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I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelis-darţelis „Rūta“ (toliau – lopšelis-darţelis „Rūta“) yra 

neformaliojo švietimo mokykla, savivaldybės institucija, priskiriama ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų tipui. Adresas: I.Simonaitytės g. 25, 95120 Klaipėda, tel. (8 46)  320 164, faks. (8 46) 320 

164, el. p. ldarzelisruta@gmail.com. 

2. Vaikai ir jų poreikiai. Lopšelio–darţelio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo programa 

skirta tenkinti prigimtinius vaiko poreikius ir suteikti reikalingas kompetencijas: sveikatinimo, 

paţinimo, bendravimo, komunikavimo, meninio ir socialinio. Atsiţvelgiama į individualius ir 

specialius poreikius siekti, kad vaikas jaustųsi orus ir saugus dėl savo rasinės, kultūrinės, socialinės 

ir tautinės tapatybės. Sudaromos lygios galimybės socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės 

rizikos šeimų vaikams. 

3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo 

programą. Įstaigoje dirba kvalifikuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, meninio 

ugdymo mokytojas. Visi pedagogai turi didelę darbo su vaikais patirtį, įgiję kvalifikacines 

kategorijas ir pastoviai tobulina savo profesines kompetencijas. Lopšelyje–darţelyje „Rūta“ 

suburtos šios darbo grupės: kūrybinė-meninė, vidaus audito, ankstyvojo amţiaus vaikų grupių 

pedagogų, kurių dėka visi bendruomenės nariai įtraukiami į ugdymo procesą. Kolektyvui vadovauja 

daugiametę patirtį turintis direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

4. Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelis–darţelis „Rūta“ yra bendrojo tipo 

ikimokyklinė įstaiga, kurią lanko vaikai nuo 1 metų iki mokyklos. Grupės komplektuojamos pagal  

vaikų amţių į kurias integruojami ir specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų. Su šiais vaikais dirba logopedas, kuris  tėveliams teikia informavimo ir konsultavimo 

paslaugos. Sudaromos sąlygos ugdytis etninių maţumų vaikams. Įstaigos svarbiausi prioritetai yra 

tenkinti vaiko prigimtinius poreikius ir pagalba šeimai ugdant vaiką. 

5. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Tikimasi, kad vaikai, lankantys 

įstaigą ir praleidţiantys joje didţiąją dienos dalį, būtų saugūs, sveiki, mylimi, visapusiškai ugdomi, 

įgytų reikalingų kompetencijų, sėkmingai pasirengtų mokyklai. Siekiama, kad tėvai ir vietos 

bendruomenė įgyvendindama bendrus tikslus, bendradarbiautų vaikų ugdymo klausimais.  

Pageidaujama, kad būtų teikiamos papildomo ugdymo, t.y. pramoginių šokių ir teatrinės saviraiškos 

paslaugos.  

6. Regiono savitumas. Tenkinamas poreikis, supaţindinti vaiką su supančia aplinka. 

Lopšelis-darţelis yra mieste prie jūros, todėl skiriamas didelis dėmesys regiono paţinimui. 

Sudaromos sąlygos vaikams stebėti ir paţinti miesto įţymybes, jūrą, marias, laivus, ţvejus. 

Puoselėjamas savas tautinis identitetas, ţemaičių etnografinio regiono tarmė, tautosaka, tradicijos ir 

kultūra. 
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7. Poţiūris į vaiką ir jo ugdymą. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas 

vykdomas atsiţvelgiant į humanisto filosofo J. H. Pestalocio idėjas, kad vaiko potencialas turi 

skleistis natūraliai - stebint, jaučiant, veikiant.  

8. Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. LR įstatymu Nr. I-983, Ikimokyklinio ugdymo 

programų kriterijų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-627; Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą , patvirtintu LR Seimo 2003 m. 

birţelio 17 d. Nr. IX-1630 ir jo pakeitimus bei papildymus 2004 m. birţelio 22 d. Nr. IX-2292; 

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Seimo  2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-170; Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, 

patvirtinta LR Seimo 2003m.geguţės 20 d. nutarimu Nr. IX–1569, Vaikų darţelių programa 

„Vėrinėlis“ 1993 m. Vilnius; Ankstyvojo ugdymo vadovas, 2001 m., Vilnius, Klaipėdos miesto 

savivaldybės strateginio švietimo plano 2010-2012 m. patvirtinta 2010m. vasario 18 d.T2-38 ir 

Klaipėdos lopšelio-darţelio „Rūta“ strateginio plano 2010-2012 metų nuostatas, patvirtintas 2010 

m. vasario 6 d., AD1-191. 

9. Lopšelio-darţelio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo programa bus atnaujinama pagal 

poreikį. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

10. Humaniškumo. Pripaţinti vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybę ir 

savarankiškumą, teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį. 

11.    Atsinaujinimo. Vertinti, perţiūrėti, papildyti ir koreguoti ugdymo turinį. 

12. Tęstinumo. Ugdymo sistema atvira ir pagrįsta lopšelio-darţelio ir mokyklos 

bendradarbiavimu. 

13. Veiksmingumo. Siekti kokybės rezultatų, taupiai naudoti išteklius,  vertinti, 

analizuoti ir planuoti įstaigos veiklą. 

14. Lygių galimybių. Uţtikrinti asmenų lygybę, nepaisant lyties, rasės, tautybės, 

kilmės, socialinės kilmės, įsitikinimų ir paţiūrų socialiai teisinga. 

15. Tautiškumo. Gaivinti ir puoselėti tradicines kultūros vertybes. 

16. Pereinamumo. Garantuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą 

siekiant visapusiško vaikų brandumo mokyklai. 

17. Individualizavimo ir diferencijavimo. Ţinoti ikimokyklinio amţiaus vaikų raidos 

ypatumus, atlikti stebėjimus, taikyti  paţinimo metodus, numatyti realius tikslus ir individualiai 

pritaikyti ugdymo turinį  pagal vaikų poreikį. 

 

III.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

18. Tikslas. Atsiţvelgiant į paţangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, 

kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, 

paţintinius poreikius. 

19. Uţdaviniai: 

20.1. saugoti ir puoselėti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti su tuo susijusius 

poreikius; 

20.2. sudaryti palankias sąlygas perimti tėvų, tautos kultūros, meno vertybes; 

20.3. padėti vaikams paţinti pasaulį, jo materialiąją ir dvasinę įvairovę; 

20.4. skatinti vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, saviraišką, mokėjimą apginti savo 

nuomonę, padėti suvokti kūrybines galias; 

20.5. padėti įgyti bendravimo įgūdţius, plėtoti socialinę, kultūrinę patirtį. 



IV. TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

21.1. Ikimokyklinis ugdymas (ankstyvasis amţius 1 – 3 metai): 

 

Kūrybinės 

veiklos 

savaitės 

Ugdytinos kompetencijos Vaiko veiksenos 

21.1.1. „Aš  

esu naujoje 

grupėje“  

Paţinimo. Supaţindinti su grupe, draugais, ţaislais, miegamuoju 

kambariu, prausykla, paţinti grupės erdvę, daiktus, saugiai judėti 

joje, draugus, ţaislus, ţinoti jų vietą. 

Bando susipaţinti su draugais ir kitais suaugusiais, sudeda ţaislus į 

vietą (į dėţę, ant lentynos ir t.t.), laikosi tam tikros tvarkos, randa ir 

paima vieną ir daug tokių pat ţaislų. 

Bendravimo ir  kalbos. Suvokti sensorinių etalonų sistemas (spalvų 

spektrą, geometrinių figūrų, muzikos garsų, kalbos fenomenų ir kt.), 

skirti balso intonaciją, skatinti įsiminti. 

Vartoja daiktus (spalvotus pieštukus, įvairių formų statybines detales, 

įvairaus dydţio kubelius, kamuoliukus ir kt.). Pirštukais, riešų 

judesiais atlieka smulkius darbelius – konstruoja, varto, vynioja. 

Kūrybiškumo. Matyti, atrasti spalvų pasaulį, pajusti spalvų derinimo 

groţį, vertinti darbą pajuntant jog jis neša sėkmę. 

Piešia, spalvina, štampuoja pagal auklėtojo paruoštus trafaretus. 

Parinkta spalva nuspalvina rankytę. Lipdo įvairias detale. 

Judėjimo ir ţaidimo. Įgyti pagrindinius judėjimo įgūdţius, saugoti ir 

stiprinti sveikatą, lavinti judesius ir sudaryti sąlygas judėti, plėsti 

ryšį su aplinka, skatinti aktyvumą, ţvalią nuotaiką. 

Noriai bendrauja su vaikais, būna dţiugios nuotaikos. Nauji pojūčiai 

(šokinėjimas nuo kalniuko, pasivaikščiojimas po darţelio teritoriją, 

apsilankymas salėje ir t.t.).Pratinasi prie naujo reţimo. 

