti, palyginti. Žino šia tema vieną ar daugiau kūrinėlių, liaudies posakių. Pasakoja pagal paveikslėlius, aptaria praėjusių švenčių nuotraukas. Klausosi
kūrinėlių apie gimtinę, žiūri, komentuoja, nuotraukas, paveikslėlius, varto knygas pastebint gražias vietoves. Klausosi pasakų, dainelių įrašų apie augalus, bando juos įsiminti,
atkartoti, kuria pasakojimus. Žino liaudies posakių, žaidimų, eilėraščių apie augalus, gyvūnus, metų laikus ir t. t. juos apibūdina ir papasakoja. Įvardina darbo seką, kuria
knygeles apie darbą, pasakoja apie profesijas, prisimena kūrinėlius, posakius apie darbą, kopijuoja užrašus.
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Pristato save pagal išvaizdą, savybes, pomėgius, ieško paveikslėlių su bendravimo situacijomis, žiūri, lygina savo ir draugų nuotraukas. Bando apibūdinti šeimos narius; suranda
M ir T raidžių simbolius, kopijuoja šeimos narių pavadinimus. Suranda ir geba nukopijuoti šeimos narių vardus, jų simbolius. Ieško įvairių simbolių grupėje ir juos pavadina.
Apibūdina žaislus, juos lygina tarpusavyje, kopijuoja jų pavadinimus. Ieško žodžių pagal pavyzdį, juos kopijuoja, kuria naujadarus, kuria siužetus. Užmezga pokalbį, jį palaiko,
atpasakoja girdėtą kūrinėlį, domisi raidėmis, užrašo, kopijuoja savo vardą, kitus užrašus. Žiūri enciklopedijas, nuotraukas, paveikslėlius, knygas pastebint gražias vietoves.
Gamina reklamines knygeles, klausosi, pasakoja istorijas apie pavojus. Diskutuoja, susitaria, sprendžia bendravimo konfliktus. Apibūdina metų laikus, bando įsiminti metų laikų,
mėnesių, savaitės dienų seką. Prisimena ir atpasakoja šia tema matytus filmukus, kūrinėlius. Pavadina paros dalis, metų laikus. Skiria sąvokas: šiandien, vakar, rytoj, Bando
įsiminti savaitės dienas. Beria ,,minčių lietų“, pasakoja, diskutuoja įvairiomis temomis, kerpa ir dėlioja žodžius, kuria linkėjimus. Laikosi kultūringo bendravimo, geba išklausyti
kitą. Apibūdina daiktus, dalijasi savo patirtimi pagal veiksenas su jais, suranda jų simbolius. Įvardina daiktus pagal jų požymių seką. Fantazuoja, kuria ir vaidina trumpas istorijas.
Ugdymo gairės
Ugdymo veikloje klausomasi įvairios stilistikos tekstų. Padedant vaikui suvokti pasakojimo turinį, išskiriama ir aptariama pasakojimo eiga. Žaidžiami žaidimai, susiję su
pasakojimo tekstu, jį iliustruojant, inscenizuojant. Sudaroma kuo daugiau ir įvairesnių bendravimo situacijų, kurios inicijuoja turiningus vaikų pokalbius apie jiems įdomius
daiktus, poelgius, reiškinius, nutikimus, vartojant jiems mažiau girdimus, sudėtingesnės sandaros žodžius. Skatinama klausinėti apie tai, kas jiems įdomu, negirdėta, diskutuoti
apie tai tarpusavyje ir su auklėtoja. Pratinama vaiką reikiamą informaciją perduoti kitiems. Pasakojama vaikams apie jiems nepažįstamą patirtį, skatinant juos kurti pasakojimus
apie nekasdienius, fantastinius nuotykius, personažus, vartojant išgalvotus žodžius, kalbą. Žaidžiami įvairūs garsų keitimo žodžiuose žaidimai (pvz., „kur – mur, mė –bė, zė –
žė“ ir kt.). Dainuojamos ritminės dainelė, skatinančios ieškoti aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai prasideda arba baigiasi nurodytu garsu. Kuriami dialogai, inscenizacijos,
vaidinimai. Inicijuojami įvairūs vaikų žodžių žaidimai, pasakojimų būdai: spontaniški, atkuriamieji, fantastiniai. Žaidžiami klausimų-atsakymų rimavimo reikalaujantys žaidimai
(pvz., „Kas ten triuška? Tindiriuška.“). Skaitant kūrinėlius, nutylimos frazės ar žodžiai, skatinant vaiką juos pasakyti. Inicijuojamas eilėraščių, istorijų, pasakų kūrimas.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų sritis
Skaitymas
Skaitymas
Skaitymas
Skaitymas
 Savarankiškai ir padedant
 Domisi skaitymu.
 Domisi abėcėlės raidėmis.
 Domisi knygomis, įvairiais
Rašytinė kalba
suaugusiajam varto
rašytiniais tekstais.
 Ima suprasti, kad skaityti
 Supranta, kad kažkurios raidės
knygeles. Pradeda atpažinti
visada malonu. Vaizduoja,
turi savo pavadinimą ir
 Domisi iliustracijomis, ieško jose
mėgstamas knygeles, nori,
kad ,,skaito‘‘ knygą, kuri
specifinę grafinę raišką. Pastebi
teksto pagrindimo.
kad jas jam paskaitytų.
jam buvo skaityta.
žodžius, prasidedančius ta
 Pradeda suprasti ryšį tarp knygos
Kartais knygelę laiko
pačia raide.
 ,,Skaito‘‘ knygelių
teksto ir asmeninės patirties.
taisyklingai.
paveikslėlius, įvardija įvairių
 Supranta aplinkoje matomų
 Supranta nesudėtingų tekstų
 Žiūrinėja paveikslėlius,
objektų ir veikėjų bruožus,
spausdintų žodžių prasmę.
siužetą. Supranta paprastą
piršteliu juos rodo.
veiksmus.
 Sugalvoja pavadinimus
informaciją. Domėdamasis
Reaguoja į skaitomą tekstą
Rašymas
paveikslėliams, knygelėms.
spausdintu
tekstu klausinėja.
rankų/kojų judesiais, veido
 Domisi ne tik įvairiais
 Įvardija specifinius skaitomo  Supranta, kad garsas siejasi su
raiška, emocijomis. Kreipia
rašikliais bet ir kompiuteriu.
teksto veikėjų bruožus.
raide, o raidės sudaro žodį.
dėmesį į aplinkoje esančias
 Keverzonėse ir piešiniuose
 Kuria ir gamina rankų darbo
 Žino keliolika abėcėlės raidžių.
raides, žodžius, simbolius.
pasirodo realių raidžių
knygeles. Supranta skirtingų
 Pradeda skirti žodžius
Rašymas
elementai ir raidės.
spaudinių funkcijas
sudarančius garsus, skiemenis.
 Įvairiomis rašymo
 Atkreipia dėmesį į raides,
(kalendorius,
valgiaraštis,
 Pažįsta parašytą žodį kaip
priemonėmis brauko
simbolius (grafinius vaizdus),
reklama, bukletas ir pan.).
atskirų raidžių junginį.
vertikalias ir horizontalias
pradeda jais manipuliuoti
,,Iliustruoja“
pasakas,
 Gali perskaityti užrašus, kuriuos
linijas popieriaus lape.
įvairioje veikloje.
pasakojimus, istorijas, filmukus.
mato gatvėse, pvz. parduotuvių,
Rašymas
kirpyklų, kavinių pavadinimus.
 Braižo ir aiškina planus,
Rašymas
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schemas, grafikus. Kopijuoja
raides, paprastus žodžius.
Bando rašyti raides, pradėdami
savo vardo raidėmis.
Kompiuteriu spausdina savo
vardą, trumpus žodžius.






Supranta rašymo tikslus.
Spausdintomis raidėmis rašo savo
vardą, kopijuoja aplinkoje
matomus žodžius. Piešiniuose
užrašo atskirų objektų
pavadinimus.
Įvairiais simboliais bando
perteikti informaciją.
Kompiuteriu rašo raides, žodžius.

Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Kiekvieną dieną klausosi pasakų, pasakojimų, skaitymų kūrinių apie tai, kas vaikui pažįstama, žinoma. Klausosi skaitomų kūrinių apie jam pažįstamus gyvūnus, daiktus
ir pan. Pats „skaito“, stebi kaip skaito suaugusieji. Varto knygas, žurnalus ir t.t.Klausia, atsako į nesudėtingus klausimus.Vartoja funkcinius žodelius: į, pas, prieš, iš, su. Stebi
įvairius simbolius, keverzoja ant popieriaus lapo. Vaikas keverzoja ant popieriaus lapo įvairiomis rašymo ir piešimo priemonėmis. Stebi aplinkui esančius simbolius, raides,
savo vardą. Užrašą sieja su simboliu ( suranda savo spintelę, lovą, rankšluosti) pagal vardą ar paveikslėlį. Pasako savo ir draugų vardus, dalyvauja pokalbiuos, kalbasi žaisdami.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Atpažįsta grafinius simbolius ( raides, žodžius, tekstus) vartoja savo kalboje. Patys ,, kuria‘‘ raštą, keverzoja, piešia, rašo raides. Pamėgdžioja suaugusiojo rašymą. Piešia, karpo,
lipdo, aplikuoja raides. Knygose ir aplinkoje randa pažįstamas raides. Bando kopijuoti pažįstamas raides, savo vardo raides ir patį vardą. Žino, pavadina keletą jam svarbių
raidžių. Atpažįsta savo vardą aplinkoje. Varto knygas, atpažįsta jas, bando kopijuoti žodžius. Atpažįsta savo vardo raides, bando užrašyti savo vardą. Atpažįsta aplinkoje esančias
raides, pavadina jas. Bando raidę sieti su jam pažįstamu objektu, daiktu, vardu it kt. Stebi, karpo knygas iš žurnalų. Pažįsta, pavadina jam žinomas raides, bando sudėlioti
nesudėtingus žodžius pagal pavyzdį. „Skaito“, „rašo“ laiškus, knygas ir kt. Savarankiškai užsirašo savo vardą. Bando užrašyti draugų vardus, žino kokia raide prasideda artimųjų
vardai. Iš žurnalų, laikraščių karpo raides, dėlioja žodžius. Piešia, lipdo, karpo raides, iš jų dėlioja sudėtingesnius žodžius. Raides atranda artimiausioje aplinkoje, darželyje,
namuose, gatvėje, parduotuvėje. Lengvai kopijuoja žodžius, raides paverčia garsu.
Ugdymo gairės
Grupėje kuriama kuo įvairesnę raidžių aplinka, knygų kampelis pildomas įvairių žanrų knygomis, žurnalais.. Skaitomi tekstukai, kuriuose žaidžiama su kalbos garsais, kurie
atspindi vaiko pažįstamas raides. Nuolat atkreipiamas vaiko dėmesys į aplinkoje esančius užrašus, simbolius, reklaminius užrašus ir pan. Skatinama vaiką pavadinti savo sukurtas
knygeles, nupieštus piešinius, atliktus darbelius, nusakyti veikėjų, daiktų, veiksmų savybes būdvardžiais, veiksmažodžiais, jaustukais, ištiktukais, dalyviais, prieveiksmiais.
Skatinama vaikus kurti rankų darbo knygeles su paslaptingomis durelėmis, langeliais, uždengtais paveikslėliais ir kt., sugalvoti rankų darbo knygelėms pavadinimus, tekstukus.
Praturtinant vaiko aplinką skirtingo turinio spaudiniais, skatinama savarankiškai kurti skelbimus, sveikinimus, kvietimus. Skatinama vaiką įvairioje veikloje kopijuoti atskiras
raides, žodžius. Skatinama rašyti savo vardą įvairiais rašikliais, kompiuteriu. Skatinama vaiką savo veikloje skaitytas pasakas atvaizduoti įvairiomis schemomis, grafikais, juos
komentuoti. Skatinama vaiką pasirašyti savo piešinius, darbelius pirmąja vardo raide, visu vardu.
Veiklos formos
Taisyklinga auklėtojos kalba. Kalbiniu požiūriu turtinga aplinka: knygos, žodynai, užrašai grupėje, žodžių kortelės. Rašytinės kalbos naudojimas kasdieniniame gyvenime.
Grožinės literatūros skaitymas ir aptarimas. Loginiai, didaktiniai, kūrybiniai, siužetiniai, vaidmeniniai žaidimai. Kalbiniai žaidimai. Pranešimai. Interviu. Vaikų knygelių leidyba.
Garso įrašų studija. Lankymasis darželio – mokyklos bibliotekoje. Grupės laikraščio leidyba. „Minčių lietus“. Knygos, parodos, mugės. Raiškiojo skaitymo konkursai.
4.1.4. Meninė kompetencija
Vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, ugdymosi pasiekimai, veiksenos, veiklos formos
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų
sritis
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Meninė raiška











