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PRATARMĖ 

Šalies ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo kaita: globalizacija, darnus 

vystymasis, informacinės visuomenės plėtra, vertybių ir vertybinių nuostatų kaita įpareigoja 

švietimo bendruomenę labai atidžiai derinti ugdymo tikslus su vaikų, šeimų, bendruomenės ir 

valstybės poreikiais. 

Šiandien ugdymo turinys suprantamas ne kaip griežtai reglamentuota programa, o kaip 

kompleksiškas procesas, kuriame pabrėžiama turima vaiko patirtis ir sąsajos su aktualiais 

socialinės kultūros jo gyvenamosios aplinkos poreikiais. 

Šiaulių lopšelio - darželio ,,Voveraitė‘‘ Ikimokyklinio ugdymo(si) programa (toliau 

Programa) parengta ir atnaujinta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis (2015), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014), 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu (2011), Metodinėmis rekomendacijomis 

ikimokyklinio ugdymo programai rengti (2006), Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa 

(2015) ir atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011), strateginių švietimo 

dokumentų ir kitų ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų siekius, prioritetus, 

kokybės kriterijus bei juose vartojamas sąvokas.  

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa yra orientyras, leidžiantis pedagogui 

kryptingai organizuoti ugdomąją veiklą, kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas, ugdymo(si) 

turinį ,,priartinti prie vaiko“. Ugdymo(si) turinys įgyvendinamas atsižvelgiant į kiekvieno 

vaiko individualius poreikius, prigimtį, patirtį, pomėgius, brandos ypatybes, sveikatą, darželio 

ir grupių kryptingumą bei reikmes. Ikimokyklinio ugdymo programa siejama su sveikos 

gyvensenos įgūdžių ir įpročių ugdymu, vertybinių nuostatų ir elgsenos formavimu.Ypatingas 

dėmesys skirtas vaikų sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos 

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

savitumą. 

Programa grindžiama visapusiško ugdymo(si) idėjomis ir apima visas ugdymo(si) sritis. 

Programa skirta vaikų nuo 1 iki 6 metų ugdytojams, pedagogams, tėvams (globėjams). 

Ikimokyklinio ugdymo programos turinys nuolat peržiūrimas, atnaujinamas, derinant su 

švietimui keliamais tikslais ir uždaviniais, strateginiais dokumentais bei atsižvelgiant į vaiko 

ir šeimos poreikius. 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Informacija apie įstaigą 
 

Lopšelio-darželio oficialus pavadinimas - Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“. 

Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas –190528055. 

          Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

          Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

          Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

          Lopšelio-darželio savininkas - Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, adresas: 

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. 

          Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba. 

          Lopšelio-darželio buveinė: Saulės takas g. 7, LT-78302 Šiauliai. Telefonas (841) 

552591, el.p. voveraite@splius.lt   

          Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-

darželis, kodas 31114102. 

           

 

1.2. Ikimokyklinio ugdymo programos ir strateginių dokumentų 

sąsajos 

 
         Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių 

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

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

nutarimu Nr. IX1569, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-

745 ,,Dėl valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metams“, tarptautiniais ISSA 

kokybiškos pedagogikos principais - „Kompetentingi XXI-ojo amžiaus pedagogai“, 

užtikrinančiais pastoviai aukštą vaikų ugdymo kokybę. Įstaigos bendruomenė siekia sudaryti 

sąlygas gyventi ir sveikai vystytis kiekvienam vaikui nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba 

teisėtų globėjų rasės, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar 

socialinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių (Vaiko teisių 

konvencija, 2 ir 3 straipsniai). 

mailto:voveraite@splius.lt
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1.3. Filosofinis – psichologinis bei pedagoginis ugdymo programos 

pagrindimas 

 
  Ikimokyklinio ugdymo(si) programos pagrindą sudaro humanistinė, egzistencialistinė, 

fenomenologinė filosofija. Ji pabrėžia vaiko savęs supratimo, saviraiškos, savireguliacijos, 

sveikatos saugojimo esmę ir svarbą ugdymo(si) procese. Ugdymo(si) programa remiasi 

psichosocialine vaiko raidos teorija (Z. Froidas, E. Eriksonas, A. Adleris), vaiko emocine ir 

socialine raida, saugumu. 

    Plačią perspektyvą įstaigoje atskleidžia filosofo-psichologo Ž. Piaže idėjos. Jis vaiko 

žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, įprasmina jį. Vaikui 

neužtenka žinių, informacijos, patirties gautos iš kitų žmonių. Jis atranda, sužino stebėdamas, 

fantazuodamas, eksperimentuodamas, kurdamas. Vaiko pažinimo raidą bei intelektualinius 

poreikius, individualų pasaulio pažinimą, savo mąstymo konstravimą akcentuoja kognityvinė 

vaiko raidos teorija. (Ž. Piaže, Dž. Bruneris). 

         Vaiko sveikatos ugdymas – vienas iš pagrindinių ugdymo prioritetų lopšelyje-darželyje. 

Turėdami aiškią sveikatos ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje koncepciją, parenkame efektyvias 

sveikatos stiprinimo priemones ir būdus. Žinios apie ugdytinių gyvenimo būdą, įpročius ir 

įgūdžius, leidžia sėkmingai spręsti sveikatos ugdymo problemas institucijoje. 

         Bendruomenės narių noras išugdyti lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ vaikus ,,stebėti ir 

vertinti savo fizinę būklę, sveikatą ir jos pokyčius, kartu įgyjant kūno kultūros ir sveikos 

gyvensenos žinių, skatinti vaikus saviugdai, sudaryti pamatą kūrybingai, laisvai ir darbingai 

asmenybei ugdyti“ (Eugenija Adaškevičienė. Klaipėda, 2004, Vaikų fizinės sveikatos ir kūno 

kultūros ugdymas).   

         Humanistinės filosofijos ir vertybinių nuostatų formavimas integruotas į visą 

ugdymo(si) turinį. Vadovaujantis šia filosofija ir vertybinėmis nuostatomis, vaikas pažįsta 

save ir supantį pasaulį, atranda santykius su kitais žmonėmis, savimi, gamta, socialine 

aplinka, visuomene. 

 

 

1.4. Vaikų poreikiai 
 

         Pedagogai vadovaujasi moto - ,,Aš esu toks vienintelis ir mano atrastas pasaulis yra 

nepakartojamas“. Šiame ieškojimų kelyje svarbūs kiekvieno vaiko poreikiai. Lopšelyje -

darželyje stengiamasi patenkinti svarbiausius vaiko poreikius – žaisti, judėti, kurti, pažinti, 

eksperimentuoti, užtikrinti vaiko teisę tinkamai ugdytis (Vaiko teisių konvencija, 1999), 
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lanksčiai prisitaikant prie vaiko, siekiant darnaus perėjimo nuo ugdymo(si) šeimoje prie 

ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. 

 Poreikis žaisti. Kiekvienas vaikas bet kokiose sąlygose susiranda galimybę žaisti. 

Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja. 

 Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja tam skirtose zonose 

(sporto salėje, žaidimų aikštelėse). 

 Poreikis saugiai jaustis. Vaikas gali jaustis saugus, būdamas suaugusiųjų globoje, 

palaipsniui ir pats mokosi saugoti save. 

 Poreikis patenkinti savo smalsumą. Vaikas kaupia žinias, tikslina turimus daiktų 

vaizdinius, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikas nori viską 

pajausti, paliesti. 

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

gabumų, vertingų savybių. 

 Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Vaikas beveik visada nori piešti, lipdyti, 

konstruoti. Tam, kad nuolat galėtų įgyvendinti savo sumanymus, būtina sudaryti palankias 

sąlygas tai atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdymosi aplinką. 

 Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai rengtis, valgyti, pasirinkti 

veiklą, priemones, žaislus. 

       Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros 

visapusiškos ugdymo sąlygos, kad būtų tenkinami išskirtinių gebėjimų turinčių vaikų 

poreikiai, teikiama specialistų pagalba. Tėvų lūkesčiai — tinkama vaiko priežiūra ir 

maitinimas, vaiko saugumo ir sveikatos užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su 

suaugusiais ir bendraamžiais, savarankiškumas, pasirengimo mokyklai svarba. 

        Programa ,,Pažinimo takeliu” garantuoja vaikams galimybę rinktis veiklą pagal interesus ir 

poreikius, garantuoja jų plėtojimąsi ir naujų atsiradimą. Programa siekiame užtikrinti 

kiekvienam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą (si). 

      Stengiamės patenkinti gabių menui vaikų kūrybos poreikį. Įgyvendiname sveikatos 

saugojimo, aplinkosaugos projektus. Sudarome vaikams galimybę dalyvauti rajoninėse, šalies ir 

tarptautinėse parodose ir konkursuose. 
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1.5. Tėvų ir bendruomenės poreikiai  
 

 Tėvai tikisi, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga augins sveiką vaiką. Esame įstaiga 

įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Tėvų pageidavimu vaikų sveikatingumo 

ugdymas pripažintas prioritetine sritimi. 

 Tėvai pageidauja, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaiko kalbos ugdymui ir 

komunikaciniams gebėjimams. Kalba ir aplinkos pažinimas yra neatsiejami komponentai. 

Vaikas geriausiai pažįsta aplinką, pats joje aktyviai veikdamas. Todėl stengiamės sudaryti 

sąlygas vaikų atradimams, tyrinėjimams.  

 Tėvai pageidauja, kad būtų skatinama vaikų saviraiška meninėmis priemonėmis. 

Ugdydami vaikų kūrybiškumą įgyvendiname meninius projektus, dalyvaujame rajoniniuose ir 

šalies konkursuose ir parodose, organizuojamas papildomas vaikų ugdymas šokių, dainavimo 

būreliuose. 

 Tėvai tikisi, kad vaikas ugdymo įstaigoje įgis visas kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymuisi mokykloje. Priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdome pagal Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. 

        Lopšelio-darželio veiklos paskirtis — padėti šeimai ugdyti vaiką, atliepti jos poreikius ir 

lūkesčius, teikti šiuolaikišką kokybišką ugdymą, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.  

        Įstaigos bendruomenė, numatant vaiko ugdymo(si) darną garantuojančias sąlygas, siekia 

glaudžiai bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvų dalyvavimą įstaigos veikloje, siekia pažinti 

ugdytinių šeimas (organizuojant susirinkimus, bendrus renginius, pokalbius ir kt.), domisi 

vaiką supančia emocine, socialine ir kultūrine aplinka (pagal poreikį atliekamos anketinės 

apklausos), užtikrinant informacijos konfidencialumą. Visa įstaigos bendruomenė siekia 

darnaus perėjimo nuo ugdymosi šeimoje prie ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo. 

        Taigi vienas svarbiausių įstaigos siekių — užtikrinti sąveiką tarp auklėtojo, vaiko ir 

šeimos. Tėvai ir auklėtojai sukuria vaiko gyvenimo erdvę, o tai, ką jis patiria joje, suteikia jo 

vystymui kryptį, lemia ugdymo kokybę. Tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimas remiasi 

principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaikų labui. 

 

1.6. Regiono savitumas  
 

        Ikimokyklinio ugdymo(si) programa kurta atsižvelgiant į reikšmingus geografinius, 

istorinius, kultūrinius, socialinius regiono ypatumus: 
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 sudarytos galimybės vaikams susipažinti su gamtos reiškiniais, artimiausia juos supančia 

aplinka: (Šiaulių miesto Lieporių mikrorajonu,  Lieporių parku); 

 ikimokyklinio ugdymo(si) programoje numatyta puoselėti įstaigos, miesto tradicijas; 

 numatyta padėti vaikams daugiau sužinoti apie socialinius vietovės objektus: Šiaulių 

saldainių fabriką „Rūta“, miesto biblioteką, ligoninę, kultūros centrą,  Šiaulių dramos teatrą, 

Gegužių progimnaziją, kitus miesto lopšelius–darželius. 

 

1.7. Įstaigos savitumas 
 

       Lopšelyje-darželyje diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų emocinei ir socialinei 

patirčiai įgyti. Užtikrinamos vaikų ir auklėtojo organizuotos laisvai pasirenkamos veiklos.     

