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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“ (toliau lopšelis-darželis „Bangelė“) yra Klaipėdos 

miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Grupė – neformaliojo švietimo mokykla. Tipas – ikimokyklinio 

ugdymo mokykla. Adresas: Nidos g.3, Lt-93220, Klaipėda. Tel./fax.: 8 (46) 34 21 19. El.p.: 

bangele@takas.lt, interneto svetainės adresas: http://www.bangele.lt 

2. Vaikai ir jų poreikiai. Lopšelio-darželio „Bangelė“ ikimokyklinio ugdymo programa 

siekiama tenkinti pagrindinius 1-6 metų vaikų poreikius: saugumo, sveikatos, bendravimo, judėjimo, 

žaidimo, pažinimo, saviraiškos ir pripažinimo. Ugdymo programoje atsižvelgta į individualiuosius bei 

specialiuosius (dvikalbių ir daugiakalbių, spec.ugdymosi sutrikimų turinčių, augančių socialinės 

atskirties aplinkoje, gabių ir talentingų) vaikų poreikius. Siekiama sudaryti sąlygas vaikams ugdytis 

laisvo pasirinkimo sąlygomis ir garantuoti konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų 

nuoseklų ugdymą(si).  

            3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Lopšelio-darželio „Bangelė“ mokytojai – 

kompetentingi, aukštos kvalifikacijos, nuolatinio mokymosi procese pozityviai besikeičiantys, 

energingi, ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys ugdytojai bei kiekvieno vaiko asmenybės 

puoselėtojai. Jie atsižvelgia į individualias psichofizines bei intelektines vaiko galias, ieško, parenka 

bei taiko modernias ugdymo technologijas, tinkamus ugdymo metodus ar jų derinius. Mokytojai, 

vadovaudamiesi darnios lyderystės principais, vertina savo ir visos įstaigos veiklą, skleidžia gerąją 

patirtį, atliepia šiuolaikinio gyvenimo kaitai. Lopšelio-darželio ,,Bangelė“ ugdymo(si) veiklą tobulina 

vaikų sveikatos ugdymo, ekologinė, projektų rengimo kūrybinės darbo grupės.  

            4.  Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelis-darželis ,,Bangelė“ - bendro tipo ikimokyklinė ugdymo 

įstaiga, kurioje ugdomi vaikai nuo 1 m. iki mokyklos. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į 

vaikų amžiaus tarpsnius ir ugdomąją kalbą (lietuvių, rusų). Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į 

įprastos raidos vaikų grupes. Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytis tautinių mažumų ir socialinės 

atskirties vaikams. Teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Ugdymo modelis - 10,5 val. 

Lopšelio-darželio ,,Bangelė“ ugdomosios veiklos prioritetai: garantuoti vaikui gyvenimo ir ugdymo(si) 

kokybę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų visuminės (dvasinės, fizinės, socialinės, emocinės, protinės, 

mailto:bangele@takas.lt
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asmeninės) sveikatos ugdymui(si), tautinių mažumų vaikų pozityviai integracijai į Lietuvos 

sociokultūrinį kontekstą (apimant ir valstybinės kalbos gebėjimų įgijimo aspektą), meninei saviraiškai. 

             5. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Tėvų poreikiai apima įvairios pagalbos 

teikimo ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus ir bendradarbiavimo su ugdymo įstaiga sritis. Siekiama 

lopšelio-darželio „Bangelė“ mokytojų ir šeimos partnerystės, kuri tenkintų nuolat kintančius sparčiai 

besikeičiančioje aplinkoje tėvų poreikiu. Siekiama lopšelio-darželio „Bangelė“ mokytojų ir šeimos 

partnerystės. Skatinamas aktyvus visų ugdymo dalyvių bendradarbiavimas: tikslų ir uždavinių, metodų 

ir ugdymo priemonių aptarimas drauge, šeimos ir pedagogų lūkesčių suderinimas, ugdymo perspektyvų 

numatymas, tėvams žinių teikimas apie vaiko pasiekimus ir raidą. Daug dėmesio skiriama lopšelį-

darželį lankančių ir nelankančių vaikų tėvams informacinės pagalbos teikimui, aktyviai švietėjiškai 

veiklai, rizikos grupės šeimoms, stengiantis paveikti šeimos pedagoginę kultūrą. 

 6. Regiono savitumas. Tenkinant poreikį pažinti artimiausią aplinką, siekiama vaikus 

supažindinti su mikrorajono aplinka: „Ruoniuko“ biblioteka, darželiais, mokyklomis, mokinių 

saviraiškos centru, Smiltynės perkėla ir kitais žymesniais statiniais ir vietomis. Puoselėjant meilę 

miestui, sudaroma galimybė apsilankyti Dramos ir Muzikiniuose teatruose, Laikrodžių ir Mažosios 

Lietuvos muziejuose, P.Domšaičio galerijoje ir kitose įžymiose Klaipėdos vietose. Ugdant pagarbą 

kraštui, skatinama vaikų pažintis su su Kuršių Nerija, jos regioniniu parku-draustiniu, jūrų muziejumi–

delfinariumu, švyturiu, Ventės Ragu ir kt. 

             7. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Lopšelio-darželio ,,Bangelė” ikimokyklinio ugdymo(si) 

programos turinio pagrindą sudaro humanistinė filosofija, kuri pabrėžia vaiko sveikatos puoselėjimo, 

saviraiškos ir savirealizacijos galimybių ugdymo(si) procese svarbą.  

 8. Lopšelio-darželio „Bangelė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa parengta vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo kriterijų aprašu (Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2005 04 18 įsakymas 

NR.ISAK-627), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin. 1991, Nr.23-593, 2003, Nr.63-2853), 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3d. Lietuvos Respublikos įstatymu 

Nr.1-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (Lietuvos 

Respublikos Seimo 2003m. gegužės 20d. nutarimas Nr. IX-1569 (Žin., 2003, Nr. 52-2316) bei 

pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą.  

  9. Lopšelio-darželio ,,Bangelė“ ikimokyklinio ugdymo programa skirta  padėti šeimai ugdyti 

vaiką. Programa tobulinama ir atnaujinama pagal poreikį. 

 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

      10. Ikimokyklinis ugdymas grindžiamas šiais principais: 

10.1. Sveikatingumo. Sudaroma saugi aplinka. Siekiama fizinės ir dvasinės sveikatos darnos. 

Ugdomas elgesys ir vertybės, kurios sudaro sveikos ir saugios gyvensenos pamatus.  

10.2.  Tautiškumo. Gaivinamos ir puoselėjamos dviejų tautų (lietuvių ir rusų) kultūrų 

vertybės. Sudaromos sąlygos regioninio ir tautinio savitumo išsaugojimui. 

10.3.  Humaniškumo. Pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas kaip asmenybė. Tikima 

geraisiais jo pradais. Palaikomi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais.  Pedagogo ir vaikų 

santykiai grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe, pagarba kito nuomonei. 

10.4. Demokratiškumo. Pedagogai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymo(si) proceso kūrėjai, 

kartu identifikuojantys poreikius, derinantys iniciatyvas, plėtojantys partnerystę. 

10.5. Integracijos ir kontekstualumo. Garantuojamas vaiko asmenybės skleidimosi 

integralumas siekiant ugdymo visybiškumo. Garantuojama vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darna. 

Ieškoma ugdymo turinio sąsajų su socialiniu-kultūriniu gyvenimo kontekstu, atsižvelgiama į aplinkos 

(šeimos, įstaigos, miesto, regiono) ypatumus. 
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10.6. Individualumo. Vaikų ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, 

ugdymo(si) poreikių pripažinimu, numatant ir sudarant  sąlygas kiekvienam  vaikui  ugdytis  ir tobulėti.  

Vaiko  pasiekimų  ir  daromos pažangos vertinimas grindžiamas individualios pažangos principu. 

10.7. Tęstinumo. Tęsiamas šeimoje pradėtas pozityvus vaiko ugdymas, siekiant darnaus 

perėjimo nuo ankstyvojo, ikimokyklinio iki priešmokyklinio ugdymo. 

10.8. Atsinaujinimo. Ikimokyklinio ugdymo programa analizuojama, vertinama, tobulinama ir 

atnaujinama. Ugdymo veikla ir paslaugos atitinka besikeičiančios visuomenės bei vaikų ir šeimos 

poreikius. 

10.9. Patrauklumo ir džiaugsmingumo principas. Pasirenkami vaiko žavėjimąsi ugdymo(si) 

procesu stiprinantys, ugdymo(si) motyvaciją skatinantys darbo metodai. Siekiama, kad vaikai patirtų 

malonumą, pažinimo, kūrybos džiaugsmą. Sudaromos sąlygos išgyventi sėkmę. 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

             11. Tikslas - atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

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

poreikius. 