Muzika, šokis
Susidomėję klausosi dainų,
instrumentinių kūrinėlių,
emocingai jas suvokia
(šypsosi, džiaugiasi, ploja
rankom, trepsi, sėdėdamas
sūpuoja kojas ar pan.).
Vienas ir kartu su kitais
dainuoja dviejų- keturių
garsų daineles,
palydėdamas jas judesiais.
Drauge su pedagogu
žaidžia muzikinius
žaidimus,
eina ratelių, jų tekstą
imituoja rankų, kūno
judesiais. Juda pagal
muziką: žingsniuoja, bėga,
apsisuka, kūno judesiais
imituoja kai kurių gyvūnų
judesius. Apžiūrinėja,
tyrinėja ritminius muzikos
instrumentus ir jais
ritmiškai groja kartu su
pedagogu.
Kuria, dainuoja vieno
aukščio tonu savitus
žodžius, ritmuoja vaikiškais
instrumentais ir daiktais.
Žaidimai, vaidyba
Žaisdamas su daiktu ar
žaislu atlieka matytus
veiksmus, judesius.
Įvairiai intonuodamas kalba
apie tai, ką daro. Mėgdžioja
šeimos narių kalbą,
veiksmus. Muzikiniuose
rateliuose judesiais,
veiksmais vaizduoja siužeto
elementus, reiškia savaime
kilusias emocijas.









Muzika, šokis
Klausydamasis ir tyrinėdamas
gamtos garsus, trumpus
vokalinius ir instrumentinius
kūrinius, judesiais 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,
aukštai, žemai, greičiau,
lėčiau).
Žaidžia įvairių tautų
muzikinius žaidimus,
atlikdamas kelis nesudėtingus
judesius: eina, bėga rateliu,
trepsi, ploja, mojuoja, sukasi
po vieną ir už parankių.
Tyrinėja garso išgavimo
būdus kūno, gamtos, įvairiais
muzikos instrumentais, jais
ritmiškai pritaria suaugusiojo
grojimui.
Improvizuoja skanduodamas,
plodamas, trepsėdamas,
stuksendamas, spontaniškai
kuria ritminius, melodinius
motyvus savo vardui,
žodžiams. Žaidžia
vaizduojamuosius (darbo
proceso, augalų vegetacijos,
gyvūnų) šokamuosius
žaidimus, šoka trijų– keturių
natūralių judesių (bėga, sukasi,
ritasi ir kt.) šokius.













Muzika, šokis
Balsu, judesiais, 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)
tembrus, girdėtus kūrinius.
Dainuoja vienbalses, dialoginio
pobūdžio dainas, jaučia ritmą.
Dainuodamas išbando balso
skambesį, išmėgina jį įvairioje
aplinkoje (grupėje, kieme ir
kt.). Stengiasi tiksliau intonuoti,
taisyklingiau artikuliuoti
(aiškiai tarti balsius, priebalsius,
dvibalsius), taisyklingiau stovėti,
kvėpuoti. Ritminiais,
melodiniais, gamtos, savo
gamybos vaikiškais muzikos
instrumentais pritaria dainoms,
šokiams, tyrinėja jų skambėjimo
tembrus.
Improvizuodamas balsu, vaikišku
muzikos instrumentu kuria ritmus,
melodijas ketureiliams, mįslėms,
patarlėms.
Šoka sukamuosius (kai sukamasi
poroje) ratelius, paprastų žingsnių
(paprastasis, aukštas paprastasis,
stangrus, pritupiamasis) autorinius
ir penkių–šešių natūralių judesių
(bėga, sukasi, pašoka ir kt.)
šokius.
Šoka improvizuotai kurdamas
penkių–šešių natūralių judesių
seką, reaguodamas į muziką,



















Muzika, šokis
Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų
muzikos kūrinių ir spalvomis ar
piešiniu spontaniškai perteikia
kilusius įspūdžius.
Tyrinėja girdimos muzikos,
triukšmo, tylos panašumus ir
skirtumus.
Įvardija kūrinio nuotaiką,
tempą, dinamiką, skiria kai
kuriuos instrumentus.
Dainuoja sudėtingesnio ritmo,
melodijos, platesnio diapazono
vienbalses dainas, jas gana
tiksliai intonuoja. Dainuoja
trumpas daineles kanonu,
įsiklausydamas į savo ir draugų
dainavimą.
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.
Šoka sudėtingesnius ratelius
(tiltelių, grandinėlės), paprastųjų
ir bėgamųjų (paprastasis
bėgamasis, aukštas bėgamasis,
liaunas, smulkus bėgamasis)
žingsnių autorinius ir natūralių
judesių šokius.
Improvizuodamas balsu muzikos
instrumentu kuria melodiją
trumpam tekstui, paveikslui.
Žaidžia muzikinius dialogus,
kuria judesius kontrastingo
pobūdžio muzikai.
Šoka improvizuotai kurdamas
septynių–aštuonių natūralių
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Vizualinė raiška
Spontaniškai reiškia
emocijas, įspūdžius
dailės
priemonėmis
ir medžiagomis. Brėžia
įvairias linijas, formas
vis labiau
k oordinuodamas rankų
judesius. Bando ką
nors pavaizduoti (mamą,
mašiną). Savo
keverzonėse įžvelgia
daiktus ar įvykius.
Eksperimentuoja dailės
medžiagomis ir
priemonėmis, tyrinėja
įvairius veikimo su jomis
būdus. Piešdamas,
spauduodamas, tapydamas,
lipdydamas,
konstruodamas mėgaujasi
procesu, o ne rezultatu.











Žaidimai, vaidyba
Žaisdamas atkuria matytų
situacijų fragmentus,
panaudoja tikrus daiktus,
reikmenis, drabužius. Kuria
dialogą tarp veikėjų,
išraiškingai intonuoja.
Žaisdamas atsipalaiduoja.
Muzikiniuose rateliuose kuria
ar savaip perteikia kelis
veikėją vaizduojančius
judesius, veiksmus,
spontaniškai reiškia emocijas.
Vizualinė raiška
Patirtį išreiškia įvairiomis
linijomis, jų deriniais,
dėmėmis, geometrinėmis ir
laisvomis formomis,
spalvomis, išgaudamas šiek
tiek atpažįstamus vaizdus,
objektus, juos įvardija.
Kuria spontaniškai, kartais
pagal išankstinį sumanymą,
kuris darbo eigoje dažnai
kinta, „pasimeta”. Kūrybos
procesą palydi pasakojimu,
komentavimu, gestikuliavimu,
mimika.
Eksperimentuoja dailės
medžiagomis ir
priemonėmis, atrasdamas
spalvų, linijų, formų,
faktūrų įvairovę, turi
mėgstamas spalvas. Kuria
koliažus, spauduoja
įvairiomis priemonėmis,
konstruoja, lipdo nesudėtingas
formas.













išreikšdamas aplinkos vaizdus
(gamtos reiškinius, gyvūnus).
Žaidimai, vaidyba
Vaidindamas stalo, lėlių teatre,
vaizduoja realistinį ir fantastinį
siužetą, išplėtoja vyksmą dialogu,
monologu, keisdamas balso
intonacijas.
Išreiškia savo norus, jausmus,
mintis, baimes. Susikuria ištisą
žaidimo aplinką, panaudodamas
daiktus, drabužius, reikmenis.
Muzikiniuose žaidimuose ir
rateliuose kuria ar savaip
perteikia 3–4 veiksmų seką,
vaizduojančią augimą, darbus,
veikėjų judėjimą, stengiasi
perteikti veikėjo nuotaiką.
Vizualinė raiška
Savo emocijas, patirtį, įspūdžius
išreiškia kitiems atpažįstamais
vaizdais. Išryškina vaizduojamų
objektų bruožus, reikšmingas
detales.
Objektus vaizduoja ne tokius,
kokius mato, o tokius, ką apie
juos žino. Kuria pagal išankstinį
sumanymą, kuris procese gali
kisti.
Eksperimentuoja tapybos,
grafikos, mišriomis dailės
priemonėmis kuria sudėtingesnius
koliažus, trimates formas iš
įvairių medžiagų, asambliažus,
fotografuoja, piešia
skaitmeninėmis priemonėmis
(piešimo programomis telefone,
kompiuteryje).











judesių seką, perteikdamas
trumpą siužetą ar pasirinktą
nuotaiką, išreikšdamas erdvės
(aukštai – žemai) ir laiko
(greitai – lėtai) elementus.
Žaidimai, vaidyba
Kurdamas lėlių, dramos
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.
Žaisdamas muzikinius žaidimus
ir ratelius, perteikia veikėjo
mintis, emocijas.
Vizualinė raiška
Detalesniais, įtaigiais dailės
darbeliais pasakoja realias ir
fantastines istorijas, įvykius.
Vaizdus papildo grafiniais
ženklais (raidėmis, skaičiais,
žodžiais ir kt.). Kuria pagal
išankstinį sumanymą, nuosekliai
bando jį įgyvendinti.
Kartu su kitais kuria bendrus
dailės darbus.
Skirtingiems
sumanymams
įgyvendinti dažniausiai tikslingai
pasirenka dailės priemones ir
technikas.
Eksperimentuoja
sudėtingesnėmis
dailės
technikomis,
skaitmeninio
piešimo
ir
kitomis
kompiuterinėmis
technologijomis.