Gyvenimo įgūdţių. Gerbti šalia esančius bendraamţius, suaugusius 

ir juos suprasti, lavinti orientaciją erdvėje, skatinti tinkamai 

pasirinkti vietą ţaidimui, supaţindinti su patalpos. 

Bando palaikyti gerus emocinius santykius su artimais ţmonėmis. 

Atitinkamose situacijose bando suprasti ţodţius: prašau paduoti, 

prašau sėsti, ugdo jautrumą muzikai, lavina muzikinę klausą. 

21.1.2. 

„Rudens 

gėrybės“ 

 

Paţinimo. Patirti atradimo dţiaugsmą, pajusti skonio, kvapų, formų, 

spalvų, paviršiaus savybes; apţiūrėti, skanauti, uostyti. 

Stebi, analizuoja, lygina knygas, paveikslėlius. Domisi vaisių ir 

darţovių paslaptingumu, juos ragauja, atpaţįsta visais jutimo organais 

Bendravimo. Skatinti individualią kalbėseną, aktyvinti vaikų 

ţodyną, lavinti gebėjimą grupuoti pagal kontrastingą bei panašią 

spalvą, dydį, formą, vienarūšius ir įvairiarūšius daiktus. 

Apţiūri atneštas darţoves ir vaisius juos įvardija. Lavina sensoriką 

atliekant ţaidimo veiksmus viena po kito, neskubant. Mokosi ţaisti 

greta, netrukdyti vienas kitam, ţaislus padėti į vietą. 

Kūrybiškumo. Padėti atsirasti vaiko gebėjimams ir tobulėti, 

pastebėti ir pasinaudoti piešimo, tapymo, lipdymo ir konstravimo 

priemonėmis, patirti kuo daugiau teigiamų emocijų. 

Mokosi paţinti pagrindines spalvas, formas. Tyrinėti piešiant ir tapant, 

saviraiškos galimybės linija ir dėme. Pratinti štampuoti, lipdyti. 

Judėjimo, ţaidimo. Sudaryti tinkamą poilsio ir aktyvumo kaitos 

ritmą, praktikuoti saugumą ir pasitikėjimą garantuojančius. ritualus, 

tenkinti didėjantį judėjimą ribotoje ir didelėje erdvėje 

Bando atrinkti didelius ir maţus vaisius, deda į krepšelius po vieną ir 

daug. Plauna darţoves ir vaisius, vaišina draugus. Ropoja keturpėsčia,. 

pašoka abiem kojom siekiant obuoliuko. 

Gyvenimo įgūdţių. Atrasti naujus paţinimo ir kaupimo būdus, 

garsiai ţavėtis vaiko pasiekimais, sudaryti malonią garsinę aplinką 

Klauso pasakos. Susipaţįsta salėje su kitais vaikais, dalijasi 

nuotykiais, įspūdţiais Dainuoja, šoka ir ţaidţia imitacinius ţaidimus 
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(švelni, rami, emocinga suaugusiųjų kalba). Pratinasi prie naujos aplinkos 

21.1.3. 

„Gyvūnai 

ţmogaus 

gyvenime“ 

 

Paţinimo. Supaţindinti su gyvūnų pasauliu (gyvuliai, ţvėrys, 

paukščiai, ţuvys, vabalai ir kt.), paţinti ir pavadinti gyvūno kūno 

dalis, klausyti skleidţiamų garsų, jų elgseną. 

Stebi ţaislus, paveikslėlius, nuotraukas, knygas. Analizuoja kūno 

dalis, pratinasi pamėgdţioti. 

Bendravimo, kalbos. Aktyvinti vaikų ţodyną, pamėgdţiojant garsus, 

sakant ţodţius,  įsiminti gyvūnų pavadinimus, judesius. 

Mėgdţioja gyvūnų garsus. Atpaţįsta ir pavadina. Išreiškia jų nuotaiką. 

Pasako ką daro. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką, matyti, atrasti spalvų ir 

garsų pasaulį, skatinti raiškiai naudoti įvairias dailės priemones. 

Štampuoja gyvūnų pėdsakus. Klauso muzikos, dainuoja apie gyvūnus, 

ţaidţia . 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą imituojant gyvūnų 

judesius, lavinti kūno koordinaciją. 

Mėgdţioja gyvūnų judesius. Ţaidţia įvairius ţaidimus. 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti vertybines nuostatas: gyvūnų globą, 

atsargumą bendraujant su gyvūnais, padėti suvokti kas gera. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių, dalijasi nuotykiais, įspūdţiais, 

stebi filmus. 

21.1.4. 

„Ţiemuţė 

snaigėm 

sninga“ 

 

Paţinimo. Supaţindinti su šiuo metų laiku, stebėti ţiemos spalvas, 

orą, vaizdus, aprangą, liesti, paţinti, pavadinti sniegą. 

Stebi natūralią aplinką, knygas, paveikslėlius. Lygina metų laikus, 

medţius. 

Bendravimo, kalbos. Aktyvinti vaikų ţodyną pokalbių metu, 

skatinti įsiminti naujus ţodţius, groţėtis, dţiaugtis ţiema. 

Atpaţįsta reiškinį ir jį pavadina. Mėgdţioja sniego gurgţdėjimą, vėjo 

švilpimą 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką, mokyti atrasti pasaulį, 

pratinti naudoti įvairias dailės priemones 

Štampuoja snaiges. Klauso muzikos kūrinėlių, dainuoja, ţaidţia. 

Piešia įvairius pėdsakus. 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą imituojant snaigių 

sūkurius, lengvą jų plevenimą, pūgą, vėją. 

Imituoja snaigių judesius, mėto sniego gniūţtes. Ţaidţia įvairius 

ţaidimus 

Gyvenimo įgūdţių. Sudaryti sąlygas suvokti vaikui savo jausmus, 

tenkinti svarbiausius savo poreikius, savarankiškumą.  

Pratinasi pastebėti ir priimti kitų dėmesį, palankumo ţenklus, 

ţaisdamas, bando būti mandagus. Pratinasi klausyti ir girdėti. 

21.1.5. 

„Senelio 

Šalčio 

belaukiant“ 

Paţinimo. Supaţindinti su eglute ir jos dalimis, pavadinti, suvokti 

artėjančių švenčių svarbą, pajusti  dţiugią nuotaiką. 

Stebi paveikslėlius, knygas, dėlioti loto. Lygina, dėlioja – tobulina 

sensorinius judesius. 

Bendravimo, kalbos. Įsiminti medţių pavadinimus, ruoštis šventinei 

, įgyti sceninės patirties. 

Atpaţįsta ir pavadina. Klauso grupės draugų, suaugusiųjų pasakojimų, 

radijo, deklamuoja. Mėgdţioja ţodţiais, gestais, mimika. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraiškos sklaidą, matyti atrasti 

spalvų pasaulį, nupiešti šventinę eglutę. 

Spalvina, aplikuoja eglutę, puošia ţaisliukus, lipdo. Turtina emocinę 

patirtį dalyvaudami šventėje 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą imituojant judesius, 

lavinti kūno koordinaciją, imitacija snaigių kritimą. 

Plečia supratimą apie sveikatą, jos tausojimą įvairiais būdais 

(vaikščioti, bėgioti, šliauţti). 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti meilę, pagarbą gamtai, mandagumo 

ţodţių kartojimas. 

Klausosi literatūros kūrinėlių, pasakų, stebi filmus patiria sėkmės 

jausmą. Pratinasi bendrauti su įvairiais ţmonėmis. 

21.1.6. 

„Drabuţėlių 

Paţinimo. Supaţindinti su rūbų įvairove, pavadinti atskirus rūbus, 

nusakyti vietą  kur rūbai yra laikomi (spinta, pakaba). 

Stebi paveikslėlius, knygas. Analizuoja rūbų detales (sagos, 

uţtrauktukas, dirţas). Lygina suaugusių ir vaikų rūbus.  
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pilna spinta“ Bendravimo, kalbos. Aktyvinti vaikų ţodyną naujais ţodţiais,  

skatinti juos įsiminti, taisyklingai vartoti šnekamojoje kalboje. 

Atpaţįsta paveikslėliuose ir knygelėse įvairius rūbus juos pavadina.  

Puošia liaudies ornamentais. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką, matyti, atrasti spalvų 

pasaulį, naudoti dailės priemones, lavinti atmintį. 

Piešia ir spalvina guašu, flomasteriais. Štampuoja įvairius rūbelius. 

Mėgina lipdyti plokštumoje. Klauso muzikos kūrinėlių, dainuoja. 

Judėjimo, ţaidimo. Ugdyti higieninius įgūdţius, mokyti kultūringai 

valgyti, lavinti kūno koordinaciją. 

Ţaidţia įvairius ţaidimus. Mėgdţioja suaugusių veiksmus. 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti vertybines nuostatas tausojant rūbelius. Mokosi eilėraščių., klauso literatūros kūrinėlių, įrašų. 