             12. Uždaviniai: 

             12.1. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, 

formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

             12.2. Padėti vaikams perimti komunikacinės kultūros pradmenis, sudarant optimalias sąlygas 

kalbėjimo įgūdžių gimtąja ir valstybine kalba formavimuisi, kalbinės patirties įgijimui. 

             12.3. Atsižvelgiant į asmenybės stilių, plėtoti vaiko emocinę, socialinę patirtį skatinant jį veikti, 

bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, padėti įgyti kasdienių sunkumų įveikimo 

patirtį.  

             12.4. Skatinti vaiko pažintinį aktyvumą, žadinant jo poreikį domėtis supančia aplinka, 

eksperimentuoti ir tyrinėti įvairius daiktus ir reiškinius, suvokti jų tarpusavio ryšius, ugdant pojūčius, 

lavinant suvokimą, mąstymą. 

             12.5. Tenkinant vaiko saviraiškos ir kūrybinius poreikius, ugdyti jo meninius gebėjimus, 

skatinti atrasti ir išbandyti įvairius meninės raiškos būdus, išgyventi kūrybos džiaugsmą, sėkmę. 

             12.6. Puoselėti vaiko ir šeimos tautinę bei pilietinę darną, saugoti tautinių mažumų vaikų 

etnokultūrinę tapatybę bei plėtoti jų sociokultūrinę integraciją. 
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IV. UGDYMO TURINYS 

 

   13.1. Ikimokyklinis amžius (1-3 metai). 

 

13.1.1.   Sveikatos saugojimo kompetencija 

Gebėjimai ir vertybinės 

nuostatos 
Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Geba įveikti adaptacijos 

problemas.  

Įgyja pagrindinius 

judėjimo įgūdžius. 

Lavina pagrindinius 

smulkiuosius judesius. 

Ugdo(si) 

savarankiškumo, 

savitarnos, grūdinimosi 

įgūdžius. 

Pratinasi saugoti savo 

sveikatą. 

 

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 (kykavimo, mylavimo) žaidinimus. Gina save protestuodamas: garsiai verkia, bėga 

šalin, prieštarauja („ne, nenoriu“). Pratinasi plauti rankas, nusišluostyti rankšluosčiu, naudotis nosine, tualetu. 

Suaugusiajam padedant apsirengia, nusirengia darbužius, nusiauna atrištus batus, susitvarko. Pats valgo 

šaukšteliu, geria iš puoduko, naudojasi servetėle, padėkoja pavalgęs. Padedant suaugusiajam prausiasi, plauna 

kaklą, rankas iki alkūnių vėsiu vandeniu. Žino žaisliuko vietą, savo lovytę, kėdutę, rankšluostį, spintelę. Grūdinasi 

specialiomis  oro voniomis jas derinant su judriaisiais žaidimais. Grūdinasi vandeniu: rankų plovimas drungnu 

vandeniu, žaidimai su vandeniu. Eina specialiu takeliu po dienos miego. Būna gryname ore įvairiais metų laikais, 

vasarą miega prie atviro lango. Ant ilgo popieriaus lapo daro spalvotus savo pėdučių pėdsakus, jais vaikšto, 

vaikšto pėdučių takeliu, pamėgdžioja gyvūnėlių judesius. Išlaiko pusiausvyrą tiesioje plokštumoje ir eidamas per 

kliūtis. Atlieka įvairius judesius su kamuoliu (mėto, gaudo, ridena). Užlipa ir nulipa nuo suolelio, kėdutės, 

užkopia į „kalnelį“ ir nučiuožia nuo jo. Auklėtojai prižiūrint, laipioja gimnastikos sienele, sportiniais įrengimais, 

peržengia per neaukštas kliūtis. Keičia judėjimo tempą, kryptį, pobūdį pagal signalą. Pagal muziką bando atlikti 

judesius rankomis ir kojomis (trepsi, linguoja, ploja, moja ir kt.). Klausosi auklėtojos kalbos, dainelių, pats bando 

dainuoti ir atlikti judesius kartu. Žaidžia siužetinius imitacinius žaidimus judesių tobulinimui. Pratinasi saugiai 

žaisti ir bėgioti grupėje, kieme. Auklėtojai stebint saugiai užlipa, nulipa laiptais. 

 
13.1.2.  Komunikavimo kompetencija 

Gebėjimai ir vertybinės 

nuostatos 
Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Suvokia kabą.  

Pradeda aiškiai kabėti. 

Geba kalbėti 2-4 žodžių 

Pakaitomis su suaugusiuoju, vaikas renkasi, siūlo žaislą, veiksmą. Žaidžia kartu su suaugusiuoju. Bando žodžiais 

išsakyti savo norą. Mėgdžioja suaugusiųjų elgesį, bando pateisinti suaugusiųjų lūkesčius, laikytis aiškiai apibrėžtų 

elgesio taisyklių, atkakliai siekdamas veiklos rezultato. Žaidžia žaidimus, kuriuose reikia ką nors daryti paeiliui 
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sakiniais, plėsti savo 

žodyną. 

Dalyvauja pokalbyje.  

Geba bendrauti su 

bendraamžiais ir 

suaugusiais. 

Geba kalbą sieti su 

žaidimu, judesiu ir 

muzika. 

Domisi knygomis ir 

skaitymu.  

Domisi spausdintu tekstu 

ir iliustracijomis.  

Mėgina piešti ir rašyti. 

arba ką nors reikia daryti visiems vienu metu. 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). 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. Klausosi „motinos kalbos“ (kalbėjimo 

aukštesniu balsu, pabrėžiant intonaciją; kalbėjimo lėtesniu tempu, labai aiškiai tariant žodžius; kalbėjimo 

trumpesniais paprastos gramatinės struktūros sakiniais, pavadinant ir rodant konkrečius daiktus, vieną mintį 

pasakant vienu sakiniu, kartojant tuos pačius žodžius vis kita forma, kartojant vaiko žodžius, sakinius, teisingai 

juos tariant ir sudėliojant; išplečiant vaiko sakinį, kad mintis būtų aiškesnė). Žiūri rodomus paveikslėlius, 

atkreipiant dėmesį į reiškinius. Žaidžia žodžių  (tarimui) ir kitus kalbinius žaidimus. Kiekvieną dieną klausosi 

pasakojimo, skaitymo apie tai, kas vaikui pažįstama, žinoma. 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. Atsakinėdamas į klausimus ir pats klausia „Kodėl?“, 

“Kada?“, „Ką?“, „Kaip?“, “Kas?“, dainuoja, deklamuoja, pasakoja. Vartoja esamąjį, būsimą ir būtąjį laiką, 

funkcinius žodelis į, pas, prieš, iš, su. Stebi skaitymą skatinančią aplinką (varto knygeles, žurnalus, paveikslėlius; 

žiūri į prilipdytus užrašus ant baldų su jų pavadinimais bei užrašus ir simbolinius paveikslėlius ant žaislų lentynų 

ir pan.). Vaikas keverzoja ir rašinėja ant didelių ir mažų rašymo lentelių, popieriaus rašikliu, pieštukais, 

kreidelėmis. 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. 

 
13.1.3.  Socialinė kompetencija 

Gebėjimai ir vertybinės 

nuostatos 
Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Pasitiki pažįstamais 

prižiūrinčiais 

Palaipsniui įsitraukia į veiklą, domisi naujais daiktais, priemonėmis, žaislais. Paskatintas tyrinėja ir domisi grupės 

ir darželio aplinka, žmonėmis. Žaidžia vardų žaidimus: atsiliepia, pašauktas vardu; padrąsintas, save vadina vardu; 
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suaugusiais. 

Reguliuoja savo elgseną. 

Reiškia ir valdo 

emocijas. 

Reaguoja į kitų žmonių 

jausmus vis su didesne 

empatija. 

Žaidžia kartu su kitais 

vaikais. 

Pratinasi būti grupės 

nariu. 

 

pasako vardą kitam, parodydamas pirštukais metus. Žaidžia įvairius žaidimus su veidrodžiu. Žiūri savo šeimos 

nuotraukas,  atpažįsta ir parodo save, mamą, tėtį, brolį, sesę ir kitus. Žaidžia su „vyriškais“ (mažina, įrankiai, 

konstruktorius) arba „moteriškais“ (lėlė, vežimėlis, skraistė) žaislais. Žaidžia žaidimus, kuriuose visi berniukai ir 

šeimos vyrai gauna vienus pavedimus: sutaiso mašiną, o visos mergaitės ir moterys – kitus pavedimus: paruošti 

valgį. 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. Nenoriai dalinasi savo žaislais, asmeniniais daiktais. 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. Žaidžia žaidimus plėtojančius socialinę patirtį. Bendradarbiauja žaidžiant, mokosi suprasti 

draugo ketinimus, spręsti ginčus. 