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.
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Vaiko veiksenos

3-asis žingsnis

Vaizduoja įvairius ženklus: taškelius, brūkšnelius, apskritimus, linijas ir t.t., eksperimentuoja su piešimo priemonėmis. Uždažo plokštumos dalis, tapo viena, o vėliau
ir dviem spalvom. Piešia pieštukais, flomasteriais, vaško kreidelėmis, teptukais, guašo dažais, akvarele, štampuoja įvairiomis priemonėmis, piešia ant įvairaus dydžio ir spalvų
popieriaus. Tepa vieną popieriaus skiautelę klijais, uždeda reikiamoje vietoje ir prispaudžia. Dėlioja paveikslėlius ant flanelografo, magnetinės lentos, popieriaus.
Aplikuoja iš paruoštų formų, atskirų dalių, plėšo popierių ir jį klijuoja, priklijavus nupiešia trūkstamas, smulkesnes dalis. Atplėšia iš didelio popieriaus gabalo mažesnį,
popieriaus juostelę plėšo smulkiais gabalėliais, juos dėlioja popieriaus lape. Vėliau ima naudotis žirklėmis, karpo popieriaus juosteles mažais gabalėliais. Volioja
tarp delnų ir ant lentelės didesnį ar mažesnį plastilino ar modelino gabalėlį, ištempia, sulenkia, įspaudžia duobutes, griovelius ir t.t. Plastilino gabalėlius klijuoja ant lentelės,
ar nupiešto paveikslėlio, taip jį papuošdamas ar užpildydamas erdvę, lipdo iš plastilino, modelino, molio ir kt. priemonių, dekoruoja įvairia gamtine medžiaga. Klausosi
linksmų, ramių, maršinių, muzikos kūrinių, instrumentų garsų, dainavimo. Klausosi kontrastingos muzikos kūrinių ir atlieka atitinkamus
judesius, nusako muzikos nuotaiką: linksma, liūdna, lėta, greita ir t.t. Atlieka ritmiškus judesius, judesius su priemonėmis (skarelės, kaspinai, žaisliukai) pagal muziką. Eina
ratuku susikibę rankomis, vorele, žaidžia muzikinius ratelius, liaudies žaidimus. Dainuoja paprastas, trumpas daineles, daug kartų kartoja su auklėtoja. Groja barškučiais,
būgneliais, švilpynėmis, akmenukai, lazdelėmis. Ritmiškai eina vietoje, ratu, ploja, trepsi, stuksena pagal muziką.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Tyrinėja vizualines išraiškos priemones: spalvas (pagrindinės – papildomos, šiltos – šaltos...), linijas (linija-pėdsakas, daiktų kontūras...), faktūras, jų savybes, vaizdavimo
būdus, tūrines-erdvines formas (kubas, rutulys, piramidė..., gamtos formos, lankstiniai...), plokštumines formas, figūras (geometrinės formos: kvadratas, trikampis,
apskritimas, gamtos formos: dėmės, siluetai...). Susipažįsta su dailės darbais ir sąvokomis: su pagrindinių dailės šakų kūriniais, tautinio meno darbais, su pagrindinėmis
dailės sąvokomis (skulptūra, tapyba, keramika), su pagrindiniais komponavimo būdais (vertikalės, horizontalės; simetrija, ritmas). Stebi aplinką, gamtą, žmogų, jo veiklą,
kuria ir eksperimentuoja įvairiausiomis dailės technikomis: piešia, tapo, dekoruoja, lipdo, konstruoja, lanksto, pina, audžia, siuva, aplikuoja, karpo, spausdina, raižo. Aktyviai
dalyvauja kūrybinėje veikloje: stebi, komentuoja, turtina žodyną, pateikia savo idėjas, sumanymus, patiria teigiamas emocijas, formuoja darbo įgūdžius, tobulina motorinius
gebėjimus. Žaidžia: žaidimus balsui, kvėpavimui lavinti (kalbėjimas, dainavimas, skandavimas), žaidimus ritminiams, melodiniams deriniams, dinamikai, tempui suvokti,
atsipalaidavimo žaidimus. Dainuoja: solo ir grupėje, daineles balsui lavinti bei intonaciniam – ritminiam žodynui turtinti, progines daineles. Groja: solo ir grupėje,
pritardamas dainelei ar skambančiai muzikai. Juda pagal skambančią muziką: reaguojant į metro pulsą; reaguojant į tempo, aukščio, dinamikos pasikeitimus.
Improvizuoja instrumentais, balsu, kūno ir aplinkos garsais, judesiu. Kuria: instrumentinius pritarimus dainelei, eilėraščiui, pasakai, trumpus kūrinėlius naudodamas
instrumentus, balsus, aplinkos bei kūno garsus, grafinius-simbolinius muzikos reikšmių užrašymus. Aptaria: muzikos nuotaiką, atlikėjų sudėtį (solo-ansamblisorkestras), žanrą (vokaliniai-instrumentiniai, lopšinė, šokis...), garso savybes (aukštumas, ilgumas, stiprumas, tembras), dinamiką, tempą. Naudoja: nelokomotorinius/ašies
judesius (vietoje – lėtai, gulti ir stotis, suktis, temptis, tūptis ir kt.), lokomotorinius judesius (erdvėje – eiti, bėgti, šuoliuoti, šliaužti, verstis ir kt.). Sugalvoja ką kiekviena
kūno dalis gali daryti: (pvz.: judinti ranką, po to kitą ranką, pečius, galvą, liemenį, klubus, vieną, po to kitą koją, judinti visą kūną ir galop sustingti ir nejudėti). Juda
nenaudodamas tam tikrų kūno dalių (rankų, kojų, galvos). Vaizduoja raides, skaičius, įvairius nejudančius objektus: laikrodį, akmenuką, batą, kėdę ir pan. Perteikia
pojūčius: gėlės kvapą, saulės šilumą, šaltą vandenį, tirpstantį ledą ir pan. Juda kaip lapas, vėjas, lietus, snaigė, dramblys, tigras, vabalas, viščiukas, gyvatė, kiškis ir kt.
Sugalvoja: kaip eiti – lėtai, linksmai, pavargus, bėgti – išsigandus, dairantis, judėti erdvėje kontrastiškai – eiti, pašokti, nusileisti ant grindų, suktis; aukštyn – žemyn, judėti –
sustingti, įsitempti – atsipalaiduoti. Juda: pavieniui geometrinių figūrų forma: ratu, aštuoniuke, vingiuota linija, kvadratu ir kt., poromis, stovint priešais kitą –
vienas vaikas rodo sugalvotus judesius, o kitas atkartoja juos tarsi veidrodyje, po to pasikeičia vaidmenimis, poromis – suglaudus nugaras, liečiantis tik kaktomis, susikabinus
rankomis ir pan. Lenda po tiltais: vienas vaikas formuoja erdves, kitas lenda pro jas, po to pasikeičia vaidmenims. Juda grupėmis, išsirikiavus vienas paskui kitą (gyvatėle) –
priekyje esantis vaikas kuria ir rodo judesius, kiti stengiasi tiksliai atkartoti, po to pasikeičia vaidmenimis. Susipažįsta su lietuvių liaudies tradiciniais žanrais: klauso pasakų,
padavimų, sakmių, mena mįsles, minkles, sako skaičiuotes, greitakalbes, erzinimus, dainuoja dainas, žaidžia žaidimus, šoka šokius, ratelius, mėgdžioja aplinkos, gamtos garsus.
Susipažįsta su kalendorinių švenčių tradicijomis ir papročiais. Švenčia kalendorines šventes. Tyrinėja gamtos ciklus (metų laikai, mėnesiai, diena, naktis...), gamtos gaivalus
(ugnis, vėjas, vanduo...), laukų darbus (javų darbai, rugiapjūtė, kūlimas, malimas, gyvulių ganymas, šienapjūtė), augalus (medžiai, gėlės), gyvūnus, paukščius, su
namų darbus (virimas, kepimas, verpimas, audimas...). Interpretuoja ir pritaiko įvairius tautosakos žanrus šiandieninei aplinkai. Susipažįsta su kitų kultūrų tradicijomis,
papročiais, tautosaka. Žaidžia ir improvizuoja: įvairių gyvūnų, gamtos reiškinių pamėgdžiojimas, skatinant vaiko interpretaciją, maži etiudai (šeima, gatvė,
parduotuvė, mėgstamų filmukų, pasakų situacijos), kūno plastikos žaidimai (pantomima). Vaidina: pasitelkus lėles (lėlės - žaislai, pirštininės – pieštukinės lėlės,
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lėlės ant pagaliukų, lėlės marionetės), su kaukėmis (kaukės spektakliams, kaukės Užgavėnėms), muzikiniame spektaklyje. Kuria:
siužetus
vaidinimams
(pasakos,
gyvenimiškos situacijos), scenografija iš aplinkos daiktų (kėdės, stalai...), muzikinį foną, garsus.
Ugdymo gairės
Sudaroma vaikams sąlygas klausytis įvairių epochų, kultūrų ir stiliaus muzikos. Klausytis tylos, triukšmo, lyginti jų skirtumus. Dainuojama su vaikais įvairaus turinio
dainas ir skatinama juos dainuoti visur, kur įmanoma: grupėje, lauke, dirbant, bendraujant, žaidžiant. Pamokoma vaikus dvibalsio dainavimo, dainuojant trumputes daineles
kanonu. Pasirūpinama, kad grupėje vaikai turėtų muzikos instrumentų, spalvotų natų,, muzikos įrašų, klausymosi aparatūrą, video įrašų apie žymius muzikantus ir jų
muzikavimą. Grojama kartu ir paskatinama vaikus groti melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais muzikines pjeses solo ir orkestre, išsirinkti dirigentą, kuris diriguotų
orkestrui. Pamokoma vaikus sekti dirigento judesius, kad jie kartu galėtų pradėti ir baigti kūrinėlį. Žaidžiama su vaikais kompozitorius, skatinant kurti melodijas tekstams,
knygų iliustracijoms, paveikslams, trumpoms pasakėlėms. Mokoma d a l į teksto dainuoti, dalį kalbėti, pratinantis dainuoti „kaip operetėje“. Su vaikais žaidžiama
muzikinius dialogus, vietoje kalbos dainuojant. Improvizuoti, kurti judesius kontrastingo pobūdžio muzikai, dainoms, šokiams. Atliekama, parenkama nesudėtingos
struktūros folklorinius žaidimus, ratelius. Naudojama ir kitų tautų folklorinę medžiagą, ypač jei grupėje yra vaikų iš mišrių šeimų. Jei renkamasi autorinius (profesionalių
choreografų ar auklėtojų) sukurtus šokius. Siūloma vaikams stebėti gamtą gyvai, ieškoti idėjų kuriant savo judesių sekas. Skatinama vaikus žaisti – vaidinti
trumpas improvizacijas pagal literatūrinius, muzikinius, pačių vaikų išgalvotus siužetus. Reikalui esant, pasiūloma savo idėjų, tačiau palaikoma vaiko iniciatyva. Pasiūloma
naudoti įvairius suneštus butaforinius daiktus, parodyti, kaip tie patys daiktai gali būti panaudoti įvairiems tikslams. Padedama matomoje vietoje. Žaidžiama muzikinius
žaidimus ir einama ratelius, sudaroma sąlygas vaikams išgyventi pasitenkinimą, reikšti savo norus ir jausmus pagal skirtingas to paties siužeto situacijas. Suteikiama
galimybę pamatyti tautodailės, taikomosios dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės, šiuolaikinio meno (instaliacijų, abstrakčių skulptūrų, fotografijų ir kt.) kūrinius, menininkų
kūrybos procesą artimoje aplinkoje, parodose, muziejuose, tradicinėse šventėse.
Ugdoma vaiko vaizduotę, skatinant įsižiūrėti bei apibūdinti, kokia gali būti ir ką gali „kalbėti“ linija (ji gali būti rami, aštri, virpanti, gali šokinėti, suktis, gali tyliai ir garsiai
skambėti, gali pasakyti apie skirtingus kvapus – rožės ar česnako), spalva gali skleisti šilumą ar šaltį, ant popieriaus išpūtinėtų į šonus dažų dėmė gali priminti skrendantį
paukštį ir pan. Palaikoma unikalų vaiko gebėjimą vaizdu išreikšti jutiminę patirtį (garsų, kvapų, skonio ir kt.). Suteikiama galimybę vaikams kurti ornamentus, vaizdus,
dekoruoti audinius, daiktus grafiniais ženklais ir simboliais (skaičiais, raidėmis). Paskatinama sukurti savo inicialais išgražintą asmeninę kortelę, atviruką, paveikslėlį.
Eksperimentuojama ir atidžiau įsižiūrima į įvairių medžiagų ir technikų teikiamas galimybes. Padaroma vaikams patikusių fragmentų atspaudus. Sudaroma galimybę
netikėčiausiais būdais pažinti dailės medžiagų galimybes, atliekant eksperimentą. Drąsinama vaikus įvairiapusei kūrybinei raiškai, naudojant kompiuterį, fotoaparatą,
multimediją kūrybai skaitmeninėmis priemonėmis (programomis Paint, Paintbrush, Corel, Photoshop ir kt.). Kaupiama
elektroninius
arba popierinius
vaikų
kūrybos albumus (kompiuterinius piešinius, sukurtų kompozicijų nuotraukas ir kt.).
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų
sritis
 Atpažįsta (suklūsta, rodo)
 Keliais žodžiais ar sakiniais
 Dalijasi
įspūdžiais
po
 Pasakoja
įspūdžius
apie
Estetinis
kai kuriuos jau
pasako savo
koncertų, spektaklių, parodų,
muzikos,
suvokimas
girdėtus muzikos kūrinius,
įspūdžius
apie
klausytą
renginių lankymo.
vaidinimo,
šokio,
dailės,
matytus šokius, ratelius,
muziką,
dainelę, eilėraštį,  Supranta ir pakomentuoja kai
tautodailės
kūrinių
siužetą,
vaidinimo veikėjus, dailės
pasaką,
matytą
šokį,
vaizduojamus įvykius, veikėjus,
kuriuos meninės kūrybos
kūrinių objektus. Emocingai
vaidinimą, dailės
kūrinį,
nuotaiką, kilusius vaizdinius.
proceso ypatumus (siužetą,
reaguoja girdėdamas darnų
knygelių iliustracijas, gamtos
veikėjų bruožus, nuotaiką,
 Plačiau papasakoja, ką sukūrė,
garsų, intonacijų, žodžių
ir aplinkos daiktus, reiškinius,
spalvas, veiksmus).
kaip pats bei kiti dainavo,
sąskambį,
žiūrinėdamas
pastebi ir apibūdina kai kurias  Pasako, kaip jautėsi ir ką
grojo, šoko vaidino, piešė.
savo ir kitų piešinėlius,
jų detales.
Stengiasi kuo gražiau šokti,
patyrė dainuodamas,
spalvingas
knygelių  Skirtingai reaguoja (ramiai ar
vaidinti, deklamuoti, dainuoti,
šokdamas, vaidindamas,
iliustracijas,
žaislus,
emocingai) klausydami ir
groti, piešti, konstruoti.
vaizduodamas
dailės darbeliu,
stebėdami skirtingo pobūdžio,
ką vaizduoja savo kūriniuose.
 Gėrisi ir grožisi savo menine