21.1.7. 

„Paukščiai“ 

 

Paţinimo. Supaţindinti su paukščių (naminių ir laukinių) pasauliu, 

paţinti ir pavadinti kūno dalis (snapas, sparnai. 

Stebi knygas, paveikslėlius, analizuoja kūno dalis, lygina tarpusavyje, 

išskiria iš kitų tarpo. 

Bendravimo, kalbos. Aktyvinti vaikų ţodyną, mėgdţiojant paukščių 

garsus, skatinti įsiminti paukščių pavadinimu. 

Mėgdţioja paukščių garsus. Atpaţįsta ir pavadina juos. Ekskursija į 

parką. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką atrasti spalvų pasaulį, 

pratinti naudoti  pagal amţių dailės priemones, įsiminti ir 

pamėgdţioti paukščių skleidţiamus garsus. 

Piešia, spalvina guašu, flomasteriais. Aplikuoja tam tikras kūno dalis. 

Pratinasi lipdyti. Štampuoja paukščių pėdsakus. Klausosi muzikos 

kūrinėlių, dainuoja, ţaidţia muzikinius ţaidimus imituodami judesiais. 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą, imituoti paukščių 

judesius, lavinti kūno koordinaciją. 

Mėgdţioja paukščių judesius. Ţaidţia įvairius ţaidimus. 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti vertybines nuostatas uţjausti ir globoti 

paukštelius. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių, eilėraščių apie paukščius. Įtraukia 

vaikus inscenizuojant pasakėlę. 

21.1.8. 

„Augalų 

karalystė“ 

 

Paţinimo. Supaţindinti su medţiais, krūmais, gėlėmis, skirti medį 

nuo krūmo, pavadinti augalo dalis. 

Stebi paveikslėlius, varto knygas. Tyrinėja augmeniją lauke, 

analizuoja dalis, lygina, bando išskirti iš kitos grupės. 

Bendravimo, kalbos.: Aktyvinti ir plėsti vaikų ţodyną naujais 

ţodţiais, turtinti šnekamąją kalbą. 

Atpaţįsta augalus lauke, paveikslėliuose, knygelėse, pavadina juos. 

Skirsto į valgomus ir nuodingus. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką, matyti, atrasti spalvų 

pasaulį, skatinti naudoti dailės priemones, muzikuoti. 

Piešia ir spalvina guašu, flomasteriais. Bando priklijuoti atskiras 

augalo dalis. Susipaţįsta su plastilino savybėmis, gamtine medţiaga. 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą imituojant augalų 

augimą, lavinti kūno judesius, laikyseną. 

Ţaidţia įvairius ţaidimus. Imituoja augalų augimą (atsitupia, atsistoja,  

pasistiebia, pakelia rankas į viršų). 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti vertybinę  nuostatą saugoti kalbą, 

netrypti ir nelauţyti augalų ir medelių. 

Klauso pasakų Dalijasi įspūdţiais, perskaitytų  literatūros kūrinėlių. 

21.1.9. 

„Spalvos ir 

spalviukai“ 

Paţinimo. Supaţindinti su spalvų pasauliu, paţinti ir pavadinti 

pagrindines spalvas. 

Stebi knygelių iliustracijas, paveikslėlius. Tyrinėja daiktus, gamtą, 

analizuoja ir lygina. 

Bendravimo, kalbos. Aktyvinti vaikų ţodyną, skatinti įsiminti 

spalvų pavadinimus. 

Bando įvardinti spalvas. Suranda vienodos spalvos daiktus 

paveikslėliuose ir grupėje. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką, atrasti spalvų pasaulį, 

panaudoti įvairias dailės priemones. 

Piešia rankos pirštukais. Štampuoja. Bando išreikšti savo jausmus 

klausant liūdnos ir linksmos muzikos, piešia plačiu teptuku. 
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 Judėjimo, ţaidimo. Lavinti rankos judesius, skatinti aktyvumą 

panaudojant įvairiaspalves priemones. 

Gamina gėrimus iš įvairių vaisių, ragauja, atkreipia dėmesį į spalvas. 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti atsargumą naudojant dailės priemones. Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių. Dalijasi patirtais įspūdţiais. 

21.1.10. 

„Kokie 

skirtingi ir 

panašūs“ 

 

Paţinimo. Supaţindinti su boruţe, slieku, drugeliu, paţinti ir 

pavadinti kūno dalis, tyrinėti jų gyvenimo būdą. 

Stebi paveikslėlius, gamtą. Analizuoja kūno dalis, lygina. 

Bendravimo, kalbos. Turtinti vaikų ţodyną veiksmaţodţiais, 

skatinti įsiminti pavadinimus. 

Mokosi „erzinti“ boruţę. Atpaţįsta ir pavadina slieką, drugelį. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų saviraišką, atrasti spalvų pasaulį, jo 

meninį groţį, atrasti garsus muzikuojant. 

Aplikuoja boruţei taškelius. Spalvina drugelį. Piešia sliekus. Klauso 

muzikos kūrinėlių, dainuoja, ţaidţia, muzikuoja. 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą imituojant gyvūnų 

judesius, lavinti koordinaciją. 

Mėgdţioja vabalėlių judesius. Ţaidţia įvairius ţaidimus. 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti vertybines nuostatas neskriausti 

vabaliukų, skiepyti atsargumą susidūrus su  vabzdţiais. 

Klauso literatūros kūrinėlių.  Dalijasi įspūdţiais. Inscenizuoja trumpus 

kūrinėlius. 

21.1.11. 

„Išbandyk ir 

paţink“ 

 

Paţinimo. Suvokti ir paţinti aplinką,  tyrinėti vienodus ir labai 

skirtingus daiktus, kaip  juda, stebėti ir tyrinėti vandenį ir smėlį. 

Tyrinėja grupės erdvę. Analizuoja daiktų paskirtį. Deda daiktus į 

jiems skirtą vietą. 

Bendravimo, kalbos. Įsiminti daikto pavadinimą, suvokti  ţaislų 

paskirtį, atrasti jų vietą, drąsinti kalbančius vaikus. 

Atpaţįsta ir pavadina daiktus. Ţino jo paskirtį, numano ką veiks. 

Kūrybiškumo. Skatinti vaikų domėjimąsi dailės priemonėmis, 

susipaţinti su spalvomis, įvairiais muzikos instrumentais. 

Naudoja skirtingas priemones meninės raiškos sklaidai. Ţaidţia, 

dainuoja, tyrinėja. 

Judėjimo, ţaidimo. Ugdyti atsargumą susipaţįstant su aplinka ir 

daiktais, išbandyti daiktų įvairovę. 

Klauso auklėtojo pasakojimų, patarimų, dalijasi įspūdţiais, 

eksperimentuoja su turima medţiaga., stato kalnus, tunelius, kelius. 

Gyvenimo įgūdţių. Stebėti ir tyrinėti vandenį ir smėlį, paţinti jų  

savybes, pilstyti, šlapinti, pūsti burbulus vandenyje. 

Bando eksperimentuoti su vandeniu, smėliu. 

21.1.12. 

„Saulė bėga 

takeliu“ 

 

Paţinimo. Supaţindinti su augalų ir gyvūnų pasauliu, tyrinėti augalo 

gyvenimo etapus, pokyčius, stebėti gamtos reiškinius. 

Stebi ţolynų ţiedynus. Analizuoja augalo dalis, lygina. Piešia gėles. 

Bendravimo, kalbos. Matyti ir atrasti spalvų įvairovę, plėtoti 

pasyvųjį kalbos ţodyną, skatinti įsiminti augalų pavadinimus. 

Atpaţįsta ir pavadina augalus, gamtos reiškinius. Mėgdţioja gyvūnų 

garsus. Mėgina eksperimenti su spalvomis. 

Kūrybiškumo. Mėgautis spalvų ţaismu, skatinti vaikų saviraišką, 

patirti teigiamų emocijų ţaidţiant su įvairiais garsais. 

Mokosi ţaisti įvairius ţaidimus. Štampuoja, piešia pirštukais, guašu. 

Mankština rankų pirščiukus lipdydami. 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą, lavinti judesių 

koordinaciją, tobulinti kūno plastiką judesiais. 

Mėgdţioja augalų ir gyvūnų judesius, ţaidţia imitacinius ţaidimus. 

Gyvenimo įgūdţių. Priimti atsakomybę ir pareigą, globoti bei 

rūpintis darţelio teritorijoje augančiais augalais. 

Klauso įvairių  kūrinėlių, pasakų. ,Dalijasi nuotykiais, įspūdţiais. 

21.1.13. Paţinimo. Susipaţinti su savo kūnu ir gebėjimais, paţinti ir Stebi įvairius paveikslėlius, knygas. Analizuoja kūno dalis, lygina. 