       Lopšelyje-darželyje „Voveraitė“ ugdomi vaikai 1–6 metų. Ugdymas visuminis, 

integruotas. Vaikas pasaulį pažįsta per žaidimus. Žaidimas – pagrindinė vaiko veiklos sritis. 

Lopšelyje-darželyje ugdoma ir skatinama vaiko saviraiška. Organizuojamas papildomas 

ugdymas dailės, dainavimo, krepšinio ir futbolo, šokių būreliuose. Atliktos apklausos 

duomenimis, darželyje vykdoma veikla atitinka vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. 

      Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimui. Nuo 2000 m. esame įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą. Aktyviai rengiame ir įgyvendiname sveikatos ugdymo projektus. 

       Įstaigoje vykdome ,,Pienas vaikams“ ir  „Vaisiai vaikams“ programas. 

       Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira naujovėms ir geranoriškai skleidžia savo gerąją 

patirtį aplinkiniams. Aktyviai bendradarbiauja su Gegužių progimnazija dalyvaujant 

sveikatinimo renginiuose, dailės parodose, aptariant lopšelio-darželio ugdytinių adaptaciją 

mokykloje. Organizuojami bendri renginiai, dalinamasi patirtimi su mikrorajono lopšeliais-

darželiais „Kūlverstukas“, „Gintarėlis“ ir Logopediniu lopšeliu-darželiu bei miesto viešosios 

bibliotekos Lieporių skyriumi. 
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1.8. Lopšelio-darželio vizija 
          

          Tapti nuolat tubulėjančia, kokybiškas švietimo paslaugas teikiančia organizacija, 

kurioje ugdosi sveikas, kūrybingas, bendraujantis ir laimingas vaikas. 

 

1.9. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 
 

 Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą: 

auklėtojai, įgiję vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 

logopedas, neformaliojo ugdymo mokytojas. Pedagogai nuolat tobulina pedagoginę 

kompetenciją, jaučia atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą. 

 Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Ugdomasis procesas 

užima didžiąją laiko dalį, teikiamos socialinės paslaugos: priežiūros, maitinimo, pietų miego. 

 Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji sprendžia vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimą, ugdymo organizavimą ir ugdymo turinio taikymą bei siuntimą į 

pedagoginę, psichologinę tarnybą ( PPT ); 

 Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos. 

 Kalbos sutrikimų turintiems vaikams teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. 

 Tėvų pageidavimu organizuojami papildomi neformaliojo ugdymo užsiėmimai. 

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo vaikų sveikatos būklės stebėseną, 

ugdo vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų kompetencijos tobulėjimui, savišvietai, 

savianalizei, profesiniam bendradarbiavimui bei nuolatiniam mokymuisi. 

 

1.10. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 
 

   Ugdymas organizuojamas vadovaujantis humanistinės pedagogikos holistiniu 

(visuminiu) požiūriu į ugdomą asmenybę jos saviraidos procese. Humanistinė pedagogika 

vaiką priima tokį, koks jis yra. Esminė priemonė tikslui pasiekti yra bendravimas, kuris teikia 

vaikams kasdienį džiaugsmą, stiprina jų asmenybę, dovanoja jiems pasirinkimo laisvę, įžiebia 

bendradarbiavimą. 

Ugdymas nukreiptas į vaiko individualią pažangą be prigimčiai svetimos prievartos ir visų 

su ja tiesiogiai susijusių priemonių. 
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2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 Visuminio integralaus ugdymo principas — siekiama įvairių (kūrybinių, pažintinių, 

fizinių, emocinių) vaiko galių plėtotės, tikslingai formuojant vaiko vertybines nuostatas, 

jausmus, mąstymą ir elgseną. Užtikrinama visų ugdymo sričių darna. 

 Individualizavimo  principas — pripažįstama ir puoselėjama vaiko individualybė; 

visiems lopšelį-darželį lankantiems vaikams sudaromos galimybės ugdytis pagal savo 

gebėjimus, poreikius, amžių, parenkant metodus, turinį, pritaikant aplinką.  

 Tęstinumo principas — programa orientuota į šeimoje pradėto pozityvaus vaiko 

ugdymo(si) tąsą bei dera su Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 

 Tautiškumo principas — išlaikoma pusiausvyra tarp lietuvių liaudies tradicijų, papročių 

ir naujovių, suvokiant jų tarpusavio darną, skatinant kūrybinį tradicijos tęstinumą bei ugdant 

tautinį ir pilietinį sąmoningumą. 

 Sistemingumo ir nuoseklumo — ugdymas moksliškai pagrįstas: einama nuo lengvo prie 

sunkaus, nuo žinomo prie nežinomo. 

 Sveikatingumo principas — vaikas ugdosi nuostatą savarkiškai laikytis asmens higienos, 

aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę 

sveikatą, švarinti aplinką, saugiai elgtis ir jaustis artimiausioje aplinkoje. 

 

 

3. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMOS TIKSLAS, 

UŽDAVINIAI IR UGDYMO(SI) REZULTATAS 

 

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas:  

.        Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo indivualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiaisiais ir bendraamžiais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, 

mokėjimo mokytis pradmenis 

Uždaviniai:  

 Siekti bendravimo ir socialinių įgūdžių formavimosi, kuriant palankią aplinką žaidimų 

plėtojimui(si) ir vaikų kultūros raiškai.  

 Ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, padėti pajusti 

kalbos grožį, išreikšti mintis, jausmus ir patirtį.  
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 Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo 

poreikį. 

 Padėti vaikui pažinti save ir aplinkinį pasaulį, sukuriant sąlygas įvairiems pažinimo ir 

tyrinėjimo būdams. 

 Ugdyti vaikų estetinį suvokimą ir meninę raišką, palaikant vaikų spontaniškas, kūrybines 

idėjas.  

 Užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą vaikų, pedagogų ir tėvų (globėjų) 

bendradarbiavimą. 

Ugdymo(si) rezultatas 

         Svarbiausias ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) rezultatas — sveikas, orus, 

kūrybingas, bendraujantis, smalsus ir sėkmingai besimokantis vaikas. 

 
 

4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) TURINYS, METODAI IR 

PRIEMONĖS 
 

Ugdymo turiniu siekiama atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus bei 

įgūdžius ir formuoti vertybines nuostatas.  

Įstaigoje vaiko ugdymas nukreiptas į vaiko poreikius: žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei 

tenkinti individualius vaiko poreikius. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas 

su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai 

ir emociškai brandesnis, labiau savimi pasitikintis, laisvesnis, kūrybiškesnis, įdomesnis 

draugams.  

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą 

(2014). Ikimokyklinės programos turinyje išskirtos keturios vaikų ugdymosi kryptys (žr. 1 

pav.):  

1. Sveikatinimosi ugdymasis (emocinis, socialinis ir fizinis) 

2. Kalbos ir komunikavimo ugdymasis 

3. Meninis ugdymasis  

        4. Pažinimo ugdymasis 
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1 pav. Vaikų ugdymosi kryptys. 

 

 

 Vaiko ugdymosi kryptys sudarytos iš 18-os vaiko pasiekimų sričių, kurios aprašytos 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. 

Ugdymo turinyje, trumpuose aprašymuose, atskleidžiamos svarbiausios vaiko ugdymosi 

krypčių charakteristikos, ugdymo(si) lūkesčiai, vertybinės nuostatos. Kiekvienoje pasiekimų 

srityje pateikti vaikų veiksenų pavyzdžiai.  

Ikimokyklinės programos vaikų ugdymo turinyje išskiriami brandesnių vaikų ugdymosi 

gebėjimai ir kiti vaikų pasiekimai, kurie integruojami į visas ugdymosi sritis. 

 Išskirti gebėjimai padės pedagogams įvertinti individualią vaikų pažangą.  

Vaikų pasiekimų sričių tęstinumą garantuoja Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa, kurioje numatomas vaiko ugdymas pagal penkias kompetencijas: socialinė, 

pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė (žr. 2 pav.). 
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2 pav. Vaiko pasiekimų jungimas į kompetencijas. 

 

           Programoje numatytas ugdymo turinys yra lyg orientyras, kuris nevaržo auklėtojo bei 

leidžia jam laisvai organizuoti veiklą, vertinti ją ir keisti arba pritaikyti vaikų poreikiams.  

 

4.1. Ugdymo metodai 
 

         Vaikų veikla organizuojama įvairiai: individualiai, grupelėmis. Pirmaisiais ir trečiaisiais 

ugdymo metais vaikams būtinas intensyvus pedagogo vadovavimas, ketvirtais ir penktais 

metais kai kuriems ugdytiniams vis dar reikės aktyviai padėti, o kitų vaikų veiklą galbūt 

pakaks paskatinti, inspiruoti siekiant daugiau savarankiškumo.  

           Pedagogas turi teisę pasirinkti ugdymo metodą ir jį taikyti. Renkantis metodą 

vadovaujamasi įstaigos galimybėmis, susiklosčiusia situacija ir siekiais, kad pasirinktas 

metodas padėtų optimaliai siekti pagrindinių ugdymo tikslų.  

       Ugdymo metodai: 

 Žaidybinis metodas – skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuoti socialiniams 

įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą. 

 Vaiko pasiekimai 

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 

2. Fizinis aktyvumas 

3. Emocijų suvokimas ir raiška 

4. Savireguliacija ir savikontrolė 

5. Savivoka ir savigarba 

6. Santykiai su suaugusiais 

7. Santykiai su bendraamžiais 

8. Sakytinė kalba 

9. Rašytinė kalba 

10. Aplinkos pažinimas 

11. Skaičiavimas ir matavimas 

12. Meninė raiška 

13. Estetinis suvokimas 

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

15. Tyrinėjimas 

16. Problemų sprendimas 

17. Kūrybiškumas 

18. Mokėjimas mokytis 

Socialinė 
kompetencija 

Komunikavimo 
kompetencija 

Pažinimo 
kompetencija 

Meninė 
kompetencija 

Sveikatos 
saugojimo 

kompetencija 
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 Praktinis metodas – vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką. 

 Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) – suteikia galimybę perduoti informaciją. 

 Kūrybinis metodas – sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti 

problemų sprendimo būdų. Juos papildome projektiniu metodu, kurio taikymas padeda 

formuoti įvairesnį ugdymo procesą. 

 Projektų metodas – vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų 

kaitą, lanksčiau integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant 

vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų kompetencijų plėtojimą. 

                Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų norus, 

pedagogų sumanymus, vietos, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį. 

 

4.2. Ugdomoji aplinka ir priemonės  
 

         Ugdymo(si) turinio įgyvendinimui kuriama ir pritaikoma vaiko amžių, poreikius, 

galimybes atitinkanti įvairiapusė, saugi ir ugdanti aplinka. Ji aprūpinta įvairiomis 

priemonėmis, skatinančiomis vaiko aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti, 

atrasi, bendrauti ir bendradarbiauti. Veiklos aplinka ir priemonės jai išdėstytos orientuojantis į 

vaikų interesus, savaime kylančius sumanymus, žadina savaiminį perėjimą nuo vienos veiklos 

rūšies prie kitos. 

         Lopšelyje-darželyje ypatingas dėmesys skiriamas psichologiniam ir fiziniam 

ugdomosios aplinkos aspektams. Psichologinė aplinka: 

 demonstruoja, kad vaikas yra laukiamas; 

 sudaromos sąlygos vaikui suvokti, kad juo rūpinamasi, jis yra gerbiamas; 

  grupėje nėra baimės, vaiko teisių pažeidimo, nejaučiamas nerimas; 

  vaikai jaučiasi patogiai ir užtikrintai; 

 bendravimo tonas, stilius (kalbėjimas, klausymas ir kt.) stiprina vaiko pasitikėjimą  

savimi; 

  pasitaikančios klaidos priimamos kaip natūralus dalykas. 