džiaugdamasis savo puošnia
apranga.
Paklaustas pasako, ar
patiko muzikos kūrinėlis,
dainelė, šokis, vaidinimas,
dailės darbelis.



kontrastingus meno kūrinius,
aplinką.
Džiaugiasi menine veikla, nori
dainuoti, šokti, vaidinti,
pasipuošti. Paklaustas pasako
savo nuomonę kuris muzikos
kūrinėlis, dainelė, šokis,
vaidinimas, dailės darbelis,
drabužis, žaislas gražesnis.
Reaguoja į kitų vertinimus.
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Mėgaujasi
meninės
veiklos
eiga, muzikavimu, šokiu,
vaidyba, dailės veikla. Rodo
pasitenkinimą bendra veikla ir
kūryba, gėrisi savo ir kitų
menine veikla, geru elgesiu,
darbais.
Grožisi gamtos spalvomis,
formomis, garsais. Pasako savo
nuomonę apie muzikos
kūrinėlį, dainelę, šokį,
vaidinimą, dailės darbelį,
aplinką, drabužį, tautodailės
ornamentais papuoštus daiktus.

kūryba. Pastebi papuoštą
aplinką, meno kūrinius ir
pasako, kas jam gražu. Palankiai
vertina savo ir kitų kūrybinę
veiklą, pasako vieną kitą mintį,
kodėl gražu.