 
13.1.4.  Pažinimo kompetencija 

Gebėjimai ir vertybinės 

nuostatos 
Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Išlaiko dėmesį. 

Suvokia daiktų paskirtį. 

Pradeda suvokti 

priežasties ir pasekmės 

santykį. 

Pradeda suvokti, kad 

daiktai gali būti 

rūšiuojami. 

Pradeda taikyti problemų 

sprendimo būdus. 

Žaidžia vaizduotės 

reikalaujančius žaidimus. 

 

Veikdamas su pažinimą skatinančiomis priemonėmis, medžiagomis, žaislais vaikas: atrenka parodytos formos, 

spalvos, dydžio žaislus, daiktus; grupuoja vienos rūšies daiktus; grupuoja daiktus, žaislus pagal formą, dydį, 

spalvą, sunkumą; sudaro daiktų, žaislų eiles nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai; tapatina, matuoja, pritaiko 

skirtingus daiktus. Įgytą patirtį pritaiko žaidimuose. Eksperimentuoja ir stebi savo veiksmų rezultatus: prideda, 

pamatuoja, deda į įdubimą, išpjovą. Randa kitą tokį pat atviruką su dailės kūrinio reprodukcija, fotografija. 

Ketinimui, sumanymui įgyvendinti spaudžia mygtukus, rankenas, atkabina kabliukus, bando segioti sagas, ką nors 

išvynioti ir suvynioti, išpakuoti. Veikia su vaikiško dydžio namų apyvokos ir sodo tvarkymo įrankiais kartu 

tvarkosi grupėje, lauke. Suaugusiems prižiūrint atsargiai ir saugiai žaidžia su mechaniniais žaislais. Žaidžia su 

statybine medžiaga, stato nesudėtingus statinius, panaudoja siužetinius žaidimus. Atgamina, gretina, keičia daiktų 

vaizdus, nustato paprastus ryšius tarp to, ką atsimena ir mato. Supranta, kad veiksmą galima atlikti ne tik 

tiesiogiai, bet ir „lyg tai‘, tariamai, tik pavaizduojant judesiu. Žaidimo tęsiniui, įvairinimui susiranda reikalingų 

žaislų (akmenukų, kaštonų, medžio ripkelių, dangtelių ar kitų daiktų). Pradeda naudoti daiktų pakaitalus. 

Supranta, įsijaučia ir atkartoja žaidime suaugusiuosius ir jų veiksmus. Žaisdamas su vyresnių vaikų ar suaugusiųjų 

rūbais, skraistėmis, apdangalais, batais, vaikas kuo nors apsimeta, patiria malonumą supanašėdamas su 

suaugusiuoju. Su lėle ir kitais siužetiniais žaislais žaidžia lyg su gyvais: glosto, maitina, migdo, prausia, šukuoja, 

rengia, vežioja ir pan. Žaidžia su realiais daiktais, tikroviškais ir neapibrėžtos paskirties žaislais, teminiais 

rinkiniais („namai“, „kirpykla“) bei vaidmenų atributais. Stebi, dalyvauja aptariant, klausosi, išsako savo 
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nuomonę, liečia ir kitais būdais pažįsta pasaulį. 

Domisi temomis: Žmogus. Artimųjų žmonių veikla („Mama plauna indus“, Senelis skaito laikraštį“ ir pan.). 

Daiktai, veiksmai su jais, jų paskirtis. Namų apyvokos daiktai (rūbai, baldai, indai ir kt.); žaislai; darbo įrankiai 

(šluota, kibiras, laistytuvas ir kt.). Gamta. Augalai (medžiai, gėlės, daržovės, vaisiai); naminiai gyvūnai ( katė, 

šuo, karvė, arklys, ožka, kiaulė, gaidys, višta, antis ir kt. ) ir jų vaikai; laukiniai gyvūnai (kiškis, lapė, meška, 

vilkas ir kt.) ir paukščiai (varna, žvirblis, zylė ir kt.); vanduo buityje (bėga, šaltas-karštas, vandenyje maudosi, juo 

prausiasi, jame skalbia) ir gamtoje (bėga upeliukas, upė, jūra); metų laikai ir jų ypatybės (žiema-šalta, krenta 

sniegas, vasara – karšta, šviečia saulė ir t.t.). 

  
13.1.5.  Meninė  kompetencija 

Gebėjimai ir vertybinės 

nuostatos 
Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Atlieka įvairius 

veiksmus su dailės 

priemonėmis.  

Gebas įsiklausyti ir 

išreikšti save muzika, 

judesiais.  

Geba kurti, improvizuoti, 

žaisti emocinius 

žaidimus.  

Pradeda žaisti vaizduotės 

žaidimus. 

 

 

 

 

Akimis kontroliuoja tai, ką piešia, tapo, lipdo, nors realių dalykų ir nevaizduoja. Emocinę būseną pradeda reikšti 

kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tapymo priemonėmis, savarankiškai pasirinkdamas spalvas, taip pat kurdamas 

įvairias formas. Atpažįsta ir naudoja šešias pagrindines spalvas. Savarankiškai renkasi spalvas piešiniui, fonui. 

Vaikas minko, maigo, volioja, suploja, spaudžia, ištempia, pjausto lipdymo medžiagas. Glamžo, plėšia, klijuoja, 

lipina, tvirtina, konstruoja iš atsitiktinių medžiagų. Kerpa žirklėmis. Stebi ir aptaria savo ir kitų darbus, randa 

pažįstamus daiktus, personažus, orientuojasi erdvėje („saulutė danguje“, „namelis stovi ant žemės“ ir pan.). 

Klauso specialių dainelių vaikams, pasakojimų su dainelėmis bei klasikinę muziką. Klausosi žinomos melodijos 

atliekamos įvairiais instrumentais. Įsimena ir atpažįsta girdėtą muziką. Pasitikėdamas savo muzikinėmis galiomis 

vaikas individualiai muzikuoja, pakartoja, tiksliai atkuria melodiją balsu arba ritmingais judesiais. Pamokytas, 

geba elgtis pagal sceninio elgesio taisykles: išeina į „sceną“, nusilenkia, palaukia kol baigsis plojimai, padėkoja 

„publikai“. „Groja“ kokiu nors instrumentu, improvizuoja, aiškina, ką reiškia jo „muzika“. Vaikas kviečia ir kitus 

(suaugusiuosius ir vaikus), kad dainuotų, šoktų, grotų kartu su juo. Pritaria suaugusiajam. Paprastas, aiškaus 

teksto, įdomaus turinio, lengvas atlikti dainas dainuoja individualiai ir grupėmis. Įsimena dainų žodžius 

(nekreipiant dėmesio į netikslią tartį). Laiku pradeda ir baigia dainuoti, išklauso pauzes. Rodant pedagogui vaikas 

atlieka naujus judesius ir judesių pagalba atskiria muzikos kontrastus: tyliai-garsiai, lėtai-greitai. Laisvai juda 

pagal muziką (taip pat ir liaudišką). Žaidžia siužetinius-improvizacinius žaidimus. Žaidžia teatrinius žaidimus 

individualaus pamėgdžiojimo forma (pamėgdžioja suaugusįjį, gyvūną). Žaidžia: lyg būtų mama, tėtis, vairuotojas, 

gydytojas; apsimeta katyte, šuniuku ir pan. Žaidžia didaktinius žaidimus – dramatizacijas su daiktais (maudo ir 

rengia lėlę Alę, maitina šuniuką ir pan.), bet ir atlieka tariamus veiksmus (lyg valgo, miega, verda ir pan.). 

Naudoja siužetinius žaislų rinkinius: gyvūnus, įvairių formų figūrėles. 
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  13.2. Ikimokyklinis amžius (3-6 metai). 

 

13.2.1.   Sveikatos saugojimo kompetencija 

Nuostatos Gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Pažinti save ir 

aplinką. 

 

 

 

 

Nusiteikti būti 

fiziškai aktyviam. 

 

Suvokti asmens 

higienos svarbą. 

Ugdytis sveikos 

mitybos įgūdžius ir 

įpročius. 

Suvokti taisyklingos 

laikysenos svarbą 

vaiko organizmui. 

Suvokti taisyklingo 

kvėpavimo svarbą . 

 

Ugdytis poreikį 

grūdintis. 

Pažinti judesių 

įvairovę. 

 

 

Nusiteikti žaisti 

judriuosius žaidimus 

patiriant judėjimo 

džiaugsmą. 