        Fizinė aplinka: 

 saugi, erdvi, funkcionali, žaisminga, estetiška; 

  vaikas grupėje jaučiasi šeimininkas – pats gali keisti, transformuoti, pritaikyti grupės  

erdvę savo sumanymams; 

 aplinka sudaryta iš mažesnių veiklos kampelių individualiai, grupelių ir visos grupės  

veiklai, pakankama erdvės judėjimui; 
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 veiklos kampeliai sutvarkyti taip, kad vaikai, būdami kampeliuose, nebūtų įtakojami  

arba netrukdytų esantiems kituose kampeliuose; 

  ugdymo tikslams naudojamos sienos, langai, durys, grupės apšvietimas ir kt.; 

 grupėje yra individualiai vaiko veiklai, poilsiui, „vienatvei“ skirtos vietos; 

  grupėje yra vieta asmeniniams vaiko daiktams pasidėti; 

 svarbus grupės aplinkos komponentas – minkšti elementai (kilimas, pagalvėlės,  

minkštasuolis ir kt.). 

         Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje (lopšelio) gali būti: judėjimo, ramybės, vaidmeninių  

žaidimų, kūrybiniai kampeliai. Vaikų akių lygyje ant sienų, lentynos pakabinti paveikslėliai ar 

spalvingi žaislai.  

         Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje gali būti šie veiklos kampeliai: dailės, statybinių 

žaidimų, valgio gaminimo, kalbos, matematikos, konstravimo, muzikos, gamtos tyrinėjimo, 

smėlio ir vandens žaidimų, vaidmeninių žaidimų, lauko žaidimų. 

Veikloms naudojama prausykla, rūbinė, muzikos salė, sporto salė, Lieporių mikrorajono 

biblioteka,  Gegužių progimnazijos sporto aikštė, Lieporių parkas ir t. t. 

         Ugdymo turiniui įgyvendini parenkamos tikslingos, veiksmingos, ergonomiškos, 

įvairios ugdymo(si) priemonės ir jos keičiamos pagal galimybę. Visos priemonės: žaislai, 

žaidimai, knygos išdėstyti taip, kad vaikams būtų lengvai prieinami, skatintų smalsumą, norą 

žaisti, veikti, ieškoti, tirti, atrasti, pažinti. 

 

         Priemonės kalbos ir komunikavimo ugdymui: 

         Popieriaus kortelės, juostelės,  lapeliai, rašikliai, pieštukai, įvairūs ženklai, simboliai, 

žodžių kortelės, juostelės, stalo žaidimai, žaislai, pasakų, muzikos įrašai. Įvairios knygos 

vaikams: knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, dailės albumai, žaislinės knygelės, 

paveikslai, atvirukai, vokai, laiškų rašymo lapeliai, raidynai, žodžių kortelės, juostelės, stalo  

žaidimai su raidėmis, užrašais skirti kalbai ugdyti, kubeliai, automobiliai ir žaislinės knygelės 

vaikams (su iškirptais langeliais, perspektyviniu vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų), 

receptų knygos, telefonų knygos vaikų žaidimams, skirtukai, žymekliai knygoms simboliniai 

lipdukai, atskiri pratybų lapai, įvairių užduočių vaikui rinkinys, lipdukai-raidynai, skaitmenys, 

knygelės asmeniniam raidynui, žodynui sudaryti ir kt.  

         Minkšti, guminiai žaislai, pirštininės lėlės, teatro lėlės, stalo teatras, pasakų veikėjų 

siluetai, figūrėlės pasakų, kaukės, karūnos ir kt.  

         Spausdinimo mašinėlė, kompiuteris, kompiuterinės programos (pvz., programos, 

padedančios vaikui suvokti, kas yra šviesa, programos, skatinančios vaikus kurti muziką, 
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modeliuoti daiktus, bandyti rašyti, muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, garso kasetės), vaizdo 

ir garso grotuvai ir kt. 

 

            Priemonės sveikatinimo ugdymui: 

         Individualaus naudojimo priemonės: servetėlės,  rankšluosčiai, dantų šepetėlis, pasta, 

šukos, indeliai burnos skalavimo indelis, vienkartinės nosinaitės. 

         Bendro naudojimo priemonės: higienos reikmenys (muilas, tualetinis popierius, 

servetėlės). 

         Priemonės kūno judesių lavinimui: barškučiai, tarškynės, būgnelis, kaspinai, skarelės, 

skraistės šokiui, lankai, šokdynės, virvutės, kamuoliai, kėgliai, badmintonas, krepšiai 

kamuoliams, kutai ir kt. 

          Priemonės smulkiosios motorikos lavinimui: priemonės varstymui, segiojimui, 

kaišiojimui ir pan.; kamuoliai, skirti šokuoti, suptis, supamieji žaislai, riedantys žaislai 

(karučiai, automobiliai, traukiniai ir kt.), ratai, įvairūs treniruokliai (batutas ir kt.), šiurkštūs, 

gruoblėti kilimėliai, sūpuoklės, sienelės, kopėčios, laipiojimo virvės, gimnastikos suoleliai, 

čiužiniai, priemonės estafetėms, kliūtims, audeklo atraižos, elastingas popierius, rupus žvyras, 

nugludinti akmenėliai, triračiai, riedučiai, paspirtukai, rogutės, slidės, priemonės žaisti  

su smėliu ir vandeniu: kastuvėliai, kibirėliai, semtuvėliai, įvairaus dydžio ir formos formelės, 

karučiai.  

         Kūno dažai, paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto augimo ir sveikatos temomis, 

vaikams pritaikyti indai ir stalo įrankiai; įvairios spynos, užraktai ir raktai, kabliukai, 

užsklandos, jėgos ugdymo priemonės (sunkūs kamuoliai, kelmeliai ir kt.), grūdinimosi 

priemonės (indai vandeniui ir kt.), kompiuteriniai žaislai. 

         Asmeniniai žaislai, albumai, segtuvai (su šeimos ar grupės gyvenimo nuotraukomis, 

piešiniais ir kt.), žaislai vaikams džiuginti (žaidimui su muilu, vandens burbulais, balionais); 

         Lietuvos ir regiono žemėlapiai; Lietuvos Respublikos vėliava (maža); gaublys, pasaulio 

žemėlapis, įvairūs vietovių, kelionių ir kt. žemėlapiai; Lietuvos Respublikos herbas, gimtojo 

miesto herbas. 

         Saugaus eismo ir elgesio kortelės, knygelės, paveikslėliai, dėlionės, stalo žaidimai, 

nuotaikų kortelės, siužetiniai žaislai (lėlės, jų drabužėliai, vežimėliai, žaisliniai baldai, 

indeliai), drabužiai persirenginėti žaidžiant, įvairių profesijų atributai; automobiliai, buities ir 

kt. daiktai. 

         Žaidimai poromis, keliese (domino, loto); konstrukciniai žaislai (kaladėlės, dėžės, 

konstruktoriai ir pan.), žaislai grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui; atsipalaidavimo 
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žaislai (minkšti žaislai, kamuoliukai spaudymui rankomis), priemonės šviesos ir šešėlių 

žaismui, veidrodžiai, ramios, aktyvinančios ir kt. muzikos įrašai. 

         Švenčių atributika (popierinės girliandos, širdelės, kaukės, žaislai eglutei, konfeti ir kt.). 

         Socialinio turinio vaikiškos knygos, žurnalai; interesų, talentų kortelės, paveikslėliai; 

Vaiko teisių kortelės ar paveikslėlių rinkiniai, knygelės, priežasties- pasekmės paveikslėliai 

arba kartoninės dėlionės. 

         Siužetiniai ir minkšti žaislai, daiktų modeliai, žaislai, skirti žaidimui poromis 

(šachmatai, šaškės), keliese (įvairūs stalo žaidimai), žaislai-galvosūkiai, efekto žaislai. 

         Statybinės detalės su sraigtais ir veržlėmis (medinės, plastmasinės, metalinės ir kt.), 

kaladėlės (Duplo, Lego ir kt.), teminiai jų rinkiniai, konstruktoriai, mozaikos, medinės, 

plastmasinės, kartoninės dėlionės (dėlionės ir kt.); širmelės, užtiesalai, dėžės, krepšiai, 

pagalvėlės, kilimėliai;  

         Vaikiška bižuterija (karoliai, segės, dirželiai), rūbai, skraistės ir kt., skirti 

persirenginėjimui, puošimuisi. 

         Kompiuteriniai žaislai, kompiuteriai skatinantys vaiką išbandyti kažką nauja ir kt.  

         Pratybų knygelės, atskiri lapai su bendravimo ir kt. situacijomis; ūgio matuoklė; vaiko  

dienoraštis; efekto žaislai (popieriniai fejerverkai ir kt.). Aplankai (darbeliams sudėti); 

kalendoriai (stalo, sienos, proginiai). 

 

         Priemonės pažinimo ugdymui: 

         Prisukami, žybsintys, pypsintys žaislai. Daiktai susidedantys iš 2, 3, 4 detalių. Didelių 

detalių dėlionės.  

         Tuščiaviduriai kubai, cilindrai, kūgiai, pusrutuliai. Skirtingo dydžio žaislai, piramidės. 

Vienas į kitą sudedami žaislai pagaminti iš įvairios medžiagos. Išardomi žaislai. Gyvūnų, 

augalų, gamtos reiškinių paveikslai.  

         Vandenį geriantis popierius, popieriaus susegėjai, skylamušiai, vaškas, parafinas; 

žvakės; rašomoji lenta, lentynėlės, spintutės, dėžės, krepšiai žaislams, medžiagoms ir 

priemonėms, informaciniai leidiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

(knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt.); gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir 

gamtos paminklų nuotraukos; skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės, priešingybių, 

priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir visumos paveikslėliai, kortelės, smėlis, 

akmenukai, vanduo, gamtinė medžiaga, didinamieji stiklai, indai ir priemonės 

eksperimentavimui (mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, pipetės, kempinės, 

vandenį sugeriančios medžiagos, indai bei priemonės žaidimui su smėliu ir vandeniu, muilo 

burbulai, žaislinės plunksnos ir kt.); laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno 
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šilumos), fonendoskopas, įvairios ilgio matavimo priemonės, svirtinės svarstyklės; 

skaičiavimo pagaliukai, skaičiuotuvai, specialios didaktinės skaičiavimo priemonės; erdvinės 

ir plokštuminės geometrinės figūros, pinigų pavyzdžiai, žaislai tapatinimui, grupavimui, 

rūšiavimui, serijų dėliojimui, išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų modeliai; aitvarai 

(popieriniai, plastmasiniai, medžiaginiai ir kt.) gaublys.  

         Smilkalai, medžio lentelės, vaikiškos vinys, švitrinis popierius; flanelinė lenta, 

kilnojamoji magnetinė  lenta (su muzikiniais priedais),  terariumai, akvariumai, narveliai, 

puodeliai, laistytuvai gėlėms, gėlių žemė, žmonių buities, profesijų atributai: įrankiai, 

rakandai (sodo įrankiai, namų tvarkymo priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės); tikra 

buitinė technika: radijo aparatai, fotoaparatai, telefonai, žibintuvėliai; techniniai žaislai 

(žybsintys, pypsintys; prisukami, inerciniai, elektriniai, t.y. su elementais); vėjo, vandens 

malūnai, parašiutai, galvosūkiai, labirintai; gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; magnetai, 

spyruoklės, spiralė.  

         Gabaritiniai žaislai (kirpykla, virtuvė, parduotuvė, staliaus darbastalis, šeimos kampelis 

ir kita). 

         Priemonės meniniam ugdymui 

Piešimo popierius, pieštukai, akvarelė, guašas, pirštų ir kiti dažai, teptukai, medžiagos 

tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (įvairūs dažai: guašas, akvarelė, kreidelės, 

pastelė; įvairaus dydžio, pločio, storio teptukai; indeliai vandeniui, dažams; pilki bei spalvoti 

pieštukai; balta ir spalvota kreida; plunksna; tušas; molis; plastilinas; modelinas; plastikas;  

lipdymo tešla; gipsas, plastikas, audinys, medis, akmenėliai ir kt.; pagalbinės lipdymo 

medžiagos; įvairaus formato, dydžio, storio, spalvos popierius, kartonas, sąsiuviniai, įmautės, 

segtuvai, priemonės darbo vietai uždengti, darbo apranga vaikui, dirbant su dažais, moliu, 

štampavimo, antspaudavimo, aplikavimo medžiagomis, klijai, žirklės, kanceliariniai peiliukai, 

gamtinės medžiagos), antrinės žaliavos (audinio, odos, popieriaus atraižos, įpakavimo dėžės, 

seni žurnalai, laikraščiai, reklaminiai bukletai ir kt.). 