Vertybinė nuostata. Domisi meno kūriniais, aplinka, meninėmis veiklomis, jais gėrisi, grožisi.
Esminis gebėjimas. Jaučia ir suvokia muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno savitumą, grožisi meno kūriniais, džiaugiasi savo kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dalijasi
Išgyvenimais, įspūdžiais, pastebėjimais, vertinimais.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Emocinę būseną pradeda reikšti kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tapymo priemonėmis, savarankiškai pasirinkdamas spalvas, taip pat kurdamas įvairias formas.
Stebi ir aptaria savo ir kitų darbus, randa pažįstamus daiktus, personažus, orientuojasi erdvėje („saulutė danguje“, „namelis stovi ant žemės“ ir pan.). Klauso specialių dainelių
vaikams, pasakojimų su dainelėmis bei klasikinę muziką. Klausosi žinomos melodijos atliekamos įvairiais instrumentais. Įsimena ir atpažįsta girdėtą muziką. Pasitikėdamas
savo muzikinėmis galiomis vaikas individualiai muzikuoja, pakartoja, tiksliai atkuria melodiją balsu arba ritmingais judesiais. Pamokytas, geba elgtis pagal sceninio elgesio
taisykles: išeina į „sceną“, nusilenkia, palaukia kol baigsis plojimai, padėkoja „publikai“. „Groja“ kokiu nors instrumentu, improvizuoja, aiškina, ką reiškia jo „muzika“.
Vaikas kviečia ir kitus (suaugusiuosius ir vaikus), kad dainuotų, šoktų, grotų kartu su juo. Pritaria suaugusiajam. Paprastas, aiškaus teksto, įdomaus turinio, lengvas
atlikti dainas dainuoja individualiai ir grupėmis. Įsimena dainų žodžius (nekreipiant dėmesio į netikslią tartį). Laiku pradeda ir baigia dainuoti, išklauso pauzes. Rodant
pedagogui vaikas atlieka naujus judesius ir judesių pagalba atskiria muzikos kontrastus: tyliai-garsiai, lėtai-greitai. Laisvai juda pagal muziką (taip pat ir liaudišką).
Žaidžia siužetinius- improvizacinius žaidimus. Žaidžia teatrinius žaidimus individualaus pamėgdžiojimo forma (pamėgdžioja suaugusįjį, gyvūną). Žaidžia: lyg būtų mama,
tėtis, vairuotojas, gydytojas; apsimeta katyte, šuniuku ir pan. Žaidžia didaktinius žaidimus – dramatizacijas su daiktais (maudo ir rengia lėlę Alę, maitina šuniuką ir pan.), bet
ir atlieka tariamus veiksmus (lyg valgo, miega, verda ir pan.). Naudoja siužetinius žaislų rinkinius: gyvūnus, įvairių formų figūrėles. Savarankiškai ir atsakingai pasiruošia
darbo vietą, o baigus veiklą susitvarko. Saugiai ir tvarkingai naudojasi dailės reikmenimis. Mato, suvokia, palygina klasikinius dailės kūrinius. Geranoriškai
vertina draugų, kitų žmonių kūrybinius bandymus, vaikai nuosekliai dirba grupėje, tariasi dėl būsimo darbo rezultato, vertina savo pasiekimus.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Klausosi grožinės literatūros, poezijos kūrinėlių, atkreipdami dėmesį į teksto turinį ir formą, pastebėdami meninės išraiškos priemones: palyginimus, epitetus ir kt., vartoja
juos savo kalboje, mėgdžioja įvairias intonacijas. Lankosi meno parodose, galerijose, muziejuose, koncertuose, kine, teatre, renginiuose, dalijasi įspūdžiais. Dalyvauja
susitikimuose su menininkais, susipažįsta su jų kūryba. Kuria meninius darbelius, dainuoja, šoka, vaidina, klausosi muzikos kūrinių. Rengia kūrybinių darbų parodas, aptaria
savo ir draugų kūrybą, grožisi ja. Stebi gamtos, aplinkos grožį, klausosi gamtos garsų. Sudaroma sąlygas vaikams dalyvauti ar stebėti kuo daugiau ir įvairesnių muzikinių,
vaidybinių renginių, koncertų, lankytis parodose, muziejuose, teatre, miesto šventėse, mugėse, cirke ir kitur. Pasikalbama apie patirtus įspūdžius, pasidalijama
savo mintimis, emocijomis, pasidžiaugiama pastebėtu grožiu. Užduodama atvirų klausimų. Žiūrima lėlių ir dramos vaidinimų, klausomasi jų įrašų, žiūrima animacinių
filmukų. Skatinama pastebėti subtilesnes veikėjų kalbos intonacijų, poelgių, veiksmų, kostiumų, lydinčios muzikos, dekoracijų detales. Sudaroma galimybę vaikui, kitiems
girdint ir matant, pasidžiaugti savo ir kitų kūryba bei kasdiene veikla. Išklausoma vaiką ir pačiam pasakojama apie savo kūrybinius sumanymus. Diskutuojama, ką
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dailininkas norėjo pasakyti. Gamta yra pats stipriausias estetinio ugdymo šaltinis, todėl skatinama vaikus įvairiausiais būdais pamatyti, pajusti kasdien atsiveriantį vis naują
grožį. Nuolat ugdoma vaikų estetinį skonį, atkreipiant dėmesį į kasdien vaiko aplinkoje esančius daiktus, drabužių puošybą, kitų bei pačių vaikų sukurtą tvarkingą
ir gražią aplinką. Sugalvojama įvairių būdų, kaip padėti vaikui suvokti ir papasakoti matyto kūrinio siužetą: žiūrėti pasakojimo video įrašą, klausyti ausinėmis audio įrašo,
pasakoti draugui „telefonu“ ir kt. Kartu su vaikais žiūrima lėlių ir dramos vaidinimus, klausomasi vaidinimų įrašų, žiūrima animacinius filmukus. Sudaroma sąlygas vaikams
dalyvauti ar stebėti įvairius muzikinius, vaidybinius renginius. Sudaroma galimybę vaikams stebėti vaizduojamosios (tapybos, grafikos, skulptūros) ir taikomosios –
dekoratyvinės dailės kūrinius, reprodukcijas ir kt. Ugdymo įstaigoje, parodose, šventėse, tradiciniuose renginiuose. Paskatinama kiekvieną išsakyti savo nuomonę.
Paklausiama, kaip dar kitaip galėtų apie muziką, šokį, vaidinimą pasakyti, ką dar tai galėtų reikšti ir pan. Kasdienėje veikloje suteikiama galimybę suprasti ir pajusti, kad tiesa,
gėris ir grožis visada teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą. Prašoma papasakoti apie savo dailės kūrinius, priimtus sprendimus.
Ugdymo gairės
Sudaroma sąlygas vaikams dalyvauti ar stebėti kuo daugiau ir įvairesnių muzikinių, vaidybinių renginių, koncertų, lankytis parodose, muziejuose, teatre, miesto
šventėse, mugėse, cirke ir kitur. Pasikalbama apie patirtus įspūdžius, pasidalijama savo mintimis, emocijomis, pasidžiaugiama pastebėtu grožiu. Užduodama atvirų
klausimų. Žiūrima lėlių ir dramos vaidinimų, klausomasi jų įrašų, žiūrima animacinių filmukų. Skatinama pastebėti subtilesnes veikėjų kalbos intonacijų, poelgių, veiksmų,
kostiumų, lydinčios muzikos, dekoracijų detales. Sudaroma galimybę vaikui, kitiems girdint ir matant, pasidžiaugti savo ir kitų kūryba bei kasdiene veikla. Demonstruojama
jo kūrinėlius, ruošiama visų vaikų arba autorines parodėles, sudaroma individualius albumus. Palaikoma ir skatinama vaiko norą siekti grožio, pagiriama už jo pastangas,
parodoma kitiems, užrašoma vaiko pasakojimą ir prisegama prie demonstruojamo darbelio, kad pamatytų, kad jo noras siekti grožio yra pastebėtas ir vertinamas. Pratinama
pastebėti ir atskirti kičą nuo tikrojo meno. Skatinama geranoriškai vertinti kitų saviraiškos ir kūrybos bandymus, išsakyti savo ir gerbti kitų nuomonę. Palaikomas
džiaugsmas. Sudaroma sąlygas suprasti aplinkos grožio svarbą ir jį vertinti, patiems dalyvauti jį puoselėjant. Gėrimasi gerai atliktu darbu, išsakoma nuomonė apie prastą.
Pratinama gražiai elgtis viešose vietose. Skatinama suprasti ir atskirti, kokia išvaizda gali būti pavadinta gražia, akcentuojant tai, ką patys gali padaryti, kad atrodytų gražiai.
Siekiant, jog vaikas ugdytųsi gebėjimą pamatyti bei tinkamai vertinti savo ir kitų išorės grožį, ieškoti tinkamiausių būdų. Skatinama aptarti stebėtą šokį, šokėjų judesius,
kostiumus.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų
sritis
.
 Įžvelgia naujas įprastų
 Klausinėja,
aiškindamasis
 Nori atlikti ir suprasti vis
Kūrybiškumas
 Atranda vis naujus
daiktų bei reiškinių
jam
naujus, nežinomus
daugiau naujų, nežinomų
dalykus artimiausioje
savybes.
dalykus.
dalykų.
įprastoje aplinkoje.
 Pasitelkia vaizduotę ką
 Savitai suvokia ir vaizduoja
 Kelia probleminius
 Įsivaizduoja gyvūnus,
nors veikdamas: žaisdamas,
pasaulį.
klausimus, diskutuoja,
augalus, daiktus, apie
pasakodamas, judėdamas,
svarsto, įsivaizduoja, fantazuoja.
 Išradingai, neįprastai naudoja
kuriuos jam pasakojama,
kurdamas.
įvairias medžiagas, priemones.
 Ieško atsakymų, naujų idėjų,
skaitoma.
 Sugalvoja įdomių idėjų,
netikėtų sprendimų, neįprastų
 Lengvai sugalvoja, keičia,
 Žaisdamas atlieka
skirtingų veikimo būdų.
medžiagų, priemonių, atlikimo
pertvarko savitas idėjas, siūlo
įsivaizduojamus
variantų, lengvai, greitai keičia,
kelis variantus.
simbolinius veiksmus.
pertvarko, pritaiko, siekia savito
 Džiaugiasi savitu veiksmo
rezultato.
procesu ir rezultatu.
 Drąsiai, savitai
eksperimentuoja, nebijo
suklysti, daryti kitaip.
Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.
Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo sumanymus įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
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Parūpinama įvairių, atkreipiančių dėmesį, naujus potyrius žadinančių žaislų, medžiagų (skirtingų formų, tekstūros, spalvų), objektų, skleidžiančių garsus. Medžiagų ir
žaislų nuolatinis atnaujinimas, kaitaliojimas yra vaikams įprastas reiškinys. Aplinka ir joje esantys žaislai, priemonės, naudojami veiklos metu – lavinantys visus
pojūčius. Naudojama žaislus, kuriuos galima išardyti, išbandyti jų formas, pritaikant tinkamiausią, taip pat garsus skleidžiančius žaislus. Parūpinama priemonių ir skatinama
veiklą, grindžiamą visų 5 pojūčių panaudojimu aplinkai tyrinėti. Pasiūloma žaisti dailės priemonėmis ir medžiagomis, kad eksperimentavimo metu įgyta patirtis taptų
pirmuoju žingsniu kūrybos link. Kuriama saugią, džiaugsmingą, laisvą aplinką, kurioje vaikas gali eksperimentuoti su įvairia saugia medžiaga. Siūloma žaidimų su
vandeniu. Vaikai jį gali pilstyti, sverti, semti, laistyti (prižiūrimi suaugusiųjų). Lauke nesmarkiai lyjant ir nesant šaltam orui, tinkamai aprengus vaikus leidžiama braidyti
po balas, taškyti vandenį, semti jį kibirėliais. Skatinama klausti, domėtis, į klausimus atsakyti trumpai, bet aiškiai, siekiant sudominti ir skatinti toliau tyrinėti. Vaikus skatinama
daryti taip, kaip iki šiol nedarė, pasirenkant kuo įvairesnių sprendimų. Veiklą organizuojama ir patalpose ir lauke. Skatinama vaikus savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos,
statyti smėlio pilis, joms dekoruoti naudoti gamtos dovanas.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Skatinama išbandyti įvairią veiklą, įvairius daiktų panaudojimo būdus, siekiant, kad vaikai pastebėtų, jog tą patį daiktą, priemonę, dalyką galima panaudoti įvairioms
reikmėms ir tikslams, kaip galima pakeisti jo funkcijas, išvaizdą, skirtingai jį pritaikius ar panaudojus. Suteikiama laisvės, erdvės, laiko, pasiūlant naudoti įvairius suneštus
butaforinius daiktus, kuriuos vaikai gali panaudoti kurdami vaidinimus, rinkdamiesi jiems patinkančią veiklą, režisuodami savo pačių sugalvotas istorijas. Lavinama kūrybinį
mąstymą – lankstumą, gausumą, detalumą, originalumą. Klausiama: „Kaip dar kitaip galėtum pasakyti, padaryti, ką dar tai galėtų reikšti?“ (mąstymo
lankstumas). Prašoma kuo tiksliau apibūdinti kūrinį, išdailinti piešinį ir pan. Užduodant netikėtus, fantastinius klausimus, skatinama vaiką išsakyti originalias mintis.
Vaiko prašoma drąsiai išsakyti visas į galvą atėjusias idėjas: nupiešti, išvaidinti, atlikti kuo įvairesnius judesius, sukurti melodijas ir t. t. (mąstymo ribos, idėjų gausumas).
Skatinama džiaugtis savo kūriniais, aptariama, kokias sugalvotas idėjas, originalius sprendimus galima pritaikyti ar išbandyti realiame gyvenime. Aptariama, ką naujo,
originalaus pavyko sukurti, svarstyti, kaip galėtų patobulinti panašų kūrinį kitą kartą. Skatinama kūrybiškumą, laisvai reikšti idėjas, užduodama daug atvirojo tipo
klausimų, kad idėjų būtų kuo daugiau, kuo įvairesnės. Ugdoma originalumą – prašoma išsakyti idėjas taip, kad niekas kitas taip nesugebėtų, drąsinama fantazuoti, kurti, nebijoti
savo idėjų, sakyti visa, kas tik ateina į galvą. Ugdoma fantaziją, žaidžiant ir kuriant nerealias, bet prasmingas situacijas. Prašoma sugalvoti, kaip būtų galima detaliai ištobulinti
savo „objektą“, įsivaizduojant, papasakojant, išreiškiant judesiu, piešiant, kad jis būtų kuo labiau išbaigtas, dar tobulesnis. Skatinama atrasti skirtumus tarp fantazijos ir
realybės. Pasiūloma įdomios veiklos ir patirties, skatinant patirti naujų išgyvenimų. Skatinama dalytis praeityje išgyventa įdomia patirtimi, veikla, kelionių įspūdžiais ir
nuotykiais su kitais vaikais. Vengiama vertinti, „rūšiuoti“ vaikus pagal pasiekimus. Priimami ir palankiai vertinami visokie atsakymai, bet kokio lygio veiklos rezultatai,
visais atvejais surandant, pastebint ir išsakant tai, už ką būtų galima juos pagirti. Pateikiama įvairių medžiagų, žaislų priemonių, skatinant vaiką kurti iš jų naujus
produktus po vieną ar grupelėse. Skatinami dalytis idėjomis, dirbant porose, grupelėse, kartu priimti sprendimus. Organizuojama projektus, grupinę veiklą. Mokoma mokytis
ir dirbti grupėje, kalbėtis apie tai, kaip jaučiasi kiti vaikai, jei vienas neleidžia kitiems nieko pasakyti. Mokoma dalytis idėjomis. Tokie pokalbiai vyksta nedidelėse grupelės.
Skatinama pamatyti naujus, iki tol nepastebėtus įvairius gamtos reiškinius, augalų, paukščių gyvenimą. Nuolat atkreipiama dėmesį į visus žmogaus pojūčius. Mokomasi
pastebėti, įsiklausyti, užuosti, paliesti ir pajusti. Taikoma metodus ir būdus: smegenų audrinimas , fantastiniai klausimai, prašoma išvardyti kuo daugiau daikto naudojimo
būdų, kūrybiniai vaidinimai, pasakos kūrimas sėdint ratu, fantastinio gyvūno piešimas. Prieš tai vaikams paaiškinama, kad galimi patys įvairiausi atsakymai, ir kuo jie
įdomesni ir labiau netikėti, tuo geriau.
Ugdymo gairės
Skatinama kūrybiškumas, laisvai reikšti idėjas, užduodama daug atvirojo tipo klausimų, kad idėjų būtų kuo daugiau, kuo įvairesnės. Ugdoma originalumas – prašoma
išsakyti idėjas taip, kad niekas kitas taip nesugebėtų, drąsinama fantazuoti, kurti, nebijoti savo idėjų, sakyti visa, kas tik ateina į galvą. Skatinamas divergentinis mąstymas.
Užduodama klausimus: „Kas būtų, jeigu? ..“Ugdoma fantaziją, žaidžiant ir kuriant nerealias, bet prasmingas situacijas. Prašoma sugalvoti, kaip būtų galima detaliai ištobulinti
savo „objektą“, įsivaizduojant, papasakojant, išreiškiant judesiu, piešiant, kad jis būtų kuo labiau išbaigtas, dar tobulesnis. Skatinama atrasti skirtumus tarp fantazijos ir
realybės. Pasiūloma įdomios veiklos ir patirties, skatinant patirti naujų išgyvenimų. Skatinama dalytis praeityje išgyventa įdomia patirtimi, veikla, kelionių įspūdžiais ir
nuotykiais su kitais vaikais. Vengiama vertinti, „rūšiuoti“ vaikus „pagal pasiekimus. Priimami ir palankiai vertinami visokie atsakymai, bet kokio lygio veiklos rezultatai,
visais atvejais surandant, pastebint ir išsakant tai, už ką būtų galima juos pagirti. Pateikiama įvairių medžiagų, žaislų priemonių, skatinant vaiką kurti iš jų naujus
produktus po vieną ar grupelėse. Skatinami dalytis idėjomis, dirbant porose, grupelėse, kartu priimti sprendimus. Organizuojama projektus, grupinę veiklą. Mokoma mokytis
ir dirbti grupėje, kalbėtis apie tai, kaip jaučiasi kiti vaikai, jei vienas neleidžia kitiems nieko pasakyti. Mokoma dalytis idėjomis. Tokie pokalbiai vyksta nedidelėse grupelėse.
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Veiklos formos
Aplinkos daiktų ir reiškinių stebėjimas ir tyrinėjimas. Profesionalių meno kūrinių, spektaklių stebėjimas. Žodinės kūrybos klausymas. Dainavimas. Grojimas. Improvizavimas
ir kūryba. Muzikos klausymas. Šokiai, muzikiniai žaidimai, rateliai. Vaidmeniniai žaidimai. Improvizaciniai žaidimai. Liaudies rateliai, šokiai, žaidimai, kalendoriniai žaidimai.
Tradiciniai etniniai šokiai. Socialiniai žaidimai. Lėlių ir dramos vaidybinės improvizacijos. Pokalbiai, diskusijos. Probleminiai kūrybiniai pokalbiai. Įvairiomis technikomis
atliekami dailės darbai. Naujų technikų paieška. Vaidyba. Darbų eksponavimas. Autorinės vaikų darbų parodos. Pramogos su tėvais.
4.1.5. Sveikatos saugojimo kompetencija
Vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, ugdymosi pasiekimai, veiksenos, veiklos formos
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų
sritis
 Valgo ir geria
 Valgo gana tvarkingai.
 Valgo tvarkingai, dažniausiai
 Valgo tvarkingai. Pasako,
Kasdieniniai
savarankiškai. Pradeda
taisyklingai.
jog maistas reikalingas, kad
 Primenamas po
gyvenimo
naudoti stalo įrankius.
augtume, būtume sveiki. Įvardija
valgio skalauja burną.
 Naudojasi stalo įrankiais.
įgūdžiai
Pasako, ko nori ir ko
vieną kitą maisto produktą, kurį
 Pasako, kodėl reikia plauti
 Domisi, kuris maistas sveikas ir
nenori valgyti.
valgyti sveika, vieną kitą - kurio
vaisius, uogas, daržoves.
naudingas. Serviruoja ir tvarko
vartojimą reikėtų riboti.
 Pats eina į tualetą,
stalą vadovaujamas suaugusiojo.
 Padeda suaugusiajam
suaugusiojo padedamas
 Savarankiškai serviruoja ir
serviruoti ir po valgio
 Savarankiškai apsirengia ir
susitvarko.
tvarko stalą.
sutvarkyti stalą.
nusirengia, apsiauna ir nusiauna
 Suaugusiojo padedamas
 Savarankiškai apsirengia ir
batus.
 Dažniausiai
savarankiškai
nusirengia ir apsirengia.
nusirengia, apsiauna ir nusiauna
naudojasi tualetu ir susitvarko
 Priminus plaunasi rankas,
batus.
 Padedamas bando
juo pasinaudojęs.
prausiasi, nusišluosto rankas ir
praustis, nusišluostyti
 Suaugusiųjų
padedamas
veidą.
 Šiek tiek padedamas
veidą, rankas.
pasirenka
drabužius
ir avalynę
apsirengia ir
 Priminus stengiasi
sėdėti,
pagal
orus.
 Padeda vieną kitą daiktą į
stovėti, vaikščioti taisyklingai.
 nusirengia, apsiauna ir
vietą.
 Priminus ar savarankiškai
nusiauna batus.
 Priminus tvarkosi žaislus ir
plaunasi rankas, prausiasi,
 Atsiranda pirmieji elgesio  Šiek tiek padedamas plaunasi
veiklos vietą.
nusišluosto rankas ir veidą.
su žirklėmis įgūdžiai.
rankas, prausiasi, nusišluosto
 Stengiasi saugoti save ir kitus.
 Priminus stengiasi
rankas ir veidą. Priminus
vaikščioti, stovėti, sėdėti
čiaudėdamas ar kosėdamas
taisyklingai.
prisidengia burną ir nosį.