Nusiteikti išbandyti 

Pažįsta savo kūną ir suvokia save 

kaip savitą ir ypatingą. Geba 

lanksčiai orientuotis naujoje 

aplinkoje. Geba nusakyti žodžiais 

savo vidinę būseną, kitų žmonių 

jausmus. 

Geba išreikšti save judesiu, supranta 

judesio ,,kalbą”. Ugdosi aktyvios ir 

pasyvios veiklos sampratą. 

Žino asmens higienos taisykles ir jų 

laikosi. 

Geba atpažinti nesveikus maisto 

produktus, paaiškinti taisyklingos 

mitybos svarbą. 

Geba išlaikyti taisyklingą laikyseną 

Geba vykdyti plokščiapėdystės 

profilaktiką. 

Stengiasi kontroliuoti kvėpavimą 

einant, bėgant, atliekant pratimus. 

Geba atlikti kvėpavimo gimnastiką. 

Geba grūdintis oru ir vandeniu. 
 

Valdo smulkiuosius rankų raumenis. 

Koordinuoja akių  ir rankų judesių 

sąveiką. Naudoja  rašymo ir piešimo 

priemones. 

Geba aktyviai žaisti judriuosius 

žaidimus. Žaidžia pasirinktus 

judriuosius žaidimus pagal taisykles. 

 

Įvaldo pagrindinius judesius (bėga, 

Stebi save, aplinkinius, varto įvairias enciklopedijas ir pastebi, kad kiekviena 

kūno dalis turi savo paskirtį, judėjimo būdą, yra reikalinga žmogui. Elementariai 

pavadina organizmo virškinimo, kvėpavimo, kraujotakos, medžiagų apykaitos, 

jutimų, nervų sistemos funkcijas, tyrinėja kaip jos funkcionuoja. Suvokia savo 

fizinę būklę ir kūno poreikius: alkanas, sotus, pailsėjęs, pavargęs, sveikas, 

sergantis.  Pastebi ir supranta, kad kiekvienas žmogus skiriasi savo išvaizda, 

ūgiu, svoriu, jėga. Su bendraamžiais diskutuoja ir lygina savo kūno fizinę jėgą, 

ištvermę, greitumą, vikrumą. Domisi ir komentuoja lyčių skirtumus. Matuoja 

savo ūgį, pažymi ūgio matuoklėje ir stebi, kaip jis keičiasi. Stebi ir vertina savo 

fizinę būklę: širdies plakimą, kvėpavimą, nuovargį ir kt. Domisi savo ir kitų 

dvasiniu pasauliu, nuotaika, jausmais. Pasako pagrindinius sveikatos požymius 

(nieko   neskauda,   gera   nuotaika,   geras   apetitas,   normali temperatūra, gilus 

miegas, taisyklinga laikysena).Klausosi įvairių kūrinėlių, pokalbių, pasakojimų ir 

susipažįsta su veiklos, miego ir fizinio aktyvumo pusiausvyros svarba. Keičia 

ramius žaidimus su sportiniais pratimais ir judriais žaidimais. Atsipalaiduoja, 

kai jaučiasi pavargęs: paguli, pasėdi, pakeičia veiklos pobūdį. Atlieka keletą 

atsipalaidavimo ir kvėpavimo pratimų. Po aktyvios fizinės veiklos atlieka 

nesudėtingus atsipalaidavimo ir relaksacijos pratimus, žaidžia ramius žaidimus. 

Klausosi ramios muzikos, kuria vaizdinius mintyse ir juos pasakoja 

bendraamžiams. Pratinasi atsipalaiduoti, nusiraminti: pabėgioja, pašūkauja 

išliedamas savo emocijas; pailsi stebėdamas žuveles akvariume; ramiai žaidžia, 

varto knygeles. Tobulina asmens higienos įgūdžius. Plauna rankas prieš valgį, 

parėjus iš lauko, pasinaudojus tualetu. Valgo tvarkingai, naudojasi stalo 

įrankiais. Po valgio skalauja burną vandeniu. Naudoja nosine čiaudint, kosint, 

sergant sloga. Šukuoja plaukus asmeninėmis šukomis. Pats nusiplauna ir 

nusišluosto kojas. Nusivalo batelius. Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 

susitvarko savo asmeninius daiktus. Diskutuoja apie švaros ir tvarkos ryšį su 

sveikata. Varto knygeles, diskutuoja, domisi sveiku maistu, daržovių ir vaisių 

nauda sveikatai. Pasako kelis maisto produktus, kuriuos valgyti sveika, ir kelis 

tų, kuriuos reikia riboti. Pratinasi valgyti daugiau daržovių, vaisių. Pratinasi 

nevalgyti nežinomo maisto. Valgo neskubėdamas. Stebi sveiko maisto piramidę 
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bendrosios 

gimnastikos 

pratimus, įrankius 

bei prietaisus 

patiriant judesių 

įvairovę. 

Saugiai elgtis. 

 

 

Ugdytis neigiamą 

požiūrį į žalingus 

įpročius. 

 

šokinėja, strikinėja, šuoliuoja. 

Išlaiko pusiausvyrą judant. Laipioja 

aukštyn ir žemyn. Įvaldo metimo, 

gaudymo ir spyrimo įgūdžius. 

 

 

Geba saugiai ir aktyviai veikti, judėti 

šalia kitų. Prisiima atsakomybę už 

savo gerovę. Ugdosi teisingo elgesio 

ir savisaugos įpročius. Geba pažinti 

aplinkoje esančius pavojus, kreiptis 

pagalbos. 

 

 

 

ir susipažįsta su subalansuotos mitybos poveikiu sveikatai. Susipažįsta su maisto 

gaminimo higiena ir stalo serviravimu. Ugdosi maisto gaminimo įgūdžius 

kiekvieną trečiadienį gamindamas sveiko maisto patiekalus. Mandagiai elgiasi ir 

bendrauja prie stalo. Pratinasi teisingai stovėti, sėdėti įvairios veiklos metu: 

žaisdamas, piešdamas, žiūrėdamas knygeles, televizorių ir kt. Basomis atlieka 

fizinius pratimus plokščiapėdystės profilaktikai. Atlieka fizinius pratimus 

taisyklingai kūno laikysenai ugdyti. Rengiasi lengvai, kad drabužiai leistų 

laisvai judėti, bėgioti, atlikti įvairius judesius. Prausiasi vėsiu vandeniu. Žaidžia, 

braido baseinėlyje. Diskutuoja su bendraamžiais ir suaugusiais apie grūdinimosi 

poveikį sveikatai, pagrindinius grūdinimosi reikalavimus. Sportuoja 

pasivaikščiojimo metu ne tik šiltu, bet ir šaltu oru. Bėgioja basomis sporto salėje 

įvairiais metų laikais (esant palankiai kambario temperatūrai). Sistemingai 

mankštinasi, sportuoja: atlieka ėjimo, bėgimo, šuolių, mėtymo, laipiojimo 

judesius. Supranta atskirų kūno dalių veiklos principus: derina rankų ir kojų 

judesius, įveikia nesudėtingas kliūtis, šliaužia, pralenda pro kliūtį, laipioja 

kopėčiomis, ugdosi akies taiklumą, mokosi valdyti kamuolį. Atlieka 

pagrindinius judesius įvairiais būdais: sėdint, stovint, gulint. Sportuodamas 

orientuojasi erdvėje, laike, adekvačiai reaguoja į įvairius signalus. Savarankiškai 

įveikia įvairias kliūtis. Valdo kamuolį įvairiais būdais. Atlieka judesius nurodyta 

kryptimi, tam tikru greičiu ir tempu. Atlieka fizinius pratimus taisyklingai 

laikysenai ugdyti su įvairiomis priemonėmis (gimnastikos lazda, lanku, prie 

gimnastikos sienelės ir kt.). Savarankiškai žaidžia ir organizuoja įvairius 

sportinius žaidimus. Geranoriškai, garbingai ir nuotaikingai rungtyniauja ir 

lenktyniauja. Tariasi dėl bendros veiklos ir žaidimų, pasidalijimo žaislais bei 

sporto reikmenimis. Veikia drauge,  suteikia pagalbą kitiems ar jos paprašo, 

džiaugiasi bendrais pasiekimais fizinėje veikloje. Važinėjasi riedučiais, 

paspirtuku, dviračiu, rogutėmis, slidėmis. Žaidžia komandinius žaidimus su 

taisyklėmis: kvadratą, krepšinį, futbolą, badmintoną, miestučius ir kt. Kalba, 

diskutuoja apie saugų elgesį kieme, parkuose, prie vandens. Atsargiai naudojasi 

žirklėmis, peiliu, klijais ir kt. Domisi, aiškinasi, kur kreiptis pagalbos nelaimės 

atveju. Diskutuoja, aiškinasi ir įsimena pagalbos telefonus. Kalba, komentuoja 

kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis. Pajutęs pavojų, kviečia suaugusius. 