         Dailės kūrinių reprodukcijos. Tautodailės kūriniai (audiniai, mezginiai, medžio ir molio  

darbai). Širmelė ir kita įranga teatrui; pirštukų lėlės, lėlės marionetės, lėlės ant lazdelių, 

apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, skrybėlės, bižuterija, karūnos ir kt.); 

         Muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, lazdelės, metalofonai, smuikas, išilginė 

fleita, kanklės, akordeonas, ritminiai mušamieji instrumentai (perkusija) ar savos gamybos 

instrumentai), muzikos centras arba garso grotuvas, įvairūs įrašai (populiari, klasikinė, 

liaudies, vaikų ir kt. muzika), muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui (penklinių, natų, 

pauzių ženklai). 
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4.3. UGDYMO TURINYS 
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4.3.1. SVEIKATINIMOSI UGDYMAS 

 
         Lopšelis-darželis nuo 2000 metų yra pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Taigi, sveikatos stiprinimas darželyje labai svarbus ugdymo(si) proceso 

elementas ir yra glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu. Vaikai įgyja supratimą apie tai, kas sveika, o kas žalinga sveikatai, kaip augti sveikam, 

stipriam, atspariam nepalankioms aplinkybėms, aiškinasi, tyrinėja eksperimentuodami ir priimdami sveikatą stiprinančius sprendimus, išmėgindami kuo įvairesnius 

judėjimo būdus ir miklindami rankas, žaisdami ir mokydamiesi sugyventi su bendraamžiais./ 

 
KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

Ugdymo(si) lūkestis – Sveikas vaikas. 

 

Amžius Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

 

Vertybinė nuostata  

Noriai ugdosi sveikam 

kasdieniniam gyvenimui 

reikalingus įgūdžius. 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Tvarkingai valgo, savarankiškai 

atlieka savitvarkos veiksmus: 

apsirengia ir nusirengia, 

naudojasi tualetu, prausiasi, 

šukuojasi. Saugo savo sveikatą 

ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

Atlieka veiksmus su higienos priemonėmis. 

Klausosi pasakojimų, skaitomų kūrinių apie švarą, saugų elgesį namuose, gamtoje. Žaidimų metu įtvirtinami 

savarankiškumo įgūdžiai: maitina lėles, jas rengia, guldo, veda pasivaikščioti, bando tvarkingai sudėti drabužėlius, 

dengia stalą, imituoja maitinimosi judesius, elgesį prie stalo, bendrauja su šalia esančiais. Stalo žaidimų, knygelių, 

plakatų, kortelių pagalba susipažįsta su vaisiais, daržovėmis, sveiku maistu, turimas žinias įtvirtina žaisdami. 

Klausydamiesi pasakojimų, skaitomų istorijų, sužino apie daiktus, kurie yra pavojingi vaikų sveikatai ir saugumui, kas 

atsitinka, kai vaikai su jais žaidžia. 

Sveikatos valandėlių metu  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. 

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.Susipažįsta su stalo dengimo reikalavimais. Įgyja praktinių 

gebėjimų teisingai naudotis stalo įrankais. Aptaria įvairias pavojingas situacijas, aiškinasi jų atsiradimo priežastis, 

ieško sprendimų, kaip jų išvengti. 

 

Brandesniems. Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. Savarankiškai pasirenka drabužius ir avalynę pagal oro sąlygas. Žino, kaip saugiai elgtis gatvėje, kelyje, 

namuose. Savarankiškai laikosi susitartų saugaus elgesio taisyklių. Įvardija kelis maisto produktus, kuriuos valgyti sveika, ir kelis, kuriuos riboti reikia. 
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FIZINIS AKTYVUMAS 

 

 Ugdymo(si) lūkestis – Sveikas vaikas. 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

Vertybinė nuostata  

Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta 

judrią veiklą ir žaidimus. 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, 

šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai ir 

tikslingai atlieka veiksmus, kuriems 

būtina akių-rankos koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji motorika. 

Atlieka rytinę mankštą, eina pasivaikščioti. Dalyvauja sportinėse pramogose, šventėse, rytinėje mankštoje, kūno 

kultūros užsiėmimuose, pasivaikščiojimuose  ir kt. judrioje veikloje.  

Žaidžia judrius, orientaciją lavinančius žaidimus, juda, aktyviai veikia. 

Paprašius parodo, 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). 

Sukurta grupėje judėjimo erdvė, parenkamos priemonės stimuliuota fizinį vaikų aktyvumą, skatina pažinti savo kūno 

galias. 

Atlieka grūdinimosi, pėdos bei taisyklingos laikysenos formavimo pratimus. 

Esant palankiom sąlygom atlieka oro ir vandens procedūras. 

Kiekvieną rytą atlieka rytinę mankštą. Atlieka grūdinimosi, pėdos bei taisyklingos laikysenos formavimo pratimus. 

Esant palankiom sąlygom atlieka oro ir vandens procedūras. 

Kiekvieną dieną laikosi dienos režimo. Dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, sveikatingumo savaitėse, sporto 

šventėse. 

Žaidžia įvairius žaidimus, kuriuose dominuoja visi pagrindiniai judesiai,t.y..: ėjimas, bėgimas, šuoliai, 

mėtymai,laipiojimas, pusiausvyros pratimai.  

Judesius atlieka iš įvairių padėčių, keisdamas kryptį, greitį. Naudoja įvairaus dydžio, formos ir svorio priemones. 

Vaikas jaučiasi saugus, auga atviras, pasitikintis. 

Žaidžia lauko, sportinius bei judrius žaidimus, žaidimų aikštelėje mokosi važinėtis dviratuku, paspirtuku, žiemos 

metu–rogutėmis ir t.t., dalyvauja estafetėse, sportinėse pramogose, varžybose, išbando savo jėgas, vikrumą, drąsą, 

mokosi laimėti ir garbingai pralaimėti. 

 

Brandesniems. Išlaiko saugų atstumą eidamas, bėgdamas šalia draugo. Bėga derindamas du ar daugiau judesių. Kerpa gana tiksliai. Sulenkia popieriaus lapą per 

pusę, į keturias dalis. Meta ir kartais pataiko kamuolį į krepšį, vartus, taikinį. Pieštuką ir žirkles laiko taisyklingai. 
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EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

 

Ugdymo(si) lūkestis – Orus vaikas. 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

Vertybinė nuostata  

Domisi savo ir kitų emocijomis ir 

jausmais. 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Atpažįsta bei įvardija savo ir kitų 

emocijas ar jausmus, jų priežastis, 

įprastose situacijose emocijas ir 

jausmus išreiškia tinkamais, 

kitiems priimtinais būdais, žodžiais 

ir elgesiu atliepia kito jausmus 

(užjaučia, padeda). 

     Žaisdamas, bendraudamas išreiškia savo jausmus ir norus. Kalba apie jausmus, žiūrinėdamas paveikslėlius, 

nuotraukas, piešinius, knygų iliustracijas. Išdarinėja grimasas žvelgdamas į veidrodį.  

Žiūri nuotraukas ir pasako, kur mergaitės, o kur berniukai. Savo jausmus išreiškia bendraudamas ir žaisdamas 

vaizduotės žaidimus. Žaidžia žaidimus, per kuriuos pasako, kaip jis jaučiasi, ką jis mėgsta, su kokiu žaislu nori 

žaisti. Vartoja „aš“, „mano“, „man“–„Aš noriu lėlės“. Vartoja kai kuriuos vertinimo žodžius: „Agnė gera“, „Agnė 

bloga“, vėliau – „Aš – gera“. Savo elgesį vaikas vertina, atsižvelgdamas į pritariančią ar nepritariančią suaugusiojo 

veido išraišką. Atsisveikina ir pasisveikina su šeimos nariais, sako ačiū, prašau. Žaisdamas su kitais reiškia 

palankumą, pasitenkinimą. Naudoja siužetinius žaislus, daiktus-pakaitalus. Domisi vaikais, ieško draugo žaidimui. 

Noriai žaidžia su suaugusiuoju, atkartoja jo veiksmus. Mokosi suprasti draugo ketinimus, spręsti ginčus. 

     Tyrinėja savo, kitų nuotaikas ir jas įvardina. Supranta, kad visi žmonės patiria jausmų, emocijų, minčių (gali 

džiaugtis ir pykti, būti laimingi ir nelaimingi). Aiškinasi, kokia mimikos komunikacinė reikšmė ir ją naudoja 

saviraiškai (šypsena, linksmos akys, ašaros, susiraukęs, piktas veidas ir t.t.). Atlieka mimikos pratimus: šypsosi sau, 

draugui, nustemba, vaizduoja pyktį, baimę, įniršį, pasibjaurėjimą.  

Klausosi kūrinėlių apie jausmus, nuotaikas, svarstydami, iš ko galima suprasti, kad kitam linksma, liūdna, pikta, 

skaudu. Iš vaikų balsų įrašų bando nuspręsti, kokios jie nuotaikos.  

Išreiškia savo savijautą, norus žodžiais, įvardina savo emocines būsenas bei jų priežastis įvairiose gyvenimo 

situacijose. Užbaigia frazes „Man patinka, nes...“, „Aš laimingas, nes...“ ir kt. Gamina simbolines nuotaikų korteles ir 

vaizduoja tam tikrą išraišką, savo nuotaiką, skaičiuoja ir nusprendžia, kokia nuotaika vyrauja grupėje. Reiškia 

supratimą, užuojautą tinkama balso intonacija. Simboliniais paveikslėliais ženklina knygelėse, siužetiniuose 

paveikslėliuose pavaizduotų žmonių, gyvūnų nuotaiką. Žaidžia saviraiškos žaidimus, iš judesių, mimikos spėdami, kas 

ką veikia, kaip jaučiasi, įsitikindami, kad kūno kalba galima daug ką išreikšti. Kasdienės, ugdomosios veiklos, 

pasivakščiojimų metu domisi draugo savijauta, stebi, kada kitam liūdna, skauda, gera ar linksma. Geba nuraminti, 

paguosti. 

Brandesniems. Atpažįsta ir įvardija savo ir kitų emocijas, bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti, susitaikyti, atsižvelgti į kito norus). Numato, kaip jaustųsi pats 

ar kitas įvairiose situacijose. 
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SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

 

Ugdymo(si) lūkestis – Orus vaikas. 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

Vertybinė nuostata  

Save vertina teigiamai. 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Supranta savo asmens tapatumą („aš 

esu, buvau, būsiu”), pasako, kad yra 

berniukas / mergaitė, priskiria save 

savo šeimai, grupei, bendruomenei, 

pasitiki savimi ir savo gebėjimais, 

palankiai kalba apie save, tikisi, kad 

kitiems jis patinka, supranta ir gina 

savo teises būti ir žaisti kartu su 

kitais. 

     Tyrinėja  save  veidrodyje,  tapatina  su  draugais.  Įvardina berniuką, mergaitę. Pasako savo vardą. Žaidžia  

vardų  žaidimus:  atsiliepia,  pašauktas  vardu; padrąsintas,  save  vadina  vardu;  pasako  vardą  kitam, parodo 

pirštukais metus. Žaidžia įvairius  žaidimus  su veidrodžiu. Skiria save, rodo nuotraukose šeimos narius, darželio  

darbuotojus,  grupės  draugus,  tam  tikros  profesijos žmones. Aiškinasi, kad kiekvienas žmogus turi  šeimą, 

namus, atlieka tam tikrus darbus, kurių rezultatais mes naudojamės. Mokosi papasakoti apie save. Vardina 

žmogaus kūno dalis, aiškinasi, kam reikalingos kojos, ausys, akys ir kt. kūno dalys. Mėgdžioja  suaugusiojo  

rodomus  judesius,  imituoja  gyvūnų kūno dalių judesius 

     Pasakoja apie save: amžius, išvaizda, lytis, pomėgiai, gebėjimai. Ieško savęs nuotraukose, stebi veidrodyje. 