Dažniausiai savarankiškai
 Pasako, kad negalima imti
tvarkosi žaislus ir veiklos vietą.
degtukų, vaistų, aštrių ir kitų
 Savarankiškai ar priminus
pavojingų daiktų.
laikosi susitartų saugaus elgesio
 Gali sutvarkyti dalį žaislų,
taisyklių.
su kuriais žaidė.
 Stebint suaugusiajam saugiai
naudojasi
 veiklai skirtais aštriais įrankiais.
Vertybinė nuostata. Noriai įvaldo sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.
Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu. Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo
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savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Žaidžiant susipažįsta su higienos reikmenimis: muilu, rankšluosčiu, nosine, šukomis ir kt. Atlieka veiksmus su higienos priemonėmis, vėliau jas naudoja žaisdami.
Klausosi pasakojimų, skaitomų kūrinių apie švarą, dienos ritmą, saugų elgesį namuose, gamtoje. Žaidimų metu skatinami savarankiškumo įgūdžiai: maitina lėles, jas rengia,
guldo, globoja, bando tvarkingai sudėti drabužėlius. Dengia stalą, imituoja maitinimosi judesius, elgesį prie stalo, bendrauja su šalia esančiais. Stalo žaidimų, knygelių,
kortelių, plakatų pagalba susipažįsta su vaisiais, daržovėmis, sveiku maistu, turimas žinias įtvirtina žaisdami. Klausydamiesi pasakojimų, skaitomų kūrinių sužino apie daiktus,
kurie yra pavojingi vaikų sveikatai ir saugumui, kas atsitinka, kai vaikai su jais žaidžia. Žaidimų metu formuojasi saugaus elgesio įgūdžiai. Kūrybos metu (piešdami) išreikia
savo emocijas ir pojūčius. Bando papasakoti, ką pavaizdavo savo darbelyje.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Diskutuodami apie sveikatą sužino kaip atrodo ir jaučiasi sergantis žmogus, ieško negalavimo priežasčių ir jų pašalinimo būdų bei priemonių, sužino apie sveiką
gyvenimo būdą, higieninius reikalavimus. Stebėdami sergančius ir sveikus žmones nuotraukose, paveikslėliuose, girdėdami įvairias istorijas apie ligonius, ieško ligos požymių,
iš veido ar kūno išraiškos nustato, kas yra sergantis žmogus. Žinias įtvirtina individualių užsiėmimų metu, per žaidimus, diskusijų metu. Naudojasi asmeniniais higienos
reikmenimis (šukomis, burnos skalavimo stiklinaitėmis, vienkartinėmis nosinaitėmis ir kt.). Susipažįsta su maisto reikšme žmogaus sveikatai, sveikos mitybos
reikalavimais, žino, kad vaisiai ir daržovės – vitaminų šaltinis, aiškinasi mitybos piramidės sudėtį. Gamina, valgo ir kitus vaišina šviežiais vaisiais ir daržovėmis bei
kt. Prieš valgio gaminimą nusiplauna rankas, užsiriša skarelę ar užsideda kepuraitę, po darbo sutvarko savo darbo vietą. Praktinės veiklos metu susipažįsta su stalo
dengimo reikalavimais. Kasdienio maitinimosi metu, naudodamiesi stalo įrankiais, įgyja praktinių gebėjimų teisingai naudotis stalo įrankiais. Ugdomosios veiklos metu
aptaria įvairias pavojingas situacijas, diskutuodami vienas su kitu aiškinasi jų atsiradimo priežastis, ieško sprendimų, kaip jų išvengti. Dalyvauja saugaus eismo,
sveikatos saugojimo programose, projektinėje veikloje. Taisyklingai naudojasi stalo įrankiais, supranta kas yra sveikas maistas, kuo jis naudingas sveikatai, kuria „Sveikuolių
receptus“. Skiria kaip atrodo sveikas ir sergantis žmogus. Rengia, šukuoja, prausia lėles, žaidžia didaktinėmis priemonėmis (segiojimas, rišimas, varstymas). Dėlioja
paveikslėlius „Kada kaip rengiamės?“; Dalyvauja probleminiuose pokalbiuose (pvz.„Kodėl reikia plauti rankas?“„Kaip elgtis gatvėje?“ ir t.t.). Kuria plakatus „Sveikas
maistas“, „Blogi įpročiai“, „Kur kreiptis pagalbos?“ ir pan. Laikosi taisyklių, susitarimų, susitvarko savo žaislus ar veiklos vietą padeda draugui, kai reikia pagalbos. Žino kaip
reikia elgtis su aštriais daiktais, veiklos metu elgiasi atsargiai.
Ugdymo gairės
Kartu su vaikais aptariama, kodėl žmogus valgo. Prašoma vaikų pasakoti, ką jie dažniausiai valgo pusryčiams, pietums ir vakarienei, diskutuojama, kurie iš jų vartojamų
produktų yra naudingiausi jų augimui ir gerai savijautai. Naudojama vaizdinė medžiaga, žaidžiant mokomasi atskirti naudingą ir bevertį maistą. Organizuojami įvairių kūrybinių
darbelių (piešinių, inscenizacijų ir t. t.) kūrimai, jais skatinama pasirinkti sveikus produktus ir patiekalus. Klausomasi skaitomų knygelių, vaidinama, žaidžiami loto, žiūrimi
filmukai apie žmogui naudingus maisto produktus (duoną, obuolius, pieną, vandenį). Žaidžiant su lėlėmis ar kitus žaidimus rūšiuojami maisto produktai (jų paveikslėlius) į
naudingus ir vengtinus. Pasiūloma vaikams apsirengti lengvesniais ar šiltesniais drabužėliais. Sušlapusius rūbus, avalynę mokoma pasidžiauti. Prausykloje aprūpinama skystu
muilu su dozatoriumi, parodoma, kaip ir kiek dozuoti, kad rankos būtų švarios. Primenama, kad reikia taupyti vandenį, paaiškinama, kodėl, pasiūloma vandens čiaupą atsukti
tiek, kiek reikia, kad muilas nusiplautų. Žaidžiami rankų plovimo žaidimai. Parūpinama priemonių kalimo, siuvimo, dygsniavimo žaidimams. Apsilankoma su vaikais
gaisrinėje, policijoje, ligoninėje, autoservise ir t. t. Vaikai skatinami stebėti savo ir kitų taisyklingą laikyseną, pasakyti, kai pastebės vaikštantį ar sėdintį susikūprinus.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų
sritis
 Pastovi ant vienos kojos
 Stovėdamas pasistiebia,
 Eina pristatant pėdą prie pėdos,
 Eina ratu, poroje, prasilenkiant,
Fizinis
(3-4 sekundes).
atsistoja ant kulnų,
pakaitiniu
gyvatėle, atbulomis, šonu.
aktyvumas
stovėdamas ir sėdėdamas
ir pristatomuoju žingsniu, aukštai  Bėga pristatomu ar pakaitiniu
 Tikslingai, skirtingu ritmu
atlieka įvairius judesius
keliant kelius, atliekant judesius
eina ten, kur nori,
žingsniu, aukštai keldamas
kojomis bei rankomis.
rankomis, judant vingiais.
vaikščiodamas apeina arba
kelius, bėga suoleliu, įkalnėn,
peržengia kliūtis, eina
 Eina ant pirštų galų, eina
 Bėgioja vingiais, greitėdamas ir
nuokalnėn.
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plačia (25 – 30 cm.) linija.
Bėga keisdamas kryptį,
greitį. Lipa ir nulipa laiptais
pakaitiniu žingsniu
laikydamasis suaugusiojo
rankos ar turėklų.
Atsispirdamas abiem
kojomis pašoka nuo žemės,
nušoka nuo laiptelio,
peršoka liniją.
Geriau derina akies-rankos,
abiejų rankų, rankų ir kojų
judesius, todėl tiksliau
konstruoja, veria ant
virvutės sagas, ridena,
mėto, gaudo, spiria
kamuolį, įkerpa popieriaus
kraštą.