Žaidžia įvairius saugaus eismo žaidimus, atlieka didaktines užduotis. Atpažįsta 

pagrindinius kelio ženklus. Suaugusiojo prižiūrimas teisingai pereina gatvę, 

saugiai naudojasi elektros ir kitais buities prietaisais. Saugiai žaidžia kieme. 
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13.2.2.  Komunikavimo kompetencija 

Nuostatos Gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Išsakyti kitiems 

savo mintis ir 

jausmus, stengtis 

suprasti kitus. 

 

 

Bendraujant su kitais 

vengti netinkamų 

žodžių, neįžeisti 

kitų.  

Norėti kalbėti 

valstybine kalba. 

Noriai  kaupia 

kalbinio 

bendravimo patirtį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stengtis suprasti 

kalbos tartį. 

Stengtis (pagal 

situaciją) parinkti 

tinkamus žodžius, 

reiškiančius 

veiksmų, daiktų ir 

požymių 

pavadinimus 

gimtąja ir 

Išreiškia mintis žodžiais ir sakiniais. 

Bendraujant su kitais juos išgirsta, 

išklauso, supranta ir atitinkamai 

reaguoja. Supranta žodinius 

nurodymus ir jiems paklūsta. 

Klausinėja. Atsako į klausimus. 

Geba mandagiai kalbėtis. Suvokia 

elementarias kalbos etiketo 

taisykles. 

Išreiškia susidomėjimą valstybine 

kalba, noriai dalyvauja veikloje. 

Noriai klausosi sekamų pasakų, 

sakmių, liaudies kūrybos kūrinių, 

dainų, eilėraščių gimtąja ir 

valstybine kalbomis. Noriai seka 

neilgas pasakas, sakmes, minti 

mįsles, žaidimams vartoti 

skaičiuotes, gamtos garsų 

pamėgdžiojimus gimtąja ir 

valstybine kalbomis. Noriai 

deklamuoja vaikams skirtus 

eilėraščius gimtąja ir valstybine 

kalbomis. 

Girdi ir suvokia kalbos garsus. 

 

Geba aktyviai dalyvauti pokalbyje. 

Geba perteikti žaidimo turinį 

naudodamas įvairias komunikacijos 

priemones. Geba komunikuoti 

meno, kūrybos procese. 

 

 

 

Vaikas užmezga kontaktą, pasiūlo ką nors daryti (žaisti, piešti, dirbti) kartu 

vienam ar keliems, paprašo informacijos, kuo nors pasidžiaugia su pažįstamais, 

mažai pažįstamais ir nepažįstamais žmonėmis. Ką nors praneša, papasakoja 

didelei vaikų grupei. Klausinėja suaugusįjį apie daiktus, reiškinius, jų savybes; 

medžiagas, įvykius, būsenas; apie sudėtingus reiškinius, priežastinius ryšius. 

Dalijasi su kitais turima informacija: kalba apie tyrinėjant pastebėtas daiktų 

savybes; aiškina, pasakoja, ką pats žino; diskutuoja įvairiais klausimais; 

bendraamžiams išdėsto kilusias problemas; kartu su kitais kelia elementarias 

hipotezes. Pratinasi išgirsti pedagogo ar draugo siūlymus, pastabas, paskatinimus, 

į juos reaguoti. Kalbasi apie bendravimo, elgesio taisykles, aiškinasi tradicinės 

kultūros vertybes. Dalyvauja lietuvių kalbos seklytėlėje organizuojamuose 

specialiose kalbos ugdymo užsiėmimuose. Žaidžia įvairius kalbinius, lietuvių 

liaudies žaidimus bei ratelius, klausosi pedagogo kalbos, žaidžia stalo žaidimus, 

apžiūrinėja aptaria žaislus ir kitus daiktus. Mokosi eilėraščių, dainelių, klausosi 

lietuvių liaudies ir kitos muzikos. Dalyvauja teatrinėje veikloje, darželyje 

vykstančiose šventėse, išvykose, ekskursijose, kur kalbama lietuviškai. Bendrauja 

su lietuviškai kalbančiais bendraamžiais. Klausosi pokalbių, pasakojimų, sekimo, 

deklamavimo, skaitymo, „gyvos“ muzikos (dainų, lopšinių, žaidimų ir kt.), įrašų. 

Klausosi liaudies pasakų, dainų, žaidimų, garsažodžių, patarlių, priežodžių, 

pasakų be galo, greitakalbių, mįslių, erzinimų ir pan. Tai naudoja įvairioje 

kasdienėje veikloje.  Klausosi tautosakos kūrinėlių, pastebi juose tarmiškus 

žodžius, bando juos atkartoti. Tyli, kai kalba grupės draugas ar pedagogas, paiso 

grupėje sukurtų kito klausymo taisyklių; žaidžia teatrą (aktoriai vaidina, žiūrovai 

klausosi). Seka girdėtas pasakas, kuria savo (pasakas be galo, juokų paskas, 

pasakas apie gyvūnus ir kt.). Keičia pasakos pabaigą, pradžią, įvykių seką, įveda 

naujus veikėjus, juos keičia ir kt. Kuria istorijas, skaičiuotes, eilėraščius, garsų 

pamėgdžiojimus, greitakalbes, žaidimus. Tikslingai nusako daiktus, jų ypatybes ir 

skaičių įvardžiais ir skaitvardžiais. Vartoja būdvardžių laipsnius, būseną 

nusakančius veiksmažodžius ir jaustukus, veiksmą nusakančius ištiktukus. 

Vartoja daiktavardį, jo mažybines formas. Kalbasi telefonu, naudojasi pašto 

paslaugomis („nupieštus“ laiškus siunčia tėveliams, Kalėdų Seneliui, sergantiems 

vaikams). Savo išgyvenimus, patirtį, mintis žaismingai reiškia piešiniais, 

ženklais, raidėmis, judesiais. Įvairios žaidybinės veiklos metu žaidžia garsais. 
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valstybine 

kalbomis. 

Domėtis knyga. 

 

 

Stengtis išmokti 

skaityti tekstą. 

 

 

Siekia išmokti 

rašyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domisi vaikų žurnalais, 

enciklopedijomis, noriai lankosi 

bibliotekoje. Saugo knygą. 

Supranta ir interpretuoja knygų ir 

kitų tekstų mintis.  Bando suprasti 

spausdintą tekstą. Mėgsta ir vertina 

skaitymą. 

Turi bendrą supratimą apie 

rašmenis. Domisi abėcėle ir 

atpažįsta kai kurias raides. Supranta 

rašymo prasmę. Bando rašyti raides 

ir žodžius. 

Mokosi taisyklingai ir aiškiai tarti gimtosios, valstybinės kalbos garsus. Nusako 

pirmą ir paskutinį garsą žodžiuose. Nujaučia žodžių sąsajas sakinyje, jų darybos, 

kaitymo dėsnius. Domisi kalbos normomis ir stengiasi jų laikytis. Natūraliai ir 

spontaniškai kalba ir vartoja sudėtingesnes kalbos formas. Deklamuoja, vaidina, 

imituoja judesiais, mėgdžioja žodžiais, gestais, mimika. Žaidžia žodžiais ir kuria 

naujus žodžius, ieško panašiai skambančių, besirimuojančių žodžių.  Vaizdų, 

ženklų, raidžių, garsų skirtumus ir panašumus. Varto, žiūrinėja knygas, 

periodinius leidinius, atsineša mėgstamą knygą ir apie ją pasakoja kitiems. 

Iliustruoja knygas, rengia piešinių parodas. Padedamas suaugusiųjų, taiso 

apiplyšusias knygas, jas aplenkia, steigia grupės bibliotekėlę. Lankosi 

bibliotekoje, knygyne, teatre, muziejuose, parodose, spaustuvėje ir pan. Kartu su 

pedagogu skaito periodinę vaikų spaudą, paveikslų, grožinės ir pažintinės 

literatūros knygas. Stebi, kaip rašo, spausdina ar renka tekstą kompiuteriu 

suaugusieji. Mėgina pamėgdžioti. „Piešia“ didžiąsias raides, skaitvardžius. Kuria 

knygeles, grupės laikraštį, lankstinuką, dienoraštį, skelbimus, kvietimus, 

sveikinimo atvirukus, žemėlapius, kalendorius, grupės taisykles, dienotvarkę, 

valgiaraštį, receptus. Piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo lavindamas 

smulkiuosius rankos raumenis. Rašo molyje, smėlyje, ant stiklo, lentoje ir kitur. 