 7 

„Noriu augti 

sveikas“  

pavadinti kūno dalis, tyrinėti jutimus. Skanauja, uodţia. Patiria lytėdami, girdėdami, matydami, tapydami. 

Bendravimo, kalbos. Skatinti įsiminti kūno dalių pavadinimus, 

aktyvinti vaikų ţodyną,  turtinti vaizduotę. 

Atpaţįsta ir pavadina. Kartoja, įsimena, mąsto, kalba, įsivaizduoja. 

Tyrinėja savo ir lėlių kūno dalis. 

Kūrybiškumo. Naudoti įvairias dailės priemones, skatinti 

domėjimąsi menine raiška. 

Lipdo iš plastilino įvairias formas, jas jungia. Nusako savo jausmus 

piešiniu. 

Judėjimo, ţaidimo. Skatinti vaikų aktyvumą, rodant įvairius 

judesius, lavinti kūno koordinaciją, stiprinti raumenis. 

Mėgdţioja auklėtojo rodomus judesius, mankštinasi. Ţaidţia įvairius 

ţaidimus. 

Gyvenimo įgūdţių. Ugdyti atsargumą bendraujant vieniems su 

kitais, įvertinti vaiko ir savo kūno galimybes. 

Klauso auklėtojo patarimų, pasakų. Stebi save ir kitus. Dalijasi turima 

patirtimi, įspūdţiais. 

 

21. 2.Ikimokyklinis ugdymas (3 – 5(6) metai): 

 

21.2.1. „Aš – 

grupėje“ 

 

Paţintinė. Susipaţinti su šalia esančiais bendraamţiais, suaugusiais, 

stengtis suprasti kokie panašūs ir skirtingi, bendrauti su kitais, 

gerbti, kurti grupės, darţelio tradicijas. 

Ţiūri knygutes, paveikslėlius. Bando su draugais įvairias ţaidimo 

galimybes.  Analizuoja, aptaria. Eksperimentuoja su pieštukais.  

Komunikavimo. Susipaţinti su auklėtoju, auklėtojo padėjėju, 

draugais, įsiminti jų vardus, pratintis būti greta, bendruomenėje. 

Atpaţįsta ir pavadina vaikus vardais. Bando pasikalbėti su draugais be 

ţodţių. 

Meninė. Skatinti piešiniu išreikšti savo būseną, siekti, kad vaikai 

atsikleistų , pajustų saviraiškos dţiaugsmą. 

Piešia, štampuoja, laisvai ţaidţia grafinėmis priemonėmis. Klauso 

muzikos kūrinių.  Dainuoja, ţaidţia 

Sveikatos. lavinti kūno koordinaciją., skatinti vaikų aktyvumą, Ţaidţia įvairius ţaidimus. Pratinasi judėti ir veikti drauge. 

Socialinė. Suskaičiuoti, kiek grupėje vaikų yra gimusių vasarą, 

ţiemą ir t.t. atpaţinti priklausomybės vaikų grupei jausmą.. 

Klausosi pasakų, literatūros kūrinėlių.  Dalijasi įspūdţiais. 

21.2..2. „Aš 

saugus, nes 

ţinau“ 

 

Paţintinė. Aptarti ir laikytis sveiko ir saugaus gyvenimo ritualų, 

nuvykti prie gatvės, įsitikinti kokie pavojai tyko aplinkui , suţinoti į 

ką ir kaip galima kreiptis, ką daryti, ištikus bėdai. 

Ţiūri knygas, paveikslėlius, saugaus eismo švenčių nuotraukų 

albumėlius. Analizuoja, aptaria  kai kuriuos buitinės  chemijos 

produktus. 

Komunikavimo. Įsiminti pagalbos telefonus, ţinoti savo pavardę, 

vardą, adresą,  ištikus nelaimei sulaukti pagalbos. 

Mėgdţioja transporto priemonių garsus. Atpaţįsta, pavadina 

transporto priemones. Skirsto pagal darbo pobūdį. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, skatinti matyti, atrasti spalvų 

pasaulį, įvairias dailės priemones 

 Pratinasi komponuoti,  kirpti,  klijuoti.  Kuria „Ateities mašinos“ 

modelį. Rengia ir dalyvauja saugaus eismo šventėse , viktorinose 

Sveikatos. Suţinoti apie ligų sukėlėjus ir kaip išvengti ligų,  stengtis 

ţaisti saugiai, atsakingai elgtis su vaistais. 

Ţaidţia įvairius ţaidimus. Varto knygeles, ţiūri paveikslėlius, domisi 

sveiku gyvenimo būdu, galimybes.  

Socialinė. Pasvarstyti, kam vaikas gali padėti pats, prisiminti 

išvengtų nelaimių atvejus, nesekti blogu pavyzdţiu  

Klauso literatūros kūrinėlių. Dalijasi nuotykiais, įspūdţiais, 

prisiminimais. Ţiūri filmukus. 

21.2.3. „Gėrį Paţintinė. Suvokti darbą kaip vertybę, padedančią sukurti viską, kuo Ţiūrinėja ţurnalus, knygas, paveikslus. Esant galimybei, organizuoja 
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ir groţį 

kuriame 

darbu“ 

 

naudojamės, domėtis tėvelių, senelių profesijomis, jų darbo vieta, 

pasidţiaugti savo ir bendro darbo rezultatais. 

ekskursiją į tėvelių ar senelių darbovietę. Tvarko darţelio teritoriją, 

savo darbu kurdami. graţią ir jaukią aplinką . 

Komunikavimo. Aktyvinti vaikų ţodyną įsiminti patarles, 

prieţodţius apie darbą, siekti, kad vaikai įsimintų, kokį klausimą ar 

palinkėjimą sako pardavėjas pirkėjui, gydytojas ligoniui ir t.t. 

Skirsto paveikslėlius su juose pavaizduotais įvairių profesijų 

ţmonėmis, į dvi grupes: gamintojus ir paslaugų tiekėjus. Mokosi 

patarlių, prieţodţių, greitakalbių. 

Meninė. Lavinti vaikų fantaziją,  saviraišką, įţvelgti naujų formų, 

paskirties galimybes gamybos atliekose; siekti medţiagų, formos, 

apdailos ir paskirties elementarios dermės. 

Niūniuoja savo mėgstamas daineles dirbdami įvairius darbus. Piešia, 

lipdo, aplikuoja, konstruoja. Rengia dailės ir rankų darbų priemonių 

laikymo vietą. 

Sveikatos. Lavinti kūno koordinaciją, skatinti vaikų aktyvumą, 

skatinti suprasti „judesio kalbą“. 

Mėgdţioja, imituoja įvairių profesijų ţmonių judesius. Ţaidţia įvairius 

ţaidimus. 

Socialinė. Suvokti, kad visi darbai reikalingi, neskirstyti jų į 

mėgstamus ir nemėgstamus, išsiaiškinti ir įsidėmėti ţenklų reikšmę 

bei svarbą ţmogaus saugumui ir gyvybei. 

Klausosi pasakų, groţinės literatūros kūrinėlių. Dalijasi nuotykiais, 

įspūdţiais. 

21.2..4. „Mus 

esi ne sykį 

skynęs, rovęs 

ir ragavęs“ 

Paţintinė. Paţinti, kiek paslapčių slypi įprastinėse, gerai 

paţįstamose darţovėse ir vaisiuose, atrasti savitumus juos 

apţiūrinėjant, skanaujant, uostant, liečiant. 

Ţiūri derliaus švenčių nuotraukų albumėlius. Ţiūri knygutes, 

paveikslėlius. Analizuoja, lygina vaisių ir darţovių panašumus ir 

skirtumus, skonio ir maistines savybes. 

Komunikavimo. Turtinti naujais ţodţiais,  suţinoti, ką skinam, o ką  

raunam, įvardinti ţodţiais vaisių ir darţovių skonį, išvaizdą, kvapus, 

mokyti pajuokavimų, skaičiuočių. 

Atpaţįsta ir pavadina. Apţiūrinėja atneštas darţoves. Pakilnoja jas, 

įvertindami svorį, dydį. Atsako į pateiktus klausimus: „Ar saldūs?“, 

„Ar rūgštūs?“, „Ar kvepia?“ ir t.t. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, imituoti atitinkamą veiksmą, 

išgirdus vaisiaus ar darţovės pavadinimą (skinti, rauti), gaminti 

karūnėles, kaukes Derliaus šventei. 

Piešia, štampuoja, aplikuoja, lipdo. Klauso muzikos kūrinėlių, 

dainuoja, ţaidţia. Rengia darţovių ir vaisių puokštes, kompozicijas 

derliaus šventei. 

Sveikatos. Imituojant darţovių ir vaisių skynimą, rovimą, lavinti 

kūno koordinaciją, ţadinti ir tenkinti vaiko poreikį judėti, suţinoti 

apie vaisių ir darţovių reikšmę organizmui. 