siaura (5 cm) linija,
gimnastikos suoleliu, lipa
laiptais aukštyn – žemyn
nesilaikant už turėklų,
šokinėja abiem ir ant vienos
kojos, nušoka nuo
paaukštinimo. Mina ir vairuoja
triratuką.
Pieštuką 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.







lėtėdamas, išsisukinėdamas,
bėga ant pirštų galų.
Šokinėja abiem kojom vietoje ir
judant pirmyn, ant vienos kojos,
šokinėja per virvutę, peršoka
žemas kliūtis, pašoka siekdamas
daikto.
Pieštuką ir žirkles laiko beveik
taisyklingai. Tiksliai atlieka
sudėtingesnius judesius pirštais ir
ranka (veria ant virvelės
smulkius daiktus, užsega ir
atsega sagas).
Meta, spiria kamuolį iš įvairių
padėčių, į taikinį, tiksliau
gaudo, mušinėja. Įsisupa ir supasi
sūpynėmis.







Šokinėja ant vienos kojos
judant pirmyn, šoka į tolį, į
aukštį.
Važiuoja dviračiu. Rankos ir
pirštų judesius atlieka vikriau,
greičiau, tiksliau, kruopščiau.
Tiksliau valdo pieštuką bei
žirkles ką nors piešdamas,
kirpdamas. Su kamuoliu
atlieka sporto žaidimų
elementus, žaidžia komandomis,
derindami veiksmus.