Jaučia tekstų nuotaiką; junta kalbos vaizdingumą, ritmą, rimą; gali apibūdinti 

teksto pradžią, pabaigą, teksto visumą. 

 
13.2.3.  Socialinė kompetencija 

Nuostatos Gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Tinkamai bendrauti 

ir veikti kartu su 

kitais. Turėti savo 

nuomonę. 

 

 

 

Dalyvauti grupės 

bendruomenės 

gyvenime. 

 

Vaikas žino svarbią asmeninę 

informaciją ir geba pasakyti kitiems. 

Išreiškia pasitikėjimą suaugusiais. 

Geba užmegzti ryšį. Geba „skaityti“ 

vaikų ir suaugusiųjų elgesio 

„socialinius ženklus“. Geba 

bendrauti. Žaidžia su kitais vaikais. 

Geba prisitaikyti prie naujų 

situacijų. Bando laikytis susitarimų. 

Tausoja ir rūpinasi grupės aplinka 

bei priemonėmis. Laikosi grupės 

Susipažįsta su grupės, darželio vaikais ir darbuotojais. Įsimena jų vardus, 

pareigas. Žino kur yra salė, virtuvė, skalbykla, logopedo kabinetas, medicinos 

kabinetas. Žaidžia vardų žaidimus. Paklaustas pasako savo vardą, kiek metų, 

žino  savo lytį. Klasifikuoja mergaičių ir berniukų aprangą, pomėgius, darbus. 

Žaidimų bei kitos veiklos metu pasako, ko nori, kuo domisi, ką mėgsta. Žaidžia 

laisvai, išradingai, nesibaimindamas rizikuoti, keisti, daryti savaip. Laikosi 

taisyklių, kurias sukūrė patys vaikai. Kalbasi su pedagogu apie savo jausmus, 

juos įvardina, bando įžvelgti pykčio priežastį, atkreipia dėmesį į kito jausmus. 

Konfliktinėse žaidimo situacijose naudoja „Stop“ ženklą. Pozityviai kalba apie 

save. Savarankiškai pasirenka ir susitvarko veiklai skirtas priemones. Pats randa 

išeitį iš įvairių žaidybinių situacijų. Jaučiasi esąs šeimos, grupės narys: pasako 
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Būti nusiteikus 

taikiai spręsti 

kylančius konfliktus. 

 

 

Gerbti šeimą, 

gimines, pedagogus 

ir kitus žmones. 

Gerbti savo valstybę. 

Pripažinti kiekvieno 

išskirtinumą. 

 

Jausti atsakomybę už 

save ir kitus. 

 

 

 

 

 

Domėtis aplinka. 

 

 

 

 

taisyklių, dienotvarkės. 

Bando spręsti nesutarimus. Taiko 

mąstymo įgūdžius konfliktams 

spręsti. Geba susivaldyti įprastose 

nedidelės įtampos situacijose, riboti 

kai kuriuos norus bei įgeidžius. 

Geba perimti artimųjų ir pedagogų 

kai kuriuos gyvensenos ypatumus 

bei vertybines nuostatas.  

 

Toleruoja kitokios išvaizdos, 

neįprasto elgesio, kitaip mąstančio, 

kalbančio ir žaidžiančio bendraamžį. 

Gina savo teises. Elgiasi 

savarankiškai ir nepriklausomai. 

Pasitiki savimi, savo gebėjimais. 

Suvokia kitų jausmus ir tinkamai į 

juos reaguoja. 

 

 

Geba orientuotis namų ir kitoje 

neįprastoje aplinkoje. 

 

 

 

 

 

savo nuomonę, norus, palaikomas ir skatinamas atsižvelgia į kitų nuomonę, 

prašymus. Mėgina, tyrinėja, kūrybiškai įgyvendina pedagogo pasiūlytas įvairias 

idėjas. Vaikas atlieka vaidmenis kreipiant dėmesį į nuotaikų, jausmų, ketinimų 

„socialinius ženklus“ (mimiką, gestus, kalbą): prieš  vaidmeninius žaidimus 

žiūrinėja nuotaikų paveikslus; klausosi skaitomų įvairių istorijų ir kintančias 

veikėjų nuotaikas žymi paveikslėliais. Vaikas modeliuoja tinkamą elgesį  

(atkreipia dėmesį į kito vaiko ir netinkamai pasielgusio vaiko ketinimus; 

atkreipia dėmesį į elgesio pasekmes; kartu suranda sprendimą iš susidariusios 

situacijos; elgiasi pagal nustatytas taisykles). Stebi, tyrinėja, apmąsto, vaizduoja, 

komentuoja vaikų grupės, šeimos, bendruomenės gyvenimą. Bendrauja, žaidžia, 

priima kitaip mąstančius vaikus. Toleruoja kitokius vaikus (su negalia) negu jis 

pats.  Aktyviai, kūrybiškai plėtoja savo sumanymus bei pedagogų, tėvų 

pasiūlytas jam įdomias temas, idėjas, žaidimus. Suvokia suaugusiųjų ir vaikų 

mimiką, gestus, emocinį intonacijų atspalvį, „jausmų žodyną“, nujaučia kito 

emocinę būseną, įžvelgia akivaizdžius ketinimus, norus, supranta įprastą veiklą 

ir elgesį, gerbia nuomonę. Stebi suaugusiuosius, jų veiksmus, klausydamas 

paaiškinimo, išbando naujus veikimo bei elgesio būdus, juos perima, kūrybiškai 

pritaiko. Žaidžia su žaislais, veikia su priemonėmis, stebi kūrinius, kurie atspindi 

šeimos ir vietinės bendruomenės ypatumus. Kaupia ir sistemina informaciją apie 

žmones, įvairias profesijas, tarnybas, bendruomenę, savo miestą. Stebi daiktus, 

meno kūrinius šeimoje, grupėje, išvykose. Lankosi muziejuose, parodose, 

spektakliuose, koncertuose. Tariasi, aiškinasi, reiškia ir gina savo nuomonę, 

teises. Natūraliai priima nesėkmę kaip postūmį naujiems ieškojimams. Tyrinėja 

savo ir kitų žmonių panašumus bei skirtumus. Pratinasi bendrauti su įvairiais 

žmonėmis. Dalyvaudamas išvykose, šventėse bendrauja su kitų vaikų šeimos 

nariais, skirtingų socialinių grupių žmonėmis. Atpažįsta dažnai lankomas vietas 

ir įprastą aplinką, kurioje gyvena, dirba, ilsisi šeimos nariai bei žaidžia vaikų 

grupė. Pasako, kur kas padėta. Žaidžia laisvai, išradingai, nesibaimina rizikuoti.  

Keičia, daro savaip. Dalyvauja bendraamžių pokalbiuose, žaidimuose. Pakviečia 

žaisti, palaiko kito sumanymą, aiškina savo ketinimus. Sako komplimentus sau 

ir kitiems. Kalba apie draugystę, dalinasi išgyvenimais, saugo paslaptis. 

Diskutuoja su bendraamžiais, kartu ieško problemos sprendimo būdų. Žaidžia 

grupinius žaidimus, pasiskirsto vaidmenimis, derina veiksmus, siekia pergalės. 

Žaidžia ilgalaikius žaidimus, juos atnaujina, plėtoja. Ugdosi atsakomybę ir 

darbštumą: globoja gyvūnus (žuvytes, žiurkėną ir pan.). Atlieka globos darbus. 
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13.2.4.  Pažinimo kompetencija 

Nuostatos Gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Atidžiai stebėti 

aplinką ir suvokti 

joje vykstančius 

procesus. 

 

 

 

 

Stengti suprasti 

pokyčių priežastis. 

Žavėtis žmogaus 

proto ir kūrybinėmis 

galiomis. 

Patirti tyrinėjimo ir 

pažinimo džiaugsmą. 

 

Tyrinėti, būti 

smalsiam, 

kūrybingam. 

 

 

 

Grožėtis gamtos 

reiškiniais, jausti 

atsakomybę už 

gamtą. 

 

Domėtis savo tautos 

ir šalies, kitų kraštų 

žmonių gyvenimo 

būdu. 

Veikti planingai, 

kryptingai, 

Klasifikuoja objektus. Lygina ir 

matuoja. Dėlioja daiktus tam tikra 

tvarka. Atpažįsta sekas ir geba jas 

pakartoti. Suvokia laiko sąvokas ir 

seką. Domisi erdve. Atpažįsta pagal 

pavyzdį. Atpažįsta skaičius ir bando 

skaičiuoti.  Vaidina sukurtus 

vaidmenis ir situacijas. 

Tyrinėja priežasties ir pasekmės 

santykius. 

Jaučia pagarbą kiekvienam 

dirbančiam žmogui. 

 

Geba veikti praktiškai  ir mintyse. 