Lenktyniauja, dalyvauja estafetėse, ţaidţia, varţosi. Suţino apie 

vaisių ir darţovių reikšmę ţmogaus organizmui. Klausosi pasakojimo 

apie vitaminų poveikį augančiam vaikui. 

Socialinė. Padėti vieni kitiems ruošiant vaišių stalą, mokyti draugus 

valgių iš vaisių ir darţovių receptų, visiems drauge  

Dalijasi Derliaus šventės įspūdţiais, prisiminimais. Klausosi skaitomų 

eilėraštukų, pasakų. 

21.2.. 5. 

„Menų 

savaitė“ 

 

Paţintinė. Sudaryti palankias sąlygas vaiko meniniam jautrumui 

tarpti, įaugti į tautos meninę kultūrą, susipaţinti su trimis mūzomis – 

Daile, Muzika ir Teatru. 

Dţiaugsmingai sutinka ţinią apie neįprastą savaitę, ţadančią 

nuostabių, įdomių, kūrybingų akimirkų. Įsiklauso, įsijaučia į 

klasikinius, tautinius ir šiuolaikinius muzikos kūrinius. 

Komunikavimo. Skatinti pasakoti apie padarytus darbelius, 

išryškinant vieną ar kitą vertybę, išsiaiškinti, ką vaikai ţino apie 

meno rūšis – literatūrą, dailę, muziką. 

Bando sugalvoti idėjas, siūlymus, svarstymus, pageidavimus, 

sukeldami tikrą „minčių lietų“. Susitaria dėl savaitės darbų, išsirenka 

grupės ir savo mūzą. 

Meninė. Sugebėti susitelkti laisvai saviraiškai, eksperimentuoti Ţiūri reprodukcijų knygas, pasakų knygų iliustracijas. Paruošia vietą 
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  suţinoti kuo įvairesnių dailės technikų, bandyti įvairius 

netradicinius meninės raiškos būdus, suvokti muzikos „kalbą“.  

kūrybinei veiklai pagal pasirinktą meno šaką. Piešia plakatus, 

rodykles, simbolinius ţenklus, kviečiančius į Mūzų buveines. 

Sveikatos. Padėti atgauti emocinę pusiausvyrą, intuityviai suvokti 

meno stebuklingą galią ţmogaus emociniam stabilumui. 

Lenktyniauja, ţaidţia, varţosi. Pratinasi judėti ir veikti drauge. 

Socialinė. Gebėti skirti gėrį nuo blogio, matyti groţį, būti pakančiam 

kitų kūrybinei raiškai ir ją gerbti. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių, eilių. Gėrisi liaudies meistrų, 

tautodailininkų, dailininkų darbais. Dalijasi nuotykiais, įspūdţiais. 

21.2. 6. 

„Augalų 

karalystė“ 

 

Paţintinė. Paţinti, rūpintis mus supančiais augalais; suprasti 

intuityviai, kas yra medis, krūmas, gėlė, suţinoti, išsiaiškinti,  kurie 

augalai mus maitina, rengia, gydo, puošia, dţiugina. 

Vyksta į mišką, parką ar skverelį, kur atranda rudeninio miško, parko 

garsų ir augalų pasaulį. Ţiūri paveikslėlius su grybų, uogų, medţių, 

krūmų atvaizdais, vaistinių, kambarinių augalų knygas.  

Komunikavimo. Įsiminti augalų pavadinimus, mokytis mįslių, 

skaičiuočių, oro spėjimų, suţinoti ir įsidėmėti nykstančių augalų 

vardus, paaiškinti ţodţio „ekologija“ reikšmę. 

Išmėgina savo balso galimybes, pabando tapti „dainuojančia“ gėle, 

siūbuojančia smilga, dygstančiu grybu. Mėgdţioja medţių šlamėjimą, 

sausų lapų čeţėjimą, ţolių švilpimą. Įsidėmi nykstančius. augalus 

Meninė. Paţinti tradicinio lietuvių poţiūrio į augmeniją elementus, 

atrasti augalų, ţiedų, lapelių,  raštus liaudies mene. 

Štampuoja medţių, krūmų, lapų ir kt. augalų siluetus. Piešia, klijuoja, 

lipdo iš sūrios tešlos. Klausosi muzikos kūrinėlių, dainuoja, ţaidţia. 

Sveikatos. Suţinoti apie augalų naudą ir ţalą ţmogui, paţinti 

nuodingus augalus ir jų poveikį ţmogaus organizmui. 

Renka vaistinių augalų uogas, lapus, šakeles. Susipaţįsta su ţmogui 

galinčiais pakenkti augalais. Mokosi saugiai elgtis gamtoje. 

Socialinė. Pratintis saugiai elgtis gamtoje, jausti bendrumą su gamta, 

atsakomybę uţ šalia esančius augalus, nelauţyti. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių. Gėrisi liaudies meistrų darbais. 

Dalijasi nuotykiais, įspūdţiais. 

21.2. 7. 

„Keičias 

laikas, 

mainos 

rūbas“ 

 

Paţintinė. Paţinti gamtos ir ţmogaus gyvenimo ritmo bendrumą,  

pajusti laiko tėkmę, gamtos gyvenimo harmoniją, paslaptingumą; 

suţinoti ir ieškoti netikėtų gamtos išdaigų, 

Ţiūri knygutes, paveikslėlius, enciklopedijas. Gėrisi miško, gamtos 

vaizdais, pasineria į jų paslaptis. Ieško keistai suaugusių augalų, lapų, 

įdomių kerpių, šakelių. Analizuoja, lygina. 

Komunikavimo. Prisiminti pavasario, vasaros, ţiemos vaizdus, 

įspūdţius ir gretinti juos su dabar patiriamais, turtinti vaikų ţodyną, 

pasvarstyti, kaip bendrauja medţiai, paukščiai. 

Balsu išreiškia, atkuria ramaus, mieguisto, vėjuoto, lietingo miško 

ošimą. Mėgdţioja gyvūnų, paukščių, gamtos garsus. Lygina rudens 

poţymius su kitais metų laikais, juos apibūdina.  

Meninė. Pastebėti rudeninių spalvų dermę gamtoje, spalvų ir 

atspalvių įvairovę, pastebėti medţių apdarą rudenį, skatinti vaikų 

saviraišką, įspūdţius išreikšti piešiniu. 

Klausosi muzikos kūrinėlių, dainuoja, ţaidţia.  Tapo, lieja spalvas 

matytas gamtoje, rudeninių medţių lapuose. Švilpiniuoja įvairiais 

švilpukais. Pasigamina keturių metų laikų skraistes. 

Sveikatos. Skatinti aktyvų judėjimą gamtoje,  tenkinti vaiko poreikį 

judėti, išreikšti save judesiu. 

Mėgdţioja įvairius judesius (medţių siūbavimą, lapų drebėjimą 

vėjyje, lietaus lašų kritimą ir t.t.).  

Socialinė. Pastebėti, kam miške, gamtoje reikia pagalbos, rūpintis 

darţelio kiemo augalų gyvybingumo išsaugojimu. 

Klausosi pasakų, literatūros kūrinėlių, eilėraštukų. Karpo 

paveikslėlius, iliustracijas,  gamina iš miško augalų.  

21.2. 8. 

„Ţiba, ţiba 

daug 

Paţintinė. Ugdyti pagarbą šalia esantiems ţmonėms, jų gyvybei, 

ugdyti suvokimą, kaip šeimoje, bendruomenėje bendraujama su 

mirusiais, pratinti  tinkamai elgtis rimties vietose. 

Ţiūri nuotraukas, paveikslėlius. Analizuoja situacijas. Dalijasi 

prisiminimais. 
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ţvakelių“ 

 Komunikavimo. Aktyvinti, turtinti vaikų ţodyną, suvokti ţmogaus 

gyvenimo liniją. 

Sudeda ţmogaus augimo ir gyvenimo liniją iš būdingiausių jų amţiui 

dalykų. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, mokyti atrasti spalvų pasaulį,  

skatinti raiškiai naudoti įvairias dailės priemones.  

Klausosi liaudies dainų. Puošia ţvakeles įvairiais raiţiniais. 

Komponuoja rimtį simbolizuojančias puokštes 

Sveikatos. Skatinti vaikų aktyvumą, lavinti kūno koordinaciją., 

gebėti emocingai priimti ir prisitaikyti prie tų aplinkybių, kurių 

negalima pakeisti. 

Ţaidţia įvairius ţaidimus, ratelius. 

Socialinė. Pastebėti ilgesio ir liūdesio spalvų gamą ţmonių 

aprangoje ir atributikoje; ugdytis nuostatą, kad kiekvienas turi teisę 

jausti ir išreikšti ne tik gerą savijautą, bet ir kitus jausmus. 

Klausosi groţinės literatūros kūrinėlių. Dalijasi įspūdţiais. 