Vertybinė nuostata. Noriai, džiaugsmingai juda.
Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos
koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Laikosi dienos rėžimo, laiku keliasi, atlieka rytinę mankštą. Kasdien, išskyrus prastą orą, eina pasivaikščioti į lauką. Eina dienos poilsio. Du kartus per savaitę dalyvauja kūno
kultūros užsiėmimuose. Dalyvauja įstaigos organizuojamuose rudens, žiemos ir pavasario sveikatingumo savaitėse, sporto šventėse. Vasarą, esant palankiom sąlygom, atlieka
oro ir vandens procedūras, maudosi baseine. Žaidžia su įvairaus dydžio kamuoliais. Ridena kamuolį vienas kitam iš įvairių padėčių viena ir abiem rankomis. Meta didelį
kamuolį į žemę ir sugauna jį. Meta didelį kamuolį į viršų ir sugauna, atšokusį sugauna. Einant ridena kamuolį suoleliu. Meta kamuolį auklėtojai ir sugauna jos mestą kamuolį.
Mėto, gaudo, ridena, spiria į pastatytus vartus, surenka juos į krepšį. Eina, šliaužia, ropoja per gimnastikos suoliuką, pro tunelį, pro pastatytas įvairias kliūtis. Pašoka siekiant
daikto. Nušoka nuo suolelio. Peršoka per nedidelę kliūtį (virvutę, lanką). Šokinėja ant batuto, nušoka ant gimnastikos paloto. Šokinėja ant šokinėjimo kamuolių. Eina per
tiltelį, perlipa pro pastatytas kliūtis. Žaidžia žaidimus: „Pavykite mane“, „Pavyk sviedinį“, ,,Paridenk sviedinį“, „Traukinukas“, „Pataikyk į vartelius“, „Bėkite pas mane“,
„Nuropok iki žaisliuko“, ,,Kamuoliukų ridenimas”, „Tvarka- netvarka” ir t.t.
Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Laikosi dienos rėžimo, laiku keliasi, atlieka rytinę mankštą. Kasdien, išskyrus prastą orą, eina pasivaikščioti į lauką. Eina dienos poilsio. Du kartus per savaitę dalyvauja kūno
kultūros užsiėmimuose. Dalyvauja įstaigos organizuojamuose rudens, žiemos ir pavasario sveikatingumo savaitėse, sporto šventėse. Vasarą, esant palankiom sąlygom, atlieka
oro ir vandens procedūras, maudosi baseine. Juda tarp išdėstytų daiktų. Juda įvairiais būdais (pirštų galais, kulnimis, aukštai keliant kelius, pristatomu žingsniu). Eina suoleliu,
stora virve pristatomuoju žingsniu. Išsisklaidžius po signalo suranda savo vietą voroje. Gaudo vienas kitą ir išsisukinėja. Eina suoliuku su smėlio maišeliu ant galvos. Eina
nuožulnia lenta, suoleliu. Pagal signalą kaitalioja ėjimą su bėgimu. Eina ir bėga su paprasčiausiais rankų ir liemens judesiais. Eina, bėga dviese, trise įvairiai susikabinus
rankomis. Vorele po vieną ir poromis, keičiant tempą, darant posūkius. Spiria kamuolį į vartus, taiko į įvairius daiktus. Iš už galvos abiem rankomis meta sviedinį į tolį. Meta
kamuolį į žemę, į viršų keletą kartų iš eilės ir sugauna. Meta smėlio maišelį į horizontalų taikinį (dėžę, krepšį, lanką) dešiniąja ir kairiąja ranka. Mėto kamuolį viena ranka
aukštyn į grindis ir gaudo abiem rankomis. Mėto kamuolį vienas kitam ir gaudo (2 m nuotoliu). Einant ir bėgant ridena, varo kamuolį vingiais tarp daiktų. Šokinėja vietoje
viena ir abiem kojomis judant į priekį nurodyta kryptimi. Šoka iš vietos į aukštį, peršokant 5-10 cm kliūtį. Šoka nuo suolelio į gilumą, į nurodytą vietą. Pašoka ir siekia
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pakabinto daikto. Šokinėja ant batuto, atlikdami įvairius judesius rankomis, kojomis. Pralenda, ropoja, perlipa pro kelias įvairaus aukščio kliūtis. Prašliaužia pro suolelį pilvu,
prisitraukiant rankomis. Žaidžia lauko, sportinius bei judriuosius žaidimus, dalyvauja estafetėse, mokosi varžytis, laimėti ir garbingai pralaimėti. Žaidžia žaidimus:
„Medžiotojai ir kiškiai“, „Pataikyk į lanką”, „Surask porą“, „Kamuolio perdavimas“, „Pagauk savo porą”, „Gyvas taikinys”, „Saulutė ir lietus“, „ Tvarka - netvarka”, „Diena,
naktis“, ,,Žuvys ir tinklas“, ir t.t.
Ugdymo gairės
Organizuojamos veiklos, kurių metu atliekami ritminiai judesiai pečiais, galva, mušinėjami, mėtomi kamuoliai, ėjimas keičiamas bėgimu, vaikas turėtų eiti, bėgti, perlipti
suolą, pralįsti po kėde ir t. t. Organizuojamos bėgimo estafetes, įvairių šuolių žaidimai, panaudojant įvairias priemones: kaspinus, kamuolius, lankus, lazdas. Žaidžiami žaidimai
su išsisukinėjimais, kurių tikslas – ilgiau likti nepagautam. Siūloma vaikams šokinėti per šokdynę, lanką. Siūloma piešti įvairių linijų, pieštuku apvesti daiktus: stiklinę, apverstą
lėkštę. Sudaromos sąlygos vaikui žaisti su pipete. Grupėje parūpinama įvairių priemonių (sagų, rutuliukų, karolių), kad vaikas galėtų verti ant siūlo; skalbinių segtukų, kuriuos
vaikas stengtųsi paimti segtuką trimis pirštais ir prisegti.
Ugdymosi
3-asis žingsnis
4-asis žingsnis
5-asis žingsnis
6-asis žingsnis
pasiekimų
sritis
 Atkakliai laikosi savo norų. Yra ramus ir
 Primenant, sekdamas
 Primenant laikosi
 Dažniausiai
rodo pasitenkinimą kasdienine tvarka bei ritualais.
suaugusiojo bei kitų
grupėje numatytos
savarankiškai
Savireguliacija
vaikų
pavyzdžiu
laikosi
tvarkos,
susitarimų
ir
laikosi grupėje
 Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda sutelkti
ir savikontrolė
grupėje numatytos
taisyklių.
Lengviau
numatytos tvarkos,
dėmesį, kontroliuoti savo elgesį.
tvarkos, susitarimų ir
priima
dienos
ritmo
susitarimų ir
 Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir draudimų.
taisyklių.
pasikeitimus.
taisyklių.
Nueina šalin, jeigu kas nepatinka, atsisako bendros
 Žaisdamas stengiasi
 Ramioje situacijoje
 Bando susilaikyti
veiklos, nekalba. Išbando įvairius konfliktų sprendimo
laikytis žaidimo
sugalvoja kelis konflikto
nuo netinkamo
ar savo interesų gynimo būdus.
taisyklių. Nusiramina,
sprendimo būdus, numato
elgesio jį
kalbėdamas apie tai,
jų taikymo pasekmes.
provokuojančiose
kas jį įskaudino, ir
situacijose, ieško
 Primena kitiems
girdėdamas
taikių išeičių.
tinkamo elgesio
suaugusiojo komentarus.
taisykles ir bando jų
 Stengiasi suvaldyti
 Ramioje situacijoje
laikytis be suaugusiųjų
savo pyktį, įniršį.
įvardina savo ar kito
kontrolės.
netinkamo elgesio
galimas pasekmes,
bando laikytis tinkamo
elgesio taisyklių.
Vertybinė nuostata. Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį.
Esminis gebėjimas. Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir
veiksmus.
Vaiko veiksenos 3-asis žingsnis
Ima daiktus, žaislus, knygas, klausosi dainelių, eilėraščių. Pripranta prie ritualų ir jų laikosi. Ieško emocinio supratimo, bėga prie suaugusiojo, auklėtojos (lipa ant kelių, prašosi
paimamas ant rankų ,apsikabina žaisliuką). Reiškia savo emocijas, pasitenkinimą, palankumą kitam: šypsosi, juokiasi, glosto, apkabina, bučiuoja, vadina vardu, reaguoja į
suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, pasakoja apie save, savo aprangą, šeimą. Domisi patrauklia veikla, gerai jaučiasi grupės aplinkoje. Žaidžia emocinius (klykavimo,
mylavimo) žaidinimus. Gina save protestuodamas: garsiai verkia, bėga šalin, prieštarauja („ne, nenoriu“). Grupėje laikosi susitarimų ir prašymų. Ieško būdų nusiraminti
„Nusiraminimo kampelyje“.
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Vaiko veiksenos 4-asis, 5-asis, 6-asis žingsniai
Kasdienių situacijų metu aiškinasi kultūringo bendravimo, elgesio įvairiose situacijose taisykles. Tyrinėja savo ir kitų elgesį, atlieka kai kuriuos įpareigojimus,
nurodymus. Kuria, aptaria grupės elgesio taisykles. Klausosi kūrinėlių, diskutuodami apie vaikų ir gyvūnų tinkamą ir netinkamą elgesį bei jų pasekmes, samprotaudami, kaip
patys pasielgtų panašioje situacijoje. Žaisdami, bendraudami mokosi elementarių savikontrolės įgūdžių (nusiraminti, nepykti, atsiprašyti, užjausti, padėti). Atlikdami tą patį
darbą netrukdo dirbančiam šalia, tariasi dėl bendrų veiksmų, derina savo interesus. Diskutuoja, aiškinasi apie tai, kad būtina valdyti savo poreikius, jausmus, kad netinkamas
elgesys, žodžiai įžeidžia kitus, apie bendravimą, kilusius ginčus su draugais, kaip juos taikiai spręsti. Žaidybinių situacijų metu ieško konfliktų sprendimo būdų. Vaizduoja
tinkamus ir netinkamus poelgius, įsijausdami į „draugo“, „svečio“, „brolio“ ar kt. vaidmenis. Užsidėję „kalbančius akinius“ komentuoja tinkamą ir netinkamą draugų
elgesį. Žaidžia bendrus žaidimus, laikosi žaidimo taisyklių, veikia šalia kitų atsargiai, netrukdydami, gerbdami jų privatumą,. Bendraudami su vaikais vartoja mandagumo
žodžius (pasisveikina, atsisveikina, prašo, atsiprašo, paguodžia, nuramina). Žaidžia žaidimus užsidėję „emocijų karūnėles“. Kaupia gerų darbų, gerų poelgių kraitelę, kuria
„gerų darbų medį“ . Dovanoja vienas kitam pasigamintus „švelnukus“, konstruoja „gerumo traukinį“, kuria „gražių žodžių knygą“ rašo mandagumo, gerumo, padėkos,
linkėjimų žodžius. Suranda būdų kaip galima sumažinti pyktį, įniršį, piešia, ieško iš žurnalų nuotraukų, paveikslėlių, su žmonių emocijomis, pritaiko žaidybinėse
situacijose. Kuria mini spektaklius: „Pikčiurna Mėta ir linksmuolis Mikis“, „Liūdnas katinėlis“, „Pasipūtusi pelytė“. Gamina „pykčio maišelius“, kuria pasakojimą „Katulis ir
pykčio maišeliai“. Klausydami pasakų, įsisavina emocijų reiškimo būdus.
Ugdymo gairės
Grupėje įrengiama ramybės erdvė. Vaikai supažindinami su būdais emocijoms išlieti ir suteikiama galimybė jais pasinaudoti. Skatinamos vaiko pastangos pačiam spręsti
problemas ir nesutarimus, ieškoti taikių išeičių, keliant problemų sprendimą skatinančius klausimus: „Kaip galima išspręsti šią problemą?; Kas atsitiks, jeigu padarysime
taip?“, skatinant pačiam spręsti problemas, neskubant patarinėti, nurodinėti. Pasakojamos istorijas arba žaidžiami žaidimai, kurių veikėjai pozityviai sprendžia konfliktus.
Pastebimos vaiko pastangos laikytis tvarkos ir susitarimų, jį pagiriant, padrąsinant.
Veiklos formos
Saugi estetiška aplinka. Kūno kultūros valandėlės. Kasdieninė ryto mankšta. Dienotvarkės laikymasis. Kasdieninis praktikavimasis. Sveikatos valandėlė. Grūdinimas. Sporto
savaitės. Laisvas judėjimas lauke ir grupėje. Tradiciniai žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Judrūs žaidimai. Siužetiniai žaidimai. Rankų pirštų žaidimai. Sportinės pramogos.
Saugaus eismo savaitės. Iškylos. Pokalbiai, grožinės literatūros skaitymas ir aptarimas. Pokalbiai diskusijos. Probleminiai klausimai. Knygų, enciklopedijų vartymas. Muzikos
kūrinių klausymas. Meninė saviraiška. Atsipalaidavimo valandėlės. Laisvas judėjimas pagal muziką. Kūrybinė improvizacija judesiu. Arbatos popietės. Vakarienė kartu su
tėvais. Dalyvavimas įstaigos sveikatingumo programos ir projekto įgyvendinime.
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaiko pasiekimų vertinimas yra nuolatinis informacijos kaupimas apie įgyjamus vaiko
gebėjimus, ugdymosi pasiekimus, daromą pažangą. Vertindami siekiame pažinti vaiką, išsiaiškinti jo
poreikius ir galimybes. Apie daromą pažangą ir problemas informuojame tėvus.
Grupės vaikų pasiekimai, laimėjimai aptariami mokytojų tarybos pasitarimuose, grupės tėvų
susirinkimuose. Apie konkretaus vaiko įgyjamus gebėjimus ir problemas kalbamasi su tėvais
individualiai. Pagrindinės vaiko pasiekimų vertintojos yra grupių auklėtojai. Jų informaciją apie vaikus
papildo menų pedagogės, logopedė.
Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų lūkesčiai, jų nuomonė apie vaiko gebėjimus,
polinkius, pomėgius, norus. Tėvai užpildo anketas.
Įgyjami vaiko gebėjimai vertinami nuolat stebint jį ugdymo procese. Vaiko ugdymosi pasiekimai
kaupiami Vaiko aplanke. Jame talpinama auklėtojų užrašyta vaikų žodinė kūryba, žodžiai naujadarai,
vaikų kūrybos knygelės, užduotėlės rankai lavinti, dailės darbai, gyvenimo darželyje nuotraukos,
konkursuose, festivaliuose laimėti diplomai.
Vaikui pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę aplankas perduodamas priešmokyklinio
ugdymo pedagogei. Aplankas kaupiamas toliau ir atiduodamas šeimai, kai vaikas išeina į mokyklą.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne Mano dienynas. Du
kartus metuose grupių auklėtojai įvertina kiekvieno vaiko gebėjimus pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašą (2015) ir darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“. Ikimokyklinio vaikų ugdymo programoje
numatytas ugdymo sritis. Pirmas įvertinimas atliekamas rugsėjo mėnesį.
Jo metu išsiaiškinami vaiko gebėjimai, patirtis, individualūs ypatumai. Numatomi vaikų ugdymo
prioritetai, kryptys, būdai, individualizavimo, paramos formos.
Antrojo vertinimo metu – gegužės mėnesį nustatoma individuali kiekvieno vaiko pažanga,
pasiekta per mokslo metus.
Analizuodama šiuos duomenis pedagogai planuoja vaikų ugdymo procesą visai grupei,
grupelėse, individualiai. Mokslo metų pabaigoje sudaroma bendra darželio vaikų pasiekimų ir pažangos
įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos mokytojų tarybos pasitarime, nurodant bendrą darželio vaikų
ugdymosi pasiekimų ir pažangos būklę, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis.
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6 pav. Ugdymo programos įgyvendinimo vertinimas
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