Žaidžia bendravimo žaidimus, kartoja ir įsimena savo vardą, pavardę, kitų vaikų vardus, pomėgius. Klausosi 

literatūros kūrinėlių ir aiškinasi, kas patinka, o kas ne, kas gera, o kas bloga. Lygina save, koks yra dabar ir koks 

buvo anksčiau. Žiūrinėja savo ankstesnių ir dabartinių metų kūrybinių darbų albumus, pastebėdami, kiek daug 

išmoksta augdami. Tyrinėja savo ir kitų žmonių panašumus, skirtumus, pomėgius. Analizuoja savo elgesį įvairiose 

situacijose. Sudaro savo gyvenimo liniją iš piešinių, paveikslėlių, nuotraukų. Demonstruoja savo fizinių galimybių,  

judesių tobulumą, išradingumą žaisdami, veikdami su daiktais. Apie savo veiklą pasakoja suaugusiems ir vaikams, 

džiaugiasi, rodo, ką nuveikęs. Žaidžia „komplimentų“ žaidimus, pastebėdami ir įvertindami vienas kito gerąsias 

savybes. Klausosi kūrinėlių, diskutuoja apie gražų šeimos narių bendravimą, pagarbą, rūpinimąsi vieni kitais, vaikų, 

senelių bei tėvų panašumą. Kalba, judesiais, mimika išreiškia meilę šeimos nariams. Aiškinasi šeimos narių 

giminystės ryšius (dukra, anūkė ir t.t). Laikosi šeimos ir bendruomenės narių susitarimų, tvarkos. Perkelia į grupę 

savo šeimos patirtį: bendravimo būdą, žaidimus, pomėgius. Diskutuoja apie gimtinę, Tėvynę, domisi tradicijomis, 

papročiais, vietinėmis šventėmis, dalyvauja jose. Atpažįsta, atkartoja girdėtą informaciją iš gimtojo miesto 

istorijos. 

Brandesniems. Pasitiki savimi ir savo gebėjimais. Priskiria save giminei (tetos, seneliai, pusseserės). Mokosi saugoti savo privatumą. Pradeda suprasti, kas nuo jo 

norų ir pastangų nepriklauso. 
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SAVIREGULIACIJA, SAVIKONTROLĖ 

Ugdymo(si) lūkestis – Orus vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai vaiko 

gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

Vertybinė nuostata  

Nusitekęs valdyti emocijų raišką ir 

elgesį. 

 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, 

taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus 

(suvaldo pyktį, neskaudina kito), 

įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

     Laiku valgo, eina į lauką pasivaikščioti, laiku miega, žaidžia ir t.t. Pripranta prie ritualų ir jų laikosi. Ieško 

emocinio supratimo, auklėtojos  (lipa  ant  kelių,  prašosi  paimamas  ant  rankų)  ir bendraamžių palaikymo. 

Reiškia savo emocijas, pasitenkinimą, palankumą kitam: šypsosi, juokiasi, glosto, apkabina, bučiuoja, vadina 

vardu. Siekia geros savijautos, pasakoja apie save, savo aprangą, šeimą. Domisi patrauklia veikla, gerai jaučiasi 

grupės aplinkoje.  Žaidžia  emocinius  (kinkavimo,  mylavimo) žaidinimus. Gina  save  protestuodamas:  garsiai  

verkia,  bėga šalin, prieštarauja („ne, nenoriu“). 

     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 gerus ir blogus poelgius bei jų pasekmes, samprotaudami, kaip patys 

pasielgtų  panašioje situacijoje. Atlikdami tą patį darbą netrukdo dirbančiam šalia, tariasi dėl bendrų veiksmų, 

derina savo interesus. Aiškinasi, kad ne visada visi norai yra patenkinami, kad kiti žmonės irgi turi savo jausmus 

ir norus.  

Diskutuoja apie tai, kad būtina valdyti savo poreikius, jausmus, kad netinkamas elgesys, žodžiai įžeidžia kitus. 

Diskutuoja apie bendravimą, kilusius ginčus su draugais, kaip juos taikiai spręsti.  

Dėlioja siužetus (geri ir blogi poelgiai) iš paveikslėlių. Žaidžia bendrus žaidimus, laikosi  žaidimo taisyklių, veikia 

šalia kitų atsargiai, netrukdydami, gerbdami jų privatumą. Kultūringai bendrauja su visais vaikais, padėkoja, 

pasisveikina, atsisveikina. Kaupia gerų darbų, gerų poelgių kraitelę, simbolinėmis kortelėmis pažymėdami 

atliktus gerus darbelius, dėkodami draugams už gerus jų poelgius. Aiškinasi, kokiais būdais galima sumažinti 

pyktį, įniršį. 

 

Brandesniems. Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai – siekia rezultato. Supranta taisyklių, susitarimų prasmę. Atsiranda savitvarkos, 

savitvardos pradmenys. Ieško pagalbos stresinėje situacijoje (susijaudinęs, išsigandęs ir pan.). 
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SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

Ugdymo(si) lūkestis – Orus vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai vaiko 

gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, 

ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir 

neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, 

drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, 

tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis 

su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

     Tvarkosi savo žaidimo vietą, padeda draugams ar auklėtojai. Deda daiktus ir žaislus į jiems skirtas vietas.  

Žaisdamas su kitais reiškia palankumą, pasitenkinimą.   

Naudoja siužetinius žaislus, daiktus-pakaitalus. Noriai žaidžia su  suaugusiuoju, atkartoja jo veiksmus.  Žaidžia 

žaidimus plėtojančius socialinę patirtį. Mėgsta drauge veikti su suaugusiu  (žaisti, vartyti knygeles, ridenti 

kamuolį, statyti bokštą ir  kt.). Mėgdžioja suaugusiųjų, brolių, seserų veiksmus, kalbą, poelgius.   

     Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų mokosi, kreipiasi pagalbos, patarimo, klausinėja,  išklauso, rodo savo 

darbelius, džiaugiasi savo pasiekimais. Kviečia kartu  veikti, žaisti. Bendrauja  su jais pagarbiai, kultūringai. 

Įsiklauso į suaugusiųjų siūlymus, patarimus,  atlieka nedidelius įpareigojimus. Aptaria ir kuria bendravimo su 

aplinkiniais elgesio  taisykles. Klausosi suaugusiųjų pasakojimų, sekimo, deklamavimo, skaitymo, dainų,  lopšinių. 

Susipažįsta su įstaigoje dirbančiais žmonėmis, jų veikla, aiškinasi, kuo jie svarbūs, kodėl reikia gerbti jų darbą. 

Žaidimų metu imituoja, išbando suaugusiųjų darbus, atitinkamoms situacijoms tinkančius elgesio būdus.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. Diskutuoja, kaip elgtis su  nepažįstamais žmonėmis, kuria žaidybines situacijas, kaip 

negalima elgtis. Aiškinasi pavojingas situacijas, aptaria, į ką reikėtų kreiptis pagalbos. Domisi žmonėmis, kurie  

rūpinasi žmonių saugumu: policininkais, gaisrininkais, gydytojais. Susipažįsta su jų profesija. Žino pagalbos tel. 

numerį. Geba išsakyti savo nuomonę. 

Brandesniems. Pagarbiai bendrauja su suaugusiais. Pasiūlo įdomią bendrą veiklą, siekia susitarimų, prašo pagalbos. Supranta suaugusiojo jausmus ir užjaučia. 
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SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

Ugdymo(si) lūkestis – Orus vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su bendraamžiais. 

 

Esminiai vaiko gebėjimai 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, 

draugauja bent su vienu vaiku, 

palankiai bendrauja su visais 

(supranta kitų norus, dalinasi žaislais, 

tariasi, užjaučia, padeda), 

suaugusiojo padedamas supranta savo 

žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir 

kitiems. 

     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.  Individualiai  ir  grupelėmis  klausosi  skaitymo. Domisi suaugusiaisiais, esančias grupėje, atsako į 

pakalbinimą. Domisi kitais vaikais, pats ieško draugo žaidimui.  

Taikiai žaidžia su 1-2 vaikais. Reiškia  palankumą:  šypsosi,  glosto, vadina  vardu  ir kt.  Pradeda  domėtis  vienas 

kitu:  prašo, komentuoja. 

     Diskutuoja  apie  draugus  ir  draugystę,  domisi  jų  darbais, daiktais,  žaislais,  sumanymais,  jausmais,  

nuomone. Aptaria sąvoką „tikras draugas“.  Išvardina  artimiausius  draugus. Naudoja susidraugavimo  būdus: 

mandagiai  pasisveikina,  pasiūlo  kartu pažaisti,  pasidalina  žaislais,  tinkamai   elgiasi,  draugui  padaro ką  nors  

malonaus,  padeda  bėdoje,  norą  bendrauti  parodo šypsena, maloniu žvilgsniu, gestais, kalba. 

 Diskutuoja, svarsto apie  tai,  kas  stiprina  ir  kas  silpnina  draugystę. Užmezga kontaktą su sau svarbiomis 

vaikų grupelėmis, kalbasi, ką nors praneša,  pasakoja  didelei  vaikų  grupei,  kuria  bendrus  darbus, projektus, 

toleruoja,  išklauso,  priima  kito  poziciją,  kartu svarsto,  diskutuoja,  ieško  bendro  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 drauge žaisti  yra  

smagiau.   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,  
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vaidina,  fantazuoja  drauge  su  kitais, išreikšdami  savo  įspūdžius,  išgyvenimus,  socialinę  patirtį. Stebi, 

tyrinėja, apmąsto, komentuoja savo santykius su grupės vaikais. 

Brandesniems. Tolerantiškai bendrauja su bendraamžiais. Supranta žodžių ir veiksmų pasekmes. Išklauso kitų nuomonę ir iš jos mokosi.   
 
 

4.3 2. PAŽINIMO UGDYMAS 
 

         Ikimokyklinio amžiaus vaikui būdingas smalsumas, noras išbandyti, paliesti. Vaikas nuo paprastų klausimų „kas čia?“ pereina prie „kodėl?“, „kaip?“. Vaiko  

pažinimas prasideda nuo savęs, artimų žmonių, jį supančios daiktinės ir gamtinės aplinkos pažinimo.  
 

APLINKOS PAŽINIMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Smalsus ir sėkmingai besimokantis vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

Vertybinė nuostata  

Nori pažinti bei suprasti save ir 

aplinkinį pasaulį, džiaugiasi 

sužinojęs ką nors nauja. 

 

Esminiai gebėjimai  
Įvardija ir bando paaiškinti 

socialinius bei gamtos reiškinius, 

apibūdinti save, savo 

gyvenamąją vietą, šeimą, 

kaimynus, gyvosios ir negyvosios 

gamtos objektus, domisi 

technika ir noriai mokosi ja 

naudotis. 

     Tyrinėja save ir draugus veidrodyje; įvardina berniuką, mergaitę; pasako savo vardą; atpažįsta artimus žmones. 

Susipažįsta su mašina, autobusu, dviratuku ir kt. trans. priemonėmis, su buities daiktų paskirtimi (šaukštu valgome, 

plaktuku kalame ir kt.). Parodo, o vėliau ir įvardina namų apyvokos daiktus, gyvūnus, augalus. Ieško paveikslėliuose ar 

tarp žaislų nurodyto gyvūno, mėgdžioja jo balsą, parodo, o vėliau ir įvardina gyvūnų pagrindines kūno dalis, judesius 

(skrenda, plaukia, bėga ir kt.). Paveikslėlyje ar aplinkoje parodo gėlytę, medelį, bando pasakyti spalvą, kiekį. Įvairių 

pojūčių pagalba susipažįsta su vaisiaus ir daržovės savybėmis (spalva, dydis, skonis, kvapas). Naminiai gyvūnai (katė, 

šuo, karvė, arklys ir kt.) ir jų vaikai, laukiniai gyvūnai (kiškis, lapė, meška, vilkas ir kt.) ir paukščiai (gandras, varna, 

žvirblis ir kt.). Vanduo buityje (bėga, šaltas-karštas, vandenyje maudosi, juo prausiasi, jame skalbia) ir gamtoje 

(ežeras, upė, jūra). Metų laikai ir jų ypatybės (žiema-šalta, krenta sniegas, vasara – karšta, šviečia saulė ir t.t.). 