21.2. 9. „Ką 

ţada oras?“ 

 

Paţintinė. Supaţindinti su orų įvairove, mokyti gretinti, spėti orus, 

kaupti patirtį iš netikėtų, malonių, slegiančių oro permainų, 

pritaikyti aprangą prie bet kokių oro sąlygų. 

Ţiūrinėja paveikslėlius. Klausosi orų prognozės per radiją. Stebi orą 

pro langą, analizuoja, lygina. 

Komunikavimo. Aktyvinti, turtinti, plėsti vaikų ţodyną mokant 

teisingai įvardinti orų įvairovę, skatinti teisingai įvardinti kaip 

rengiamasi įvairiu oru. 

Mėgdţioja vėją, lapų šiurenimą, teisingai įvardija orą. Atpaţįsta ir 

teisingai pavadina drabuţius. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, mokyti atrasti spalvų pasaulį, 

skatinti  nebijoti naudoti įvairias dailės priemones. 

Pasirinktomis spalvomis perteikia šilto ir šalto oro suţadintus 

pojūčius. Ant šlapio, sauso popieriaus lapo taško, purškia daţus, kuria 

lietų, lijundrą, šlapdribą ir jo gūsius. Dainuoja daineles. 

Sveikatos. Skatinti vaikų aktyvumą, imituojant judesiu vėją, debesį, 

saulę, lavinti kūno koordinaciją. 

Mėgdţioja vėją, debesis, saulutę. Ţaidţia įvairius ţaidimus. Atlieka 

kvėpavimo pratimus. 

Socialinė. Svarstyti kaip rengtis keičiantis orui, ieškoti skirtumų 

mergaičių ir berniukų aprangoje, gebėjimas atskirti tas kasdienio 

gyvenimo aplinkybes. 

Klauso literatūros kūrinėlių, dalijasi nuotykiais ir įspūdţiais. 

21.2.10. 

„Protingi ir 

išdykę 

skaičiai“  

Paţintinė. Aiškinti, ką galima skaičiuoti ir suskaičiuoti,  lyginti, 

grupuoti, tyrinėti šalia esančius daiktus, erdvę, bandyti juos 

skaičiuoti,  suprasti, jog skaičiavimas tai būdas paţinti pasaulį. 

Ţiūri knygas, paveikslėlius. Analizuoja skaitmenis, lygina, aptaria. 

Stebi ir grupuoja grupėje esančius daiktus. 

Komunikavimo. Stebėti ir pasakyti, kokių daiktų grupėje daug, o 

koks tik vienas, stebėti ir pasakyti kokia kūno dalis viena, o kokių 

daug;  

Atlieka uţduotis pagal ţodinį nurodymą. Mokosi skaičiuočių, 

eilėraštukų, prieţodţių. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, kurti geometrinių formų, įvairių 

spalvų kompozicijas, fiksuoti, atrasti formą dalimis, piešiant, 

klijuojant , ugdyti kūrybinius gebėjimus . 

Sugyvina iš kartono padarytas marionečių figūras. Kuria erdvines 

kompozicijas iš kaladėlių, trinkelių, smulkių daiktų. Sveria dideles ir 

maţas kaladėles, akmenukus. 
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Sveikatos. Skatinti vaikų aktyvumą, iniciatyvumą;, suteikti Ţaidţia įvairius ţaidimus. Išrikiuoja pagal ūgį maţėjančia ir  

 judėjimo dţiaugsmą, tenkinti vaikų poreikį judėti. didėjančia tvarka. Pratinasi judėti ir veikti po vieną ir drauge 

Socialinė. Spręsti problemines situacijas susietas su skaičiavimu, 

ugdyti psichines vaiko galias. 

Klausosi pasakų, literatūros kūrinėlių, muzikos įrašų, dalijasi 

įspūdţiais, nutikimais. 

21.2.11. 

„Mus supanti 

erdvė“ 

 

Paţintinė. Supaţindinti su pasaulio, ţemės ir dangaus kūnų didybe, 

pastovumu, ritmu, tyrinėti savą ir bendrą erdvę, šalia esančius 

daiktus, jaustis saugiam artimiausioje aplinkoje. 

Tyrinėja savo grupės erdvę. Suranda paslėptus daiktus. Apsilanko 

erdviuose pastatuose. Ţiūri knygas, ţemėlapius, planus, analizuoja, 

lygina. 

Komunikavimo. Aktyvinti vaikų ţodyną teisingai įvardinti daiktų 

padėtį,  naudotis ir suprasti nuotraukas, ţemėlapį, gaublį. 

Atpaţįsta ir pavadina įvairius daiktus, nusako jų erdvinę padėtį. 

Bendrauja ir bendradarbiauja savęs ir kito atţvilgiu (nusako nuotolį). 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, išbandyti įvairias piešimo, 

tapymo technikas, derinti keletą būdų. 

Kuria vitraţą.. Kuria ant lentos vaizdo uţ lango paveikslą. Klausosi 

lietuvių liaudies dainelių apie saulę ir kitus dangaus kūnus. 

Sveikatos. Skatinti vaikų aktyvumą, judesiu imituoti dangaus kūnų 

judėjimą, lavinti kūno koordinaciją. 

Šliauţia, ropoja keturpėsčia, eina vingiais. Ţaidţia įvairius ţaidimus. 

Socialinė. Ugdyti vertybinę nuostatą pasijusti plataus, begalinio 

pasaulio dalele, dţiaugtis galimybe judėti ir paţinti. 

Skaito pasakas, klausosi kūrinėlių. Mokosi eiliuotų posakių, liaudies 

patarimų, padavimų. Dalijasi įspūdţiais. 

21.2.. 12. 

„Šilti jausmai 

baltais 

ţodeliais 

sninga“ 

 

Paţintinė. Suţinoti kam reikalinga pagalba ir globa, paţinti ir 

įvardinti įvairias situacijas grupėje, išmokti išreikšti uţuojautą 

atitinkama balso intonacija. 

Ţiūri knygas, paveikslėlius, analizuoja įvairias situacijas ir jas aptaria. 

Komunikavimo. Aktyvinti vaikų ţodyną graţiai vadinant vienas kitą 

šeimoje, įsiminti palinkėjimų, gerumo ţodţių.. 

Mokosi patarlių, prieţodţių. Augina „gerumo medį“, kalbasi apie 

gerus ir blogus darbus. Guodţia, myluoja, juokina vienas kitą. 

Meninė. Skatinti matyti, atrasti, paţinti spalvas bei atspalvius, 

pratinasi naudoti įvairias dailės priemones, liaudies dainomis. 

Gamina medalius su gerais palinkėjimais. Klausosi muzikos kūrinėlių, 

ţaidţia, dainuoja. 

Sveikatos. Tobulinti gebėjimą tvardytis, susilaikant nuo netinkamo 

būdo išlieti emocijas, gerbti skirtingos išvaizdos ir judrumo vaikus ir 

suaugusius. 

Padeda vaikui paţinti savo kūną bei galimybes ir išreikšti save 

judesiu, fantazavimu. Rūpinasi asmens higiena, kultūringu elgesiu prie 

stalo. 

21.2. 13. „Aš 

domiuosi 

technika“ 

 

Paţintinė. Supaţindinti su įdomiais veikiančiais ţaislais, daiktais, 

prietaisais, paţinti įrankius, įrenginius, mašinas ,suprasti, numatyti 

galimus pavojus naudojantis technika. 

Ieško informacijos knygutėse, paveikslėliuose. Tyrinėja ir studijuoja 

įvairius daiktus. Klausosi informacinių tekstų, ţiūri filmus. 

Komunikavimo. Mėgdţiojant įvairių prietaisų garsus, pratinti 

įsiminti šių prietaisų, įrenginių, daiktų pavadinimus. 

Atpaţįsta ir pavadina įvairius prietaisus, techniką. Mėgdţioja prietaisų 

garsus. Kuria pasakas be galo, skaičiuotes, eilėraščius. 

Meninė. Suteikti galimybę naudotis įvairiomis dailės priemonėmis, 

atrasti spalvų, formų harmonijos pasaulį, skatinti išgyventi kūrybinį 

dţiaugsmą. 

Ţaidţia spalvomis, linijomis, stebi jų susiliejimą. Klausosi muzikos 

kūrinėlių, dainuoja. Sudaro sąlygas kauptis įvairios meninės veiklos – 

meno priemonių, medţiagų ir technikų panaudojimui. 

Sveikatos. Ugdyti gebėjimą prireikus sutelkti jėgas, valią, padėti Mėgdţioja technikos garsus, judėjimą. Saugiai naudojasi fiziniam 
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suţinoti ir įsiminti kur ir į ką kreiptis pagalbos susirgus. judėjimui skirta įranga, priemonėmis, ţaislais.  