Dažniau ir tiksliau naudoja įrankius 

ir kitokius buities daiktus. 

Lanksčiai sprendžia problemas. 

Žinias arba patirtį pritaiko naujame 

kontekste. Žaidžia su objektais, 

įsivaizduojant juos ko kitu. Kuria, 

interpretuoja ir komentuoja tos 

veiklos rezultatus. 

Domisi gamtos reiškiniais. Geba 

apibūdinti kiekvieną metų laiką. 

Įgyja darbinių įgūdžių pradmenis. 

Geba rūpintis ir prižiūrėti augalus ir 

gyvūnus. 

Turi bendrą supratimą apie tautos, 

šalies ir kitų kraštų simbolius, 

švenčiamas šventes. 

 

Geba būti atkaklus atliekant 

užduotis. Geba žaisti ir atrasti naujus 

Veikdamas su pažinimą skatinančiomis priemonėmis, medžiagomis, žaislais 

(formelės ir lenta su atitinkamų formų išpjovomis, žaislai su vieną į kitą 

dedamomis dalimis; bokšteliai su žiedais, užmaunamais ant koto; dėžutės su 

dangteliais ir kt.) atrenka parodytos formos, spalvos, dydžio žaislus, daiktus; 

grupuoja vienos rūšies daiktus; grupuoja daiktus, žaislus pagal formą (skritulys-

kvadratas; skritulys–ovalas- kvadratas-trikampis), spalvą (raudona-mėlyna-

geltona; raudona-oranžinė-geltona), dydį (didelis-mažas; didelis-mažesnis-

mažas), sunkumą (sunkus-lengvas); sudaro daiktų, žaislų eiles nuo didžiausio iki 

mažiausio ir atvirkščiai; tapatina, matuoja, pritaiko skirtingus daiktus. Įgytą 

patirtį pritaiko žaidimuose. Eksperimentuoja ir stebi savo veiksmų rezultatus: 

prideda, pamatuoja, deda į įdubimą, išpjovą. Randa kitą tokį pat atviruką su 

dailės kūrinio reprodukcija, fotografija. Ketinimui, sumanymui įgyvendinti 

spaudžia mygtukus, rankenas, atkabina kabliukus, bando segioti sagas, ką nors 

išvynioti ir suvynioti, išpakuoti. Veikia su vaikiško dydžio namų apyvokos ir 

sodo tvarkymo įrankiais (šluotelė, semtuvėlis; grėbliukas, kastuvėlis, 

laistytuvas) ir kartu tvarkosi grupėje, lauke. Suaugusiems prižiūrint atsargiai ir 

saugiai žaidžia su mechaniniais žaislais. Žaidžia su statybine medžiaga, stato 

nesudėtingus statinius, panaudoja siužetinius žaidimus. Atgamina, gretina, 

keičia daiktų vaizdus, nustato paprastus ryšius tarp to, ką atsimena ir mato. 

Supranta, kad veiksmą galima atlikti ne tik tiesiogiai, bet ir „lyg tai“, tariamai, 

tik pavaizduojant judesiu. Žaidimo tęsiniui, įvairinimui susiranda reikalingų 

žaislų (akmenukų, kaštonų, medžio ripkelių, dangtelių ar kt.). Pradeda naudoti 

daiktų pakaitalus (kubelį vietoj lygintuvo), su jais elgiasi taip, kaip elgiasi su 

tikrais: lyg valgytų, virtų, plautų ar važiuotų. Žaisdamas su vyresnių vaikų ar 

suaugusiųjų rūbais, skraistėmis, apdangalais, batais, vaikas kuo nors apsimeta, 

patiria malonumą supanašėdamas su suaugusiuoju. Žaidžia su realiais daiktais, 

tikroviškais ir neapibrėžtos paskirties žaislais, teminiais rinkiniais („namai“, 

„kirpykla“) bei vaidmenų atributais. Stebi, dalyvauja aptariant, klausosi, išsako 

savo nuomonę, liečia ir kitais būdais pažįsta pasaulį. Domisi temomis: Žmogus. 

Artimųjų žmonių veikla („Mama plauna indus“, Senelis skaito laikraštį“ ir pan.). 

Daiktai, veiksmai su jais, jų paskirtis. Namų apyvokos daiktai (rūbai, baldai, 

indai ir kt.); žaislai; darbo įrankiai (šluota, kibiras, laistytuvas ir kt.). Gamta. 

Augalai (medžiai, gėlės, daržovės, vaisiai); naminiai gyvūnai ( katė, šuo, karvė, 
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konstruktyviai. 

 

 

 

 

 

veikimo būdus, perimti 

bendruomenės narių santykius. 

 

 

 

 

 

arklys, ožka, kiaulė, gaidys, višta, antis ir kt. ) ir jų vaikai; laukiniai gyvūnai 

(kiškis, lapė, meška, vilkas ir kt.) ir paukščiai (varna, žvirblis, zylė ir kt.); 

vanduo buityje (bėga, šaltas-karštas, vandenyje maudosi, juo prausiasi, jame 

skalbia) ir gamtoje (bėga upeliukas, upė, jūra); metų laikai ir jų ypatybės (žiema-

šalta, krenta sniegas, vasara – karšta, šviečia saulė ir t.t.). Daigina, stebi ir 

fiksuoja kalendoriuje augalų augimo procesą. Skiria metų laikų kaitą pagal 

pokyčius gamtoje. Stebi ir lygina savaites orus, juos žymi gamtos kalendoriuje. 

Dalyvauja šeimos, grupės, darželio kultūriniame gyvenime, perima kultūros 

vertybes, tradicijas. Domisi Lietuvos ir pasaulio istorija: varto knygeles, 

enciklopedijas, žiūri foto nuotraukas ir vaizdo įrašus. Vyksta į ekskursijas 

(mišką, mini zoo, prie jūros ir kt.), stebi ir tyrinėja gamtos reiškinius, gyvūnus, 

augmeniją. Eksperimentuoja, atlieka įvairius bandymus su smėliu, vandeniu, 

sniegu dirvožemiu, įvairiais šviesos šaltiniais. Klasifikuoja daiktus ir daiktų 

grupes pagal vieną ir kelis požymius. Skaičiuoja 10 ir daugiau ribose, 

atskaičiuoja daiktus, atlieka problemines užduotis. Matuoja skystas ir birias 

medžiagas įvairios formos indais ir suvokia tūrio pastovumą, vartoja atitinkamas 

sąvokas. Pažįsta ir įvardina spalvas, jų atspalvius ir intensyvumo niuansus. 

Atpažįsta ir pavadina geometrines formas (skritulį, ovalą, kvadratą, stačiakampį, 

trikampį), lygina uždėjimo, pridėjimo ir atrankos būdu. Pastebi, atranda, lygina 

daiktus pagal parametrus (dydį, ilgį, plotį, storį). Lygina daiktų padėtį erdvėje 

savo bei kito atžvilgiu. Įvardina kairę ir dešinę puses. Taisyklingai sudeda 

paveikslėlių sekas iš 4 ir daugiau dalių. Prižiūri augalus grupės gamtos 

kampelyje (laisto, sodina, valo dulkes) ir rūpinasi savo augintiniais (maitina, 

valo narvelį, akvariumą ir kt.). Rūpinasi žiemojančiais paukšteliais. Išdėlioja, 

tyrinėja ir tvarko pačių surinktą gamtinę medžiagą. Suaugusiojo paskatintas 

rūpinasi švara ir tvarka grupėje, kieme, aikštelėje. Savarankiškai prižiūri savo 

daiktus, naudojasi asmens higienos priemonėmis. Atlieka sudėtingesnius buities 

darbus (kuria šventinį grupės interjerą, serviruoja vaišių stalą, ruošia 

nesudėtingus patiekalus). Žaidžia, tyrinėja, eksperimentuoja, manipuliuoja ir 

sužino apie daiktų reikšmę, įvairovę bei paskirtį: asmeniniai daiktai, namų 

apyvokos daiktai, neįprasti daiktai, meno kūriniai ir kt. Žaidžia stalo žaidimus, 

dėlioja paveikslėlius, dėliones, atrenka kas natūralu, o kas sukurta žmogaus 

(lygina, sistemina, klasifikuoja).  
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13.2.5.  Meninė kompetencija 

Nuostatos Gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai ir priemonės 

Įgyvendinti laisvos ir 

spontaniškos 

kūrybos poreikį. 

 

Veikti drąsiai ir 

pasitikėti savo 

jėgomis. 

 

Domėtis daile ir 

palankiai vertina 

savo, draugų ir 

dailininkų kūrybą. 

 

 

Ugdytis tvarkingo 

darbo įgūdžius. 

 

Noriai muzikuoti. 