Žaidžia žaidimus: „Kas kur gyvena?“, „Kelionė prie jūros“ ir pan. Renka gamtinę medžiagą. 

     Kaupia informacija apie pasaulį, gamtos objektus, žmones, reiškinius, šeimą, savo gimtinę, šalį, tradicijas, šventes. 

Aiškinasi savo miesto savitumus, įžymybes. Susipažįsta su šalies sostine, šalies simbolika, prezidentu. Randa 

žemėlapyje gimtąjį miestą. Susipažįsta su liaudies kūryba. Perkelia į grupę savo šeimos patirtį: bendravimo būdą, 

žaidimus, pomėgius. Stebėdamas suaugusiuosius, jų veiksmus, išbando naujus veikimo bei elgesio būdus, juos perima, 

kūrybiškai pritaiko. Susipažįsta su įvairiomis žmonių profesijomis, jų atliekamais darbais ir darbo rezultatais. 

Pratinasi globoti ir saugoti gamtą, augmeniją, gyvūniją, demonstruoja gebėjimą tinkamai elgtis gamtoje, viešose 

vietose, dalyvauja gamtos saugojimo programose, projektuose, dalyvauja ekologiniuose akcijose. Aiškinasi iš kokių 

dalių sudarytas augalas, iš kur jis atsiranda, kokių sąlygų reikia, kad augalas augtų ir duotų vaisių, kokia jo reikšmė 
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gamtai ir žmogui. Įvairių priemonių pagalba kaupia informaciją apie naminius ir laukinius gyvūnus, vabzdžius, 

paukščius, žuvis, jų jauniklius, išorinius požymius, gyvenimo būdą ir mitybą. Pasakoja apie savo augintinius, jų 

priežiūrą ir poreikius, zoologijos sode ar miške matytus gyvūnus, kaime auginamus gyvulius. Aiškinasi, kuo naudingi 

gyvūnai, kuo pavojingi, kodėl jie tokie būna ir kaip apsisaugoti nuo jų grėsmės. Žiemą lesina paukštelius, neša 

žvėreliams maisto. Aiškinasi, kodėl reikia taupyti popierių, elektrą, vandenį. Skiria ir pavadina dieną, naktį, apibūdina 

orą, jo pokyčius žymi kalendoriuje. Įvairių bandymų metu susipažįsta su sniego ir vandens savybėmis. Stebėjimų metu 

susipažįsta su nuosekliais gamtos pakitimais rudenį, žiemą, pavasarį, vasarą ir žmonių atliekamais žemės ūkio darbais 

įvairiais metų laikais. Aiškinasi, kuo kiekvienas metų laikas patrauklus, gražus. 

Brandesniems. Domisi gamtos reiškiniais ir jų paaiškinimu (rasa, vaivorykštė, vėjas). Domisi savo gimtinės istorija. Domisi apie daiktų pokytį (seniau/dabar). Domisi 

aktualiais visuomeninio gyvenimo įvykiais. Paaiškina, kaip reikia prižiūrėti augalus, naminius gyvūnus. Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai 
 

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Smalsus ir sėkmingai besimokantis vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs pasaulį pažinti 

skaičiuodamas ir matuodamas. 

 

Esminiai gebėjimai  
Geba skaičiuoti daiktus, palygti 

daiktų grupes pagal kiekį, 

vartoti skaitmenis, apibūdinti 

daikto vietą eilėje, sudaryti 

sekas. Geba grupuoti daiktus 

pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia 

dydžių skirtumus, daikto vietą ir 

padėtį erdvėje. Supranta ir 

vartoja žodžius, kuriais 

apibūdinamas atstumas, ilgis, 

     Pavadina  daiktus, rūšiuoja juos  pagal  dydį,  spalvą,  kiekį (vienas, daug), dėlioja nesudėtingus loto.  Atrenka 

parodytos formos ir spalvos daiktus, žaislus. Sudaro daiktų, žaislų eiles  nuo  didžiausio  iki  mažiausio  ir  atvirkščiai. 

Tapatina daiktus,  dedamus  į  įdubimą,  išpjovą  tiesiogiai:  pridedant,  pamatuojant.       Sistemina, klasifikuoja, 

apibendrina elementarią informaciją, skaičiuoja, matuoja, lygina, grupuoja, eksperimentuoja. Dalyvauja pažinimo, 

tyrinėjimų ir atradimų savaitėje. Aplinkoje ieško daiktų, kurių yra po vieną, kokių - po daug. Kalboje vartoja žodžius 

„vienas“, „daug“, „nė vieno“. Skaičiuoja daiktus, garsus, judesius taisyklingai vartodamas skaitvardžius. Įvairioje 

veikloje skaičiavimui vartoja kelintinius skaitvardžius (pirmas, antras...). Lygina labai kontrastingus, mažiau 

kontrastingus ir vienodus daiktus pagal ilgį, plotį, aukštį, didumą, storį. Dėlioja daiktus didėjimo arba mažėjimo tvarka. 

Lytėjimo, regėjimo bei judėjimo pojūčių pagalba susipažįsta su geometrinėmis figūromis. Aplinkoje ieško atitinkamos 

formos daiktų išsiaiškina, kad geometrinės figūros gali būti įvairių dydžių ir spalvų. Dėlioja geometrines figūras 

didėjimo ir mažėjimo tvarka. Įvairių žaidimų metu pratinasi skirti dešinę ir kairę rankas, nustatyti savo kūno dalių 

erdvinę padėtį ir pagal jas nurodo kryptį nuo savęs (pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn), skiria ir išreiškia 

žodžiais erdvinius vieno ar kito daikto santykius su savimi, juda nurodyta kryptimi: pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn ir t. 

t. Nusako daikto padėtį kito daikto atžvilgiu. Matuodamas atstumą, ilgį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais 

matais (pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Žiūrėdami įvairius paveikslėlius, atlikdami stebėjimus pasivaikščiojimų metu, 

susipažįsta su paros dalimis: diena, naktis, rytas, vakaras: aiškinasi jų nuoseklumą, taip formuojant supratimą apie 
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masė, tūris, laikas. Pradeda 

suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

parą, teisingai vartoja sąvokas „vakar“, „šiandien“, „rytoj“. Susipažįsta su savaitės dienomis. Pasako, kuri šiandien 

diena, kuri buvo vakar, kuri bus rytoj. 

Brandesniems. Pradeda suprasti ryšius tarp skaičių (pvz.: 6 susideda iš dviejų trejetų). Vartoja žodžius: sudėti, atimti, kiek bus. Skiria ir pavadina plokštumos ir 

erdvines (kubas, rutulys) figūras. Grupuoja daiktus pagal nurodytą požymį. Pradeda suprasti, kad tas pats daiktas gali turėti kelis požymius. Žaisdami naudojasi vis 

didesne erdve. 
 

 

4.3.3. KALBOS IR KOMUNIKAVIMO  UGDYMAS 
 
         Pati svarbiausia kalbos funkcija yra komunikacinė, t. y. vaiko domėjimasis savimi, kitais žmonėmis, aplinka, gamta, daiktais, skatina vaiko kalbinę raišką. 

Kalbos dėka bendraudami vaikai gali tiksliai informuoti vieni kitus apie savo jausmus, norus, ketinimus, kilusius sumanymus, mintis. Jau 3 metų vaikai ima domėtis 

raidėmis, imituoti skaitymą, rašymą.. 

 

SAKYTINĖ KALBA 

Ugdymo(si) lūkestis – Bendraujantis vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs išklausyti kitą ir 

išreikšti save bei savo patirtį 

kalba. 

 

Esminiai gebėjimai 

Klausosi ir supranta kitų 

kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais 

ir vaikais, natūraliai, laisvai 

išreikšdamas savo išgyvenimus, 

patirtį, mintis, intuityviai junta 

kalbos grožį. 

     Įvardina, ką mato knygutėje, klausosi sekamų pasakų, skaitomų grožinės ir pažintinės literatūros kūrinėlių. 

Atsako į klausimus: kas čia?, ką veikia? Atsako į pateiktus trumpus klausimus, susijusius su sekta ar skaityta 

pasaka. Pagal iliustracijas atpažįsta girdėtus tautosakos, grožinės literatūros kūrinėlius. Kalba sakiniais, vartoja 

žodžius, padedančius bendrauti su aplinkiniais ir išreikšti savo norą. Aktyviai dalyvauja pokalbyje: klausia, atsako, 

pasakoja apie save, žaislus, paveikslus, įvykius, mėgdžioja dažnai girdimus gyvūnų bei paukščių balsus. Klauso 

suaugusiųjų kalbos, bendrauja su suaugusiuoju, kitais vaikais. Paveikslėliuose, nuotraukose parodo ir pavadina 

berniuką, mergaitę, senelį, močiutę, tetą, dėdę. Pradeda kalbėtis su draugu: pavadina žaislus, veiksmus, siūlo, prašo, 

komentuoja. Klausosi raiškaus, gyvo, emocingo pasakojimo, sekimo, skaitymo, deklamavimo, dainavimo, vaidinimo. 

Žaidžia žaidimus liežuviui ir lūpoms: užpučia žvakę, pučiant plukdo popierinį laivelį, skraidina pūką ore, per šiaudelį 

pučia vandens ar oro burbulus, žaidžia pirštukų žaidimus. Kalba ritmiškai žygiuodamas, judindamas rankas. 

Susipažįsta su daiktais, žaislais, stebėdamas aplinką, veikdamas su paveikslėliais, daiktais, žaislais ir 

susipažindamas su jų ypatybėmis bei funkcijomis. Susipažįsta, kad su vienu daiktu galima atlikti daug veiksmų, o tą 

patį veiksmą galima atlikti su įvairiais daiktais. Žaisdamas, klausydamasis suaugusiojo kalbos, stebėdamas jo veiklą, 

įtvirtina žodžius (profesijų, augalų, maisto, rūbų, baldų, naminių gyvūnų ir jų vaikų, žaislų, daiktų dalių pavadinimai). 
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Kalbasi su suaugusiuoju paeiliui. Atsako į uždarus („Kas ten?“) ir atvirus („Ką ten matai?) klausimus. Kartu su 

suaugusiuoju žiūri jo raidos lygį atitinkančias TV laidas, kalba apie tai, ką mato ir girdi. Įsitraukia į pasakos 

inscenizavimą ir antrina pasakos žodžius. Žiūri rodomus paveikslėlius, atkreipiant dėmesį į reiškinius. Žaidžia žodžių 

(tarimui) ir kitus kalbinius žaidimus. 

     Klausosi įvairiaus turinio tekstų, įrašų, mįslių, erzinimų, pajuokavimų bendrine kalba ir tarme.Išgirsta ir suvokia 

auklėtojų kalbą. Atidžiai išklauso sekamas pasakas, deklamuojamus eilėraščius.Padedant auklėtojai atpasakoja 

perskaitytą pasakėlę ar atpasakojimą. Mokosi liaudiškų gyvūnėlių ar paukštelių pamėgdžiojimų. Užmezga kontaktą 

su  bendraamžiais, kviečia veikti kartu. Pasisveikina, atsisveikina, padėkoja. Klausinėja suaugusio apie daiktus, 

reiškinius, jų savybes. Klauso šalia esančio, stengiasi suprasti. Jaučia kalbos melodingumą, gamtos garsų skambesį 

pamėgdžiojimuose, dainuojamoje tautosakoje ir trumpuose eilėraštukuose. Atsiliepia šypsena, dėmesiu, gestu, 

žvilgsniu.Kalba apie tai ką galvoja, ką veikia. Užmezga dialogą Įvardija paprastais žodžiais kasdien matomus 

daiktus, žmones, gamtos reiškinius, gyvūnus, augalus. Pasakoja apie suvokiamus žaislus, žaidimus, žmones, gamtos 

reiškinius, gyvūnus, augalus. Trumpai pasakoja apie paveikslėlį. Auklėtojai padedant, atpasakoja pasakėles, 

apsakymėlius, savo kalbą palydi gestais, mimika. Varto knygeles, „skaito“ knygelių paveikslėlius. Deklamuoja savo 

kūrybos eilėraštukus.  