Socialinė. Ugdyti pagarbą dirbantiems ţmonėms, tobulinti 

partnerystės ir grupinio bendradarbiavimo gebėjimus. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių  Dalijasi dienos įspūdţiais su 

šeimos nariais 

21.2. 14. 

„Kalėdos“  

 

Paţintinė. Supaţindinti su Šv. Kalėdų papročiais, tradicijomis, 

suţinoti kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją, suvokti Šv. Kalėdas kaip 

saulės grįţimo dieną ir naujo metų rato pradţią. 

Puošia eglutę pačių pagamintais ţaislais, šventiškai tvarko grupę. 

Ţiūrinėja praeitų metų kalėdinės savaitės nuotraukas. Laukia Kalėdų 

senelio. Domisi vykstančiais gamtos pasikeitimais. 

Komunikavimo. Bendrauti ir išreikšti save, domėtis tradicijomis, 

skatinti įsiminti magiškus ţodţius, spėliones, burtus. 

„Mokosi“ eilėraštukų Kalėdų seneliui. Dţiaugiasi dovanomis, dalijasi 

įspūdţiais. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, mokyti atrasti spalvų pasaulį, 

gamtos groţį, pratinti savarankiškai rinktis dailės priemones. 

Gamina ţaisliukus. Klauso kalėdinių giesmių, kitos muzikos. Ţaidţia 

ratelius, inscenizuoja kūrinėlius. 

Sveikatos. Skatinti vaikų aktyvumą atliekant pasirinktą vaidmenį, 

lavinti kūno koordinaciją, erdvės suvokimą. 

Eina susikibę ţalčio pavidalo virtine. Lenktyniauja, pamėgdţioja 

įvairius personaţus. 

Socialinė. Ugdyti vertybines nuostatas, globoti suţvarbusius 

paukštelius, gyvūnėlius, kaupti gerų darbų kraitelę. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių. Kuria inscenizacijas, pasakoja 

šventės, susitikimų su Kalėdų seneliu įspūdţius. 

21.2. 15. 

„Ţiemuţė 

snaigėm 

sninga“ 

Paţintinė. Skatinti, kad vaikas emocingai išgyventų ţiemos 

dţiaugsmus, nuotaikas, išmėgintų pramogas ir išreikštų tai, kuo 

susiţavėjo, pajustų namų ţidinio jaukumą, kai lauke šalta. 

Stebi knygas, ţurnalus, paveikslus, atvirukus, nuotraukas, piešinius, 

klauso įrašų. 

 Komunikavimo. Aktyvinti vaikų ţodyną, pavadinti savo ir kitų šiltus 

drabuţėlius, skatinti išbandyti įvairias ţiemos pramogas, skatinti 

fantazuoti, vaidinti, ugdyti rišliąją kalbą. 

Klauso vėjų, pūgos ūţesių, sniego gurgţdesio, tvorų pokšėjimo ir 

bando patys juos atkurti. Patys uţmena minkles, spėlioja mįsles apie 

ţiemą. 

Meninė. Skatinti vaikų saviraišką, matyti ţiemos spalvas, naudoti 

įvairias dailės priemones,  klausyti muzikos kūrinėlius, dainuoti, 

ţaisti, stebėti ţiemos pramogas, sniego statinius. 

Varto knygeles ir ieško ţiemos vaizdų. Kuria ţiemos paveikslą 

tapydami, purkšdami, piešdami snaiges, pūgą ir t.t. Štampuoja, kuria 

„sniego paveikslą“, gyvūnų pėdsakus. Tirpina sniegą ant popieriaus, 

Sveikatos. Skatinti norą judėti, gryname ore, palaikyti gerą fizinę ir 

psichinę vaiko sveikatą, ugdyti savikontrolę, uţtikrinti gyvybės 

apsaugą. 

Imituoja vėją, pūgą, snaigių sūkurius. Mėgdţioja gyvūnus. Vaizduoja 

sušalusį, kuris bando sušilti judėdamas. Lipdo sniego senį Mėtosi 

sniego gniūţtėmis. Vaţinėja rogutėmis. Slidinėja ledo takeliais. 

Socialinė. Padėti vaikui paţinti savo kūną ir save bei teigiamai save 

vertinti, formuoti įvairiose situacijose bendravimo ir  

bendradarbiavimo su kitais įgūdţius, skatinti būti atidiems . 

Klauso pasakų be galo, prozos kūrinių, skaičiuočių, dainų. Dalijasi 

patirtais įspūdţiais, nuotykiais, išdaigomis. Ţaidţia įvairius ţaidimus. 

21.2. 16. 

„Paţinimų, 

tyrinėjimų ir 

atradimų 

Paţintinė. Siekti, kad vaikas nusiteiktų tyrinėjimams, ieškojimams, 

bandymams, mėginimams, sudaryti sąlygas savęs ir kitų atradimui, 

siekti, kad kasdieninius reiškinius pamatytų „naujomis“ akimis, 

skatinti, kad savo sumanytus. 

Stebi knygeles, paveikslus, paveikslėlius, daiktus, ţemėlapius, 

lipdukus, ţenkliukus, kolekcijas. Atranda naujus, įvairius veiklos 

būdus su atrastaisiais daiktais. Analizuoja. 
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savaitė“ 

 

Komunikavimo. Skatinti aktyviai veikti, būti kūrybiškam Atradimus panaudoja ţaidţiant. Tyrinėja magnetų savybes. Atpaţįsta 

fantazuoti, lavinti kalbinės klausos ir tarties įgūdţius įvairias medţiagas ir pavadina. 

 Meninė. Skatinti  atrasti netikėtas groţio kūrimo galimybes , naujai 

išbandyti įprastines medţiagas, sudaryti sąlygas meniniams 

ieškojimams, skatinti vaikus gamtos ir kt. aplinkos stebėjimus  

pavaizduoti dailės priemonėmis ir medţiagomis 

Pramano, išbando naujų atspaudų, komponuoja iš jų paveikslus. 

Išmėgina molio kaip medţiagos menines galimybes. Tyrinėja daţų 

liejimosi, plėtimosi, šviesėjimo ar tamsėjimo efektus. Iš piešinių kuria 

„ţiemos langus“, „orų skraistę“. Pasigamina ţaislus iš kartono ir kt. 

Sveikatos. Didinti fizinį ir protinį darbingumą, ugdyti taisyklingą 

kūno laikyseną, tikslinti savitvarkos įgūdţius, ţaidţiant laikytis 

ţaidimo taisyklių, ugdyti savikontrolę. 

Tyrinėja galimus rankų, kojų, galvos, liemens judinimo būdus. 

Išmėgina, kuri kūno dalis judriausia. Atranda įvairių veiklos su naujais 

daiktais būdų. Suvaidina scenas iš ţinomų pasakų. 

Socialinė. Ugdyti darbinės veiklos  įgūdţius, ugdyti saugumo, 

pasitikėjimo savimi ir pasauliu jausmą, laikytis elgesio taisyklių ir 

tarpusavio bendravimo normų. 

Stebi įvairius reiškinius. Klauso literatūros kūrinių, pasakų. Stebi 

televizijos laidas. Dalijasi įspūdţiais, nuotykiais. Improvizuoja, 

vaidina. Patys kuria taisykles gyvenimui grupėje. 

21.2. 17. 

„Rieda metų 

ratai“ 

Paţintinė. Siekti, kad vaikas pajustų nenutrūkstamą, laiko tėkmę, 

diena prasideda rytu, baigiasi vakaru, ateina naktis, saulė skleidţia 

šviesą, ţmogus ir dauguma gyvūnų aktyvūs dieną. 

Stebi knygeles, ţurnalus, atvirukus, nuotraukas, piešinėlius, 

paveikslus. Tyrinėja laikrodţius, kalendorius. Domisi laiko paliktais 

pėdsakais, ţymėmis ant daiktų, aplinkoje. 

Komunikavimo. Aktyvinti, turtinti ţodyną,  paţinti laiko matus, kad 

išgyventų dţiugią būsimų gamtos pokyčių laukimą, viltį, domėtis 

liaudies pasakojimais, mitas apie Ţemę ir Dangų. 

Atpaţįsta kur šviesa, tamsa, diena, naktis. Įvardija metų laikų 

pavadinimus. Pasisveikina ryte, atsisveikina vakare, suţino įvairių 

pasisveikinimo būdų iš namiškių. Mena mįsles, mokosi eilėraščių. 

Meninė. Sudominti vaikus metų laikų spalvomis, ugdyti norą 

stebėtus daiktus, reiškinius vaizduoti plokštumoje ir erdvėje, ugdyti 

nuojautą apie meno ryšį su tradicija, tikėjimu ir gamta. 

Tapo, kuria „tamsos ir šviesos kaitos juostą“, „paros juostą“. Piešia, 

raiţo, štampuoja. Daro įvairius atspaudus. Sudaro metų ratą. 

Aplikuoja, lipdo, konstruoja, lanksto iš įvairių medţiagų.  