Pagarbiai vertinti 

įvairią muziką. 

 

 

 

 

 

 

Pagarbiai ir atsargiai 

elgtis su muzikos 

instrumentais. 

 

Norėti šokti 

pavieniui ir drauge 

su kitais. 

Geba kurti, grožėtis, pajausti, reikšti 

savo nuotaiką, jausmus, mintis 

įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis. 

Geba išgyventi kūrybinio 

pasitenkinimo, saviraiškos 

malonumo jausmą. 

Dailė ir konstrukcinė kūryba. 

Atranda judesio, lytėjimo ir 

regėjimo ryšį. 

Geba kurti ir eksperimentuoti dailės 

raiškos priemonėmis. 

Džiaugiasi savo ir kitų  kūrybos 

rezultatu. 

Geba susitvarkyti savo kūrybos 

reikmenis ir darbo vietą. 

Muzika. 

Įsiklauso ir apibūdina aplinkos bei 

muzikinių garsų įvairovę ir savybes. 

Geba klausytis muzikos ir muzikuoti 

dainuojant, naudojant paprasčiausius 

perkusinius instrumentus 

(lazdelėmis, akmenukais, 

barškučiais ir kt.), grojant kitais 

instrumentais. Išgirsta ir apibūdina 

muzikos kūrinio nuotaiką. 

Prižiūri muzikos instrumentus, juos 

saugo. 

 

Šokis. 

Geba šokti pavieniui, poroje, 

grupėje. Kuria paskiras judesių 

sekas. 

Eksperimentuoja įvairia technika ant piešimo popieriaus, smėlio, sniego, asfalto 

ir pan. Vaizduoja grafinius ženklus, daiktus, objektų simbolius, nuotaiką, 

jausmus, išgyvenimus linijomis ir potėpiais. Kuria, išbando netradicinius 

kūrybinės raiškos būdus (rankų, kojų atspaudus, nuspalvinto vandens 

purkštuvus, vaisius ir daržoves, medžių žieves, lapus ir kt.). Kuria ir 

eksperimentuoja spalvomis: išreiškia save, savo nuotaiką, girdėtų literatūros ir 

muzikos kūrinių įspūdžius. Taiko mišrią techniką, eksperimentuoja, bando 

įvairius dailės raiškos būdus (monotipiją, grotažą, akvarelės liejimą ant šlapio, 

glamžyto popieriaus ir pan.). Lipdo stambias ir smulkias detales, puošia gamtine 

medžiaga. Maišo spalvas, išgauna atspalvius. Piešia žmogų, žmogaus kūno dalis, 

veido detales, judesį, siekia išlaikyti proporcijas, formas. Pasigamina įvairių 

plastinių medžiagų: sūrios tešlos, celiuliozės masės, gipso. Gamina kaukes, 

atributus šventėms, dovanėlę draugui. Piešia, aplikuoja, kerpa savo vardo raidę. 

Intuityviai suvokia save tautos meninės kultūros dalimi.  Tyrinėja liaudies meno 

dirbinius: švilpukus, molinius žaislus, margučius ir kt. Suvokia ir apibūdina jų 

grožį. Stebi, tyrinėja, komentuoja skulptūrėles, liaudies meno knygose, 

nuotraukose, muziejuje. Suvokia skulptūros, liaudies meno dirbinių turinį, 

paaiškina, kai kurias išraiškos priemones. Tyrinėja tautodailės darbus: tautinių 

kostiumų ornamentus, keramikinių dirbinių raštus, karpinius, pintus daiktus ir 

kt. Suvokia, kad tautodailė yra tautos praeities atspindys ir turi simbolinę 

prasmę. Stebi, tyrinėja tautodailės ir profesionaliosios dailės kūrinius. Mato 

grožį aplinkos daiktuose, pastebi tradicinių daiktų puošybos elementus. Suvokia, 

kad viskas, kuo naudojasi yra kitų žmonių širdies, proto ir rankų darbo kūrinys. 

Piešia girdėtų tautosakos kūrinių (pasakų, dainų) temomis, tapo ornamentus, 

dėlioja juos iš geometrinių formų, detalių, ornamentuoja lipdinius liaudiškais 

motyvais. 

Klauso specialių dainelių vaikams, pasakojimų su dainelėmis bei klasikinę 

muziką. Klausosi žinomos melodijos atliekamos įvairiais instrumentais. Įsimena 

ir atpažįsta girdėtą muziką. Pasitikėdamas savo muzikinėmis galiomis vaikas 

individualiai muzikuoja, pakartoja, tiksliai atkuria melodiją balsu arba ritmingais 

judesiais. Pamokytas, geba elgtis pagal sceninio elgesio taisykles: išeina į 

„sceną“, nusilenkia, palaukia kol baigsis plojimai, padėkoja „publikai“. „Groja“ 

kokiu nors instrumentu, improvizuoja, aiškina, ką reiškia jo „muzika“. Vaikas 
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Stengtis drąsiai kurti 

įvairias vaidybines 

situacijas. 

 

Stengtis mandagiai 

bendrauti su 

vaidinimo partneriais 

ir žiūrovais. 

 

 

Vaidyba. 

Bando atskleisti įvairias personažų 

nuotaikas kostiumu, garsais, 

melodija. Žaidžia vaizduotės 

žaidimus. 

Rodo etiketo pradmenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kviečia ir kitus (suaugusiuosius ir vaikus), kad dainuotų, šoktų, grotų kartu su 

juo. Pritaria suaugusiajam. Paprastas, aiškaus teksto, įdomaus turinio, lengvas 

atlikti dainas dainuoja individualiai ir grupėmis. Įsimena dainų žodžius 

(nekreipiant dėmesio į netikslią tartį). Laiku pradeda ir baigia dainuoti, išklauso 

pauzes. Apibūdina kūrinio nuotaiką (linksma, liūdna), tempą (greitas, lėtas), 

garsumą (garsiai, tyliai). Atpažįsta kūrinį ir pasako jo autorių. Dainuoja 

ansamblyje, solo. Skiria garso ilgį ir skaito skiemenimis grafinę jo išraišką (ta, 

ti, ta-a). Ploja, groja, trepsi savo vardą. Kuria muziką bei ritmą skaičiuotėms, 

patarlėms. Groja ir akomponuoja vaikiškais muzikos instrumentais. Pats 

pasigamina nesudėtingus muzikos instrumentus (popierinė dūdelė, būgnelis iš 

akmenėlių ir pan.). 

Rodant pedagogui vaikas atlieka naujus judesius ir judesių pagalba atskiria 

muzikos kontrastus: tyliai-garsiai, lėtai-greitai. Laisvai juda pagal muziką (taip 

pat ir liaudišką). Atlieka šokių elementus: šoninį ir pakaitinį žingsnius, bėgimo, 

ėjimo pagal įvairią muziką, poromis, tiesia linija, dvigubu žingsneliu. 

Vaidina, perteikia socialinę patirtį, įspūdžius. Įsivaizduoja veikėją ir imituoja 

jam būdingus judesius ar garsus. Improvizuoja ir inscenizuoja girdėtas pasakas, 

žinomus eilėraščius. Kuria dekoracijas iš žaislų ir įvairių daiktų. Perteikia 

veikėjo, personažo kalbos intonaciją. Žaidžia socialinius-vaidmeninius, žaidimu-

inscenizacijas. Gamina ir vaidina su teatro lėlėmis (pirštukinėmis, pirštininėmis, 

lazdelinėmis, marionetėmis ir kt.). Diskutuoja, kalba, domisi tuo, ką teatre veikia 

dramaturgas, artistas, režisierius, apšvietėjas, dailininkas, išbando šiuos 

vaidmenis vaidinimuose. Reiškia savo nuotaiką, mintis, idėjas, veikėjų 

charakterius, pasitelkdamas įdomius, išraiškingus, plastiškus judesius, gestus, 

mimiką. Kuria individualiai ar drauge su suaugusiais, bendraamžiais trumpus 

epizodus, siužetus su pradžia, vyksmu ir pabaiga. 
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

               14.   Vertinimas skirtas padėti vaikui sėkmingai augti, ugdytis, tobulėti. 

   15.  Ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, vaiko veiklos analizė, pokalbiai 

su tėvais,  audio ir video įrašai. 

   16.  Ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį), 

numatant individualios pagalbos vaikui priemones pažangai skatinti. Prireikus atliekami tarpiniai 

vaikų pasiekimų vertinimai. 

    17. Ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: ikimokyklinės grupės dienynas,  vaiko 

pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelės.  

   18.  Ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios 

veiklos metų apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai,  pokalbiai su tėvais, 

pedagogais, vaikų raiškos darbai, įvairiomis formomis pristatomi veiklos pėdsakai. 
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