Pažįsta elementarius simbolius, pratinasi jais žymėti daiktus. Manipuliuoja įvairios medžiagos raidėmis.Dėlioja 

daiktais korteles su daiktais ir jų pavadinimais. Pratinasi taisyklingai vartoti kalboje trumpuosius ir ilguosius 

balsius.  

Naudoja apibendrinamuosius žodžius. Vartoja kuo daugiau mandgių žodžių. Žaidžia įvairius žodžių žaidimus. Nustato 

pirmą ir paskutinį žodžio garsą.Nusako žinomų daiktų keletą požymių. Vartoja kalboje esamojo laiko 

veiksmažodžius.  

Taisyklingai vartoja kalboje vaikų ir suaugusiųjų vardus. Nevartoja kalboje žargoninių žodžių. 

Brandesniems. Nepertraukdamas klausosi draugų kalbos. Įvardija skirtumus tarp literatūriškai ir tarmiškai tariamų garsų. Supranta, kad kūrinys turi pradžią, 

pabaigą, vidurį. Pagal taisykles kalba telefonu. 

 

 

 



33 
 

RAŠYTINĖ KALBA 

Ugdymo(si) lūkestis – Bendraujantis vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

Vertybinė nuostata  

Domisi rašytiniais ženklais, 

simboliais, skaitomu tekstu. 

 

Esminiai gebėjimai 

Atpažįsta ir rašinėja raides, 

žodžius bei kitokius simbolius, 

pradeda skaitinėti. 

 

     Kiekvieną dieną klausosi žinomo ar atpažįstamo pasakojimo, noriai klausosi jau girdėtų pasakų.  

Klausosi pasakojamų ir skaitomų trumpų jumoristinių kūrinėlių, kūrinėlių apie kitų kraštų gyvūnus ir pan. Pats „skaito“. 

Žiūri dideles, spalvingas knygeles, kalendorius, žurnalus, reklaminių plakatų iliustracijas. Pats klausia ir noriai 

atsakinėja į klausimus ,,Kodėl?“,  “Kada?“,  „Ką?“,  „Kaip?“, “Kas?“,  dainuoja, deklamuoja, pasakoja.  Vartoja esamąjį, 

būsimą ir būtąjį laiką. Vaikas keverzoja ir rašinėja ant didelių ir mažų rašymo lentelių ar popieriaus lapo. Tam jis 

naudoja bet kokią rašymo priemonę.  

Stebi užrašytą savo vardą ant piešinio, darbelio, kortelės. Pasako savo ir kitų vardus, atsiliepia, pašauktas vardu, 

kalbasi, klausinėja.  

Įsijungia į pasakojimą, bando kartu dainuoti. Dalyvauja tradiciniuose lopšelio-darželio renginiuose, iškylose po 

artimiausią lopšelio-darželio aplinką bei išvykose į vyresnių vaikų grupes. 

 Stebi pedagogą, kai jis garsiai komentuoja, ką daro, ką yra padaręs, ką ketina daryti toliau. Žaisdamas kalba su savimi. 

Komentuoja, ką darys, stabdo, liepia. 

     Domisi skaitymu, žodžiais, raidėmis. Varto knygeles, žiūrinėja iliustracijas. Vaizduoja, kad skaito, pasakodamas apie 

iliustracijas. Pažįsta, atpažįsta parašyta savo vardą, grafinius simbolius (raides, žodžius, tekstus, užrašus ir kt.), 

žaidžia jais, įvairioje veikloje vartoja, patys juos kuria, imituoja raštą (keverzoja, piešia, rašo raides, jų junginius, 

žodžius). Stebi kaip rašo suaugusieji, mėgina pamėgdžioti.    Piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo – lavina 

smulkiuosius rankų raumenis (rašo molyje, smėlyje, ant stiklo, lentoje ir kt.), iliustruoja knygas, rengia  piešinių  

parodas. Įvardija keletą jam reikšmingų raidžių. Nurodo, kurios raidės yra didžiosios, kurios – mažosios. Piešiniais, 

ženklais, raidėmis išreiškia savo išgyvenimus, patirtį, mintis. 

Brandesniems. Rašo savo vardą, elementarius žodelius. Netaisyklingais rašinėjimais atvaizduoja savo patirtį, išgyvenimus, norus. Atpažįsta ir pavadina įvairiu 

šriftu parašytas raides (didžiosios, mažosios). Bando perskaityti trumpus jam reikšmingus žodžius. 
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4.3.4. MENINIS UGDYMAS 

 
         Menine veikla siekiama lavinti vaiko saviraišką, vaizduotę, ugdyti jo estetinį skonį. Vaiko kūryba primena žaidimą spalvomis, muzika ar judesiu. Todėl 

ikimokykliniame, kaip ir priešmokykliniame amžiuje, išskiriamos trys meninės veiklos rūšys: muzika, dailė, vaidyba. Vaikams sudaromos galimybės išgyventi laisvos 

idėjų ir jausmų saviraiškos džiaugsmą, pažinti,tyrinėti ir pajusti įvairius meninės raiškos būdus, džiaugtis gamtos bei žmogaus kūriniais. Ugdydami ikimokyklinio 

amžiaus vaiką, siekiame sudominti kūrybos procesu, o ne rezultatu.  

 

MENINĖ RAIŠKA 

Ugdymo(si) lūkestis – Kūrybingas vaikas. 

 

Amžius Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

Vertybinė nuostata  

Jaučia meninės raiškos 

džiaugsmą, rodo norą aktyviai 

dalyvauti meninėje veikloje. 
 

Esminiai gebėjimai 

Spontaniškai ir savitai reiškia 

įspūdžius, išgyvenimus, mintis, 

patirtas emocijas muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, 

vizualinėje kūryboje. 

     Vaizduoja įvairius ženklus: taškelius, brūkšnelius,apskritimus, linijas ir t.t., eksperimentuoja su piešimo 

priemonėmis. 

Uždažo plokštumos dalis, tapo viena, o vėliau ir dviem spalvomis.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 

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. 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, akmenukais, lazdelėmis.Ritmiškai eina vietoje, ratu, ploja, trepsi, stuksena pagal muziką. 

     Tyrinėja vizualines išraiškos priemones: spalvas, linijas  (linija-pėdsakas, daiktų kontūras...), faktūras, jų savybes, 

vaizdavimo būdus, tūrines-erdvines  formas, plokštumines  formas, figūras. Susipažįsta su dailės darbais ir 

sąvokomis: su pagrindinių dailės šakų kūriniais, tautinio meno darbais, su pagrindinėmis dailės sąvokomis (skulptūra, 
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tapyba, keramika), su pagrindiniais komponavimo būdais (vertikalės,  horizontalės; simetrija, ritmas). Stebi aplinką, 

gamtą, žmogų, jo veiklą, kuria ir eksperimentuoja įvairiausiomis dailės technikomis. Aktyviai dalyvauja kūrybinėje 

veikloje: stebi, komentuoja, turtina žodyną, pateikia savo  idėjas, sumanymus, tobulina motorinius gebėjimus. 

Žaidžia: žaidimus balsui, kvėpavimui lavinti, 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, 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-ansamblis-orkestras), 

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 (judinti ranką, po to kitą ranką, pečius, galvą, liemenį, ir pan.). 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 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 vienam 

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 projas, po to pasikeičia vaidmenims. Juda  grupėmis,  

išsirikiavus vienas paskui kitą (gyvatėle). 

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. 

Interpretuoja ir pritaiko įvairius tautosakos žanrus šiandieninei aplinkai.  

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, su kaukėmis, muzikiniame spektaklyje. Kuria: siužetus vaidinimams, scenografija iš aplinkos 

daiktų  (kėdės, stalai...), muzikinį foną, garsus. Aptaria ir reiškia savo nuomonę: apie matytus ir vaidintus 

spektaklius, apie personažų elgsenos motyvus, apie kūno plastiką. 
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Brandesniems. Kūrybiškai panaudoja tradicines ir netradicines priemones. Bando kurti naudodamasis skaitmeninio piešimo programomis. Dainuoja dainas su 

instrumentiniu pritarimu. Kuria melodijas šokiams. Savarankiškai šoka po muzikinės įžangos. Bendrauja su kitu vaidinimo veikėju. Naudoja veikėjams charakteringas 

balso tonacijas. 

 

 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Kūrybingas vaikas. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metų 

 

 

 

Vertybinė nuostata 

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, 

meno kūriniais, menine veikla. 
 
Esminiai gebėjimai 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, 

meno kūriniais, džiaugiasi savo ir 

kitų kūryba, jaučia, suvokia ir 

apibūdina kai kuriuos muzikos, 

šokio, vaidybos, vizualaus meno 

estetikos ypatumus, reiškia savo 

estetinius potyrius, dalijasi 

išgyvenimais, įspūdžiais. 

     Stebi ir aptaria savo ir kitų darbus, randa pažįstamus daiktus, personažus, orientuojasi erdvėje („saulutė — 

danguje“, „namelis  stovi ant žemės“ ir pan.). Klauso 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 Judesių pagalba  atskiria 

muzikos kontrastus: tyliai-garsiai, lėtai-greitai. Laisvai juda pagal muziką (taip pat ir  liaudišką). 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, maitina šuniuką ir pan.), atlieka tariamus veiksmus (lyg valgo, miega, verda ir pan.).  

     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 ir emociškai išgyvena meno 

kūrinius. Gana ilgai sutelkia dėmesį ir seka jį sudominusį filmuką ar spektaklį. Reiškia nuomonę apie grupės aplinkos 

estetiką, pastebi, kada daiktai tvarkingai ir gražiai išdėlioti. Stebi gamtos, aplinkos grožį, klausosi gamtos garsų. 

Brandesniems. Nori matyti ir kurti grožį aplinkoje. Pasakoja, aiškina, ką pats sukūrė ir kaip kūrė. Domisi kitų meninėmis idėjomis ir jas panaudoja savo veikloje. 
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4.3.5. Į VISAS UGDYMOSI KRYPTIS INTEGRUOJAMOS UGDYMO(SI) SRITYS (PASIEKIMAI) 
 

MOKĖJIMAS MOKYTIS 

 Ugdymo(si) lūkestis – Sėkmingai besimokantis. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai vaiko 

gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

2-6 

metų 

 

Vertybinė nuostata  

Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką 

išmoko. 
 
Esminiai gebėjimai 

Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus 

vaikus ir suaugusiuosius, 

klausinėdamas, ieškodamas 

informacijos, išbandydamas, 

spręsdamas problemas, kurdamas, 

įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, 

pradeda suprasti mokymosi procesą 

     Žaisdami, stebėdami kitus vaikus ir suaugusius, klausinėdami, ieškodami informacijos, išbandydami, 

spręsdami problemas, kurdami, įvaldo kai kurias mokymosi strategijas, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

Išbando naujus žaidimus; pagiria draugą, leidžiant jam patirti sėkmės jausmą; žaidžia pojūčių žaidimus 

(klausos, regos, lytėjimo, skonio); žaidžia kartu su draugais bendrus žaidimus; kuria siužetinio žaidimo 

epizodus; ieško teminių  paveikslėlių knygelėse;  

     Kuria savo pasiekimų knygeles; 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. 

 

Brandesniems. Kalba apie mokymąsi mokykloje, jo prasmę. Analizuoja savo veiklą, kaip pavyko.Orientuojasi informacijos gavimo šaltiniuose (pokalbis, stebėjimas, 

knygos, internetas, TV ir pan.). Mokosi iš kitų patirties. 
 

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Sėkmingai besimokantis. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

2-6 

metai 

 

Vertybinė nuostata 

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais 

savo gebėjimais. 
 

     Nueina prie norimo daikto, žaislo. Atkakliai ir tikslingai kartoja judesius, veiksmus. Žvelgdamas į akis skatina, 

parodo norą bendrauti, žaisti. Atkakliai atlieka veiksmą: pabando, nepavykus vėl pabando, pagaliau atlieka. Kelis 

kartus kartoja pavykusį veiksmą. Mėgdžioja matytus suaugusiųjų veiksmus. Žaisdamas geba nutraukti savo veiklą, 

stebėti  žaidžiantį draugą ir vėl po kurio laiko vėl sugrįžti prie savo žaidimo, veiklos. Veda suaugusįjį prie norimo 



38 
 

 
 

Esminiai gebėjimai 

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. 

daikto, žaislo. Rodo, ką reikia padaryti ir po daugelio bandymų pats tą veiksmą atlieka. Nepavykus atlikti rodo savo 

nepasitenkinimą ir reikalauja pagalbos. 

Užsiima savo veikla nekreipdamas dėmesio į kitus žaidžiančius vaikus. Pats pasiima norimą daiktą ir sugalvoja 

būdus, kaip jį pasiimti. Ilgam susitelkia ir tyrinėja naują žaislą, daiktą. Patikusią veiklą, judesį kartoja ilgai, kol 

nusibosta. Pats išsirenka ir pasiūlo auklėtojai skaityti knygelę. 

Brandesniems. Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam ją plėtoja. Nuo pradžios iki pabaigos atlieka nepatrauklią veiklą. Priima iššūkius naujai veiklai, 

bando pats įveikti kliūtis. 
 

TYRINĖJIMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Smalsus ir sėkmingai besimokantis. 
         

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

2-6 

metai 

 

 

Vertybinė nuostata  

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta 

aplinkui, noriai stebi, bando, 

samprotauja. 

 

Esminiai gebėjimai 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, 

kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo būdus (stebėjimą, 

bandymą, klausinėjimą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką pastebėjo, 

atrado, pajuto, patyrė. 

     Vaikai siekia paimti žaislus ir daiktus, juos liečia, apžiūrinėja, kiša į burną. Viską tyrinėja, kas yra aplinkui, 

judina, stebi, klauso, bando išardyti ar sudėti, didžiuojasi, kai pavyksta. Kartoja tą patį žaidimą, prašo dar kartą 

paskaityti tą pačią knygutę, pažiūrėti filmuką ar paveikslėlį. Skaičiuoja, dėlioja tam tikra tvarka daiktus, bando 

padėti į vietą, savaip tvarkyti žaislus, mielai padalija ką nors po lygiai, pasidalina per pusę. Bando išardyti žaislus, 

pažiūrėti kas yra jų viduje. Varto knygas, vaizduoja, kad skaito, kalba apie tai, ką mato paveikslėliuose. 

     Žaidimui bando panaudoti įvairius daiktus, kartais mieliau žaidžia su artimiausios aplinkos daiktais nei žaislais ir 

išradingai juos panaudoja. Grupuoja daiktus tam tikra tvarka, gali padėti suaugusiems tvarkyti kambarius ar dirbti 

kitus darbus. Samprotauja apie daiktų panaudojimą, bando paaiškinti, kokios jų savybės padaro juos tinkamus. 

Dalyvauja, stebi, kai atliekami bandymai, patys bando, pvz., sumaišyti medžiagas, išardyti daiktus. Pastebi, pasako, 

parodo, kaip pasikeitė gamtai ir samprotauja su kuo tai susiję, pvz., medžiai pagelto, nes buvo šalna. Stebi ir 

komentuoja reiškinius, vykstančius gamtoje ir aplinkoje. Atlieka nesudėtingus bandymus (pvz., stebi, kaip tirpsta 

ledas, dega žvakė, magnetas traukia metalinius daiktus). Stebimo daikto pasikeitimus fiksuoja lentelėje. Domisi 

gamtos reiškiniais, prietaisų veikimu ir kt., aktyviai apie viską klausinėja. Stebėdamas aplinką, atpažįsta 

akivaizdžius daiktų, gyvūnų, augalų grupių panašumus ir skirtumus, juos aptaria.   

Brandesniems.Atlikęs tiriamąją veiklą daro išvadas. Tyrinėjimams naudoja skaitmenines technologijas (kompiuteris, fotoaparatas, mobilusis telefonas). Žino ir 

suvokia tyrinėjimo saugumo taisykles. Tyrinėjo rezultatus pavaizduoja schema. 
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KŪRYBIŠKUMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Smalsus ir sėkmingai besimokantis. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

2-6 

metai 

 

 

 

Vertybinė nuostata 

Jaučia kūrybinės laisvės, 

spontaniškos improvizacijos bei 

kūrybos džiaugsmą 

 

Esminiai gebėjimai 

Savitai reiškia savo įspūdžius 

įvairioje veikloje, ieško 

nežinomos informacijos, siūlo 

naujas, netikėtas idėjas ir jas 

savitai įgyvendina. 

 

     Pats puošia padarytus dirbinėlius; eksperimentuoja įvairiomis tūrinėmis medžiagomis: moliu, plastilinu, drėgnu 

smėliu, minkštu sniegu, sūria tešla. Pritaiko įvairius daiktus veiksmams, pvz. kaladėlė –„telefonas“, pieštukas – 

„šaukštas“ ir t.t. Žaidžia su dažų dėmėmis „Į ką tai panašu?“. Kartu su auklėtoja dalyvauja kūrybiniuose darželio 

projektuose. 

     Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto (sauso ir šlapio), įvairaus formato, dydžio popieriaus pirštu, teptuku, 

šiaudeliu, trintuku, kamšteliu, sagute. 

Tapytą darbelį papildo realiomis medžiagomis (audiniu, džiovintų augalais ir kt.); Dailės priemonėmis reiškia savo 

literatūrinius, muzikos kūrinio ar kitokius meninius įspūdžius. Aplikuoja iš skirtingo šiurkštumo, storumo, įvairių 

spalvų popieriaus, buityje nereikalingų laikraščių, tapetų, folijos ir kt. Gamina, atvirukus, kvietimus, knygeles, 

dovanėles draugams, šeimos nariams, įvairią atributiką, dekoracijas šventėms, pramogoms. Kuria daugiasluoksnius 

kūrinius. 

 

Brandesniems. Nebijo daryti kitaip.Savitai išreiškia save. 
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Ugdymo(si) lūkestis – Sėkmingai besimokantis. 

 

Amžius 
Vertybinė nuostata ir esminiai 

vaiko gebėjimai 

Vaiko veiksenos 

 

 

 

2-6 

metai 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs ieškoti išeičių 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

 

Esminiai gebėjimai 

Atpažįsta ką nors veikiant 

kilusius iššūkius bei sunkumus, 

dažniausiai supranta, kodėl jie 

kilo, suvokia savo ir kitų 

ketinimus, ieško tinkamų 

sprendimų ką nors išbandydamas, 

tyrinėdamas, aiškindamasis, 

bendradarbiaudamas, pradeda 

numatyti priimtų sprendimų 

pasekmes. 

 

     Žaidžia auklėtojos sudarytas problemines situacijas „Ką daryti – atėmė žaisliuką?“. Auklėto padedamas atkreipia 

dėmesį į kasdieninę situaciją „čia ir dabar“. Deda didesnį kibirėlį į mažesnį. Kiemo aikštelėje randa balą ir kartu su 

auklėtoja sprendžia problemą – kaip nesušlapti kojyčių? 

     Ieško paveikslėliuose skirtumų. Sprendžia problemines situacijas „Ką daryti“ – patarimai draugams. Sudarinėja 

veiksmų planą tikslui „Noriu sužinoti“. Žaidžia žaidimą „Labirintų keliai“. Taiso sugadintą daiktą, suplėšytą knygutę. 

Bando su auklėtoja įvardinti pasekmes „Kas bus, jeigu...“. Žaidžia sveikatos saugojimo žaidimus: „Kaip pereiti 

gatvę?“, „Susirgo...“ ir pan. 

Brandesniems. Sudėtingą veiklą priima natūraliai, nusiteikęs įveikti kliūtis. Žino, ar problemą gali įveikti pats. 
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5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vaiko pasiekimai – tai susiformavusios vertybinės nuostatos, gebėjimai, supratimas, patirtis. 

Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą 

kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.  

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą pedagogas stebi, kaip jis adaptuojasi naujoje aplinkoje. 

Adaptacija – svarbus ir kiekvienam vaikui individualus laikotarpis. Kai vaikas puikiai jaučiasi, 

atliekamas pirmasis vertinimas (jei vaikas įstaigą lanko ne pirmi metai, tai daroma rudenį), kurio 

tikslas – geriau pažinti vaiką, jo pomėgius, įvairius gebėjimus bei numatyti jo ugdymo kryptis ir 

uždavinius.  

Antrą kartą vaikas vertinamas pavasarį. Šio vertinimo tikslas — nustatyti vaiko ugdymo(si) 

pažangą, t.y. sritis, kuriose pasiekimai yra akivaizdūs, ir sritis, kuriose pasiekimai nežymūs. Toks 

vertinimas padeda išlaikyti ugdymo(si) tęstinumą, planuoti individualų darbą su vaikais, numatyti 

pagalbos vaikui formas ir būdus. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas atliekamas vadovaujantis 

lopšelio-darželio parengta ikimokyklinio ugdymo programa, apimant vaiko ugdymosi kryptis: 

pažinimo, kalbos ir komunikavimo, meninio, sveikatinimo (fizinio, emocinio ir socialinio). 

Pagrindiniai vaiko vertintojai – grupės auklėtojos, kurioms padeda neformaliojo ugdymo 

mokytojas, logopedas. Vertinime taip pat dalyvauja tėvai ir pats vaikas. Tėvai papasakoja apie 

vaiko ugdymo(si) sąlygas namuose, išsako savo nuomonę apie vaiko pasiekimus, pomėgius,  

specialiuosius poreikius. Su vaiku pasiekimai aptariami, pabrėžiant vaiko sėkmę. Vaiko prašoma 

pakomentuoti  savo darbelius, siūloma palyginti prieš metus atliktus darbelius su paskutiniuoju 

darbeliu. Vaikas lygina juos ir mato savo pažangą. 

Auklėtojai iš įvairių turimų duomenų (stebėjimo užrašai, nuotraukos, vaikų darbeliai) 

nustato kiekvienoje srityje ugdymosi tą pasiekimų žingsnį, kurį pasiekė vaikas. Lape pažymėjus 

pasiektus žingsnius visose vaiko ugdymosi pasiekimų srityse yra braižoma linijinė diagrama. 

Tame pačiame lape gali būti braižoma tiek diagramų, kiek kartų vykdoma vaiko ugdymosi 

pasiekimų duomenų analizė. Skirtingu laiku braižoma diagrama parodo vaiko ugdymąsi ir suteikia 

auklėtojams informacijos, į ką atkreipti dėmesį planuojant ugdomąją veiklą. Pagal reikalą gali būti 

atliekama ir tarpinė vaiko ugdymosi pažangos analizė. 

Vertinimo medžiaga kaupiama individualiuose vaiko gebėjimų ir pasiekimų aplankuose. 

Vertinimo medžiaga atspindi visuminį vaiko ugdymą(si): įvairūs vaiko dailės darbeliai, sukurtos 

knygelės, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai, pedagogų užfiksuoti vaiko keliami klausimai, 

pasakojimai, žodinė kūryba. Sukaupta medžiaga – informatyvi: užrašytas vaiko vardas, data, gali 

būti užrašyti vaiko išsakyti įvertinimai, pedagogo pozityvūs komentarai, gali būti nurodytas įdėtos 

vertinimo medžiagos tikslas. Vaiko gebėjimų ir pasiekimų aplankuose kaupiama informacija 

skirta visiems: pedagogui, tėvams, pačiam vaikui, įstaigos vadovams. Apie individualius vaiko 

pasiekimus grupių auklėtojai informuoja tėvus.  

Šešiamečiui vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, auklėtojas įvertinęs vaiko pasiekimus, 

individualiuose vaiko gebėjimų ir pasiekimų aplankuose, juos perduoda būsimam priešmokyklinio 

ugdymo pedagogui. 
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