Sveikatos. Skatinti imituoti įvairius judesius, veiksmus, ugdyti 

tikėjimą savo jėgomis, sėkme, jaustis vertingu, stengtis augti 

sveikam, atspariam ligoms, saugoti taisyklingą laikyseną. 

Tyrinėja, kaip juda kūnas, atlieka įvairius judesius (greitai – lėtai). 

Atranda įvairiausius kūno judėjimo būdus. Laisvai improvizuoja 

perskaityto kūrinio nuotaiką. Ţaidţia įvairius judrius ţaidimus.  

Socialinė. Ugdyti nusiteikimą nuoširdţiai stebėtis kitais ţmonėmis, 

pajusti nuotaikas, suprasti mintis, skatinti siekti tarpusavio 

supratimo, atsakingumo uţ savo ţodţius, jausmus. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių. Ţaidţia, stebi filmus, spektaklius, 

koncertus. 

21.2. 18. „Aš 

ir mano 

šeima“ 

Paţintinė. Padėti suprasti, kad šeimoje yra saugūs, mylimi ir jais 

rūpinasi, pasidalinti savo įspūdţiais, išgyvenimais, įvardinti šeimos 

narius, aiškintis giminystės ryšius, suprasti ir gerbti tėvus 

Ţiūrinėja šeimų, kelionių, švenčių nuotraukas, skaidres, video juostas, 

albumus, dienoraščių įrašus apie vaiko augimą, klauso radijo laidų. 

Komunikavimo. Turtinti pasyvųjį ţodyną, tenkinant vaiko poreikį 

bendrauti ir paţinti pasaulį, plėsti  supratimą apie bendravimą 

ţodţiu, raštu, ţenklais. 

Dalyvauja „minčių lietaus“ diskusijose. Pamėgdţioja įvairius garsus, 

improvizuoja 

Meninė. Skatinti vaikų kūrybos savitumą, autentiškumą, padėti Piešia  įvairiomis priemonėmis, įvairiais būdais. Kuria šeimos 
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vaikui suprasti, kad kiekvienas gali kurti savaip, skatinti vaikus 

eksperimentuoti su įvairiomis medţiagomis, improvizuoti. 

paveikslą, panaudoja įvairias išraiškos priemones. Aplikuoja, 

konstruoja iš popieriaus. Mėgina siuvinėti. 

Socialinė. Ugdyti atsakomybę uţ savo veiksmus, skatinti teigiamą 

poţiūrį į aplinkinius, uţtikrinant vaiko prieraišumą prie tėvų, mokyti 

atsipalaiduoti po psichinių krūvių, įveikti stresus. 

Klauso įvairių sekamų pasakojimų, skaitomų, deklamuojamų tekstų. 

Dalijasi patirtais nuotykiais, įspūdţiais. Stebi filmus, skaidres, 

paveikslus. 

21.2. 19. 

„Mano mieli 

namai“ 

 

Paţintinė. Supaţindinti su gimtinės laukų, miškų, vandenų, dangaus 

ţiemiškais vaizdais, reikšti susiţavėjimą savo darbeliuose, 

pasakojimuose,  namu aplinkoje. 

Stebi knygeles, paveikslus, ţurnalus, atvirukus, laikraščius, albumus, 

bukletus. 

Komunikavimo. Lavinti kalbos jausmą, vaizduotę, estetinį skonį, 

 domėjimąsi ţodţių reikšmėmis, įsiminti savo gatvės, miesto 

pavadinimą, sudominti knygomis. 

Atpaţįsta savo darţelį, namus, gatvę, miestą ir pavadina. Apţiūri 

geltonos, ţalios, raudonos spalvos balionus, juostas, girliandas, 

vėliavėles. Uţmena mįslių apie ţiemą, gamtos reiškinius. 

Meninė. Paţinti ir pavadinti „šaltas“, „šiltas“ spalvas , padėti 

išbandyti tapymo technikas. derinti keletą technikų, būdų; 

skatinti pajusti linijų, spalvų, formų savitumą Lietuvos gamtoje 

Kuria gimtinės vaizdus liedami, taškydami, vedţiodami pagaliuku bei 

atspalvius pamirkytu į akvarelę Kuria paveikslus iš sulamdyto, 

suplėšyto lopeliais popieriaus. Lanksto įvairius paukštelius, ţvėrelius. 

Sveikatos. Padėti atsiskleisti kiekvieno vaiko privalumams skatinant 

ir pagiriant, patenkinti judėjimo poreikį, stengtis kontroliuoti savo 

veiksmus. 

Tyrinėja kaip „kalba“ kūnas. Juda pagal muziką, perteikdami jos 

charakterį. Mėgina kūno „kalba“ perteikti dţiaugsmą, liūdesį, „tampa“ 

augalu, paukščiu, gyvūnu, mašina. 

Socialinė. Formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais 

įgūdţius, skatinti uţuojautą, gailestį, mokyti, globoti, priţiūrėti 

kitus, padėti suvokti, kad ţmonės turi vardus, pavardes, namus. 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių, eilėraščių. Susipaţįsta su įvairių 

profesijų ţmonių atributika. Daro iš įvairių medţiagų namų maketus, 

medţių siluetus, šviesoforą ir kt. Stebi filmus, dalijasi įspūdţiais. 

21.2. 20. 

„Rūpesčiu ir 

meile 

išaugintas“ 

 

Paţintinė. Supaţindinti su įvairiais augalais, padėti suprasti, kaip 

klesti, rūpestingai priţiūrimi augalai, tyrinėti kaip atbunda ir plinta 

gyvybė, pasvarstyti, išsiaiškinti iš kur kilęs. 

Stebi fotonuotraukas, enciklopedijas, gyvas gėles vazonėliuose, laisto, 

purena ţemę, analizuoja, lygina, uosto. Svarsto, išsiaiškina ar tai 

kambarinis ar lauko augalas. Lankosi šiltnamyje, gėlių parduotuvėje. 

Komunikavimo. Skatinti įsiminti augalų pavadinimus, įvardijant 

paprastais ţodţiais ir jų dariniais tarmiškai ar bendrine kalba, 

skatinti kalbėti apie tai, ką vaikas mato, liečia, uodţia, ragauja. 

Atpaţįsta ir pavadina augalus. Sudeda paveikslėlius iš dalių, 

suvokdami jų prasmę. Išraiškai ir saviraiškai naudoja įvairius judesius 

Meninė. Lavinti vaizduotę, išraiškos ir kūrybos gebėjimus,  

padėti  patirti atradimo malonumą, derinti muziką su gamtos ir 

aplinkos paţinimu. 

Piešia naudodami taškelius, brūkšnelius, įvairias linijas, jų derinius 

spalvotais pieštukais ir flomasteriais. Aplikuoja ir derina aplikaciją su 

piešimu, tapymu, štampavimu.  

Sveikatos. Skatinti laikytis higienos įgūdţių ir įpročių, ţadinti ir 

tenkinti vaikų poreikį judėti, paţinti judesį, išreikšti save judesiu, 

pratinti jausti savo gebėjimų ribas, mokyti atsipalaiduoti. 

Vaizduoja gamtos reiškinius, judėjimo ir gyvybės ciklus. 

Socialinė. ugdyti vertybines nuostatas, skatinti gailestį uţuojautą, Klauso literatūros kūrinėlių, eilėraštukų, pasakų, stebi filmus 
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mokyti priţiūrėti augalus, suteikti ţinių apie saugų elgesį su 

augalais. 

diskutuoja. 

 21.2. 21. 

„Lūţo ledo 

tiltai“ 

 

Paţintinė. Supaţindinti su gamtos reiškinių lūţiu, virsmu ir ţmonių 

elgesio pokyčiais, permainomis, suţinoti apie ţiemos baigties ir 

pavasario pradţios metą, ţiemos palydą. 

Stebi ţurnalus, knygas, paveikslėlius, nuotraukas, piešinius, 

laikraščius. 

Komunikavimo. Plėsti aktyvųjį ir pasyvųjį ţodyną; pratinti vaikus 

taisyklingai ir aiškiai tarti visus garsus, taisyti tarties klaidas. 

Mokosi burtų, spėlionių, pokštavimų, pajuokavimų, dvieilių ar 

ketureilių blynų prašymų. Atpaţįsta gyvūnus ir juos pavadina. 

Mėgdţioja gyvūnų garsus ir jų judesius. 

Meninė. Skatinti savo įgūdţius pavaizduoti įvairiomis, stebėti dailės 

kūrinius, vaikų darbelius,. 

Piešia, tapo ir iš įvairių medţiagų (popieriaus, audinio, kailio, medţio, 

molio) gamina kaukes. Piešia, lipdo, aplikuoja įvairius gyvūnus. 

Sveikatos. Skatinti vaikų aktyvumą, imituojant gyvūnų judesius, 

sukelti teigiamų emocijų. 

Mėgdţioja gyvūnų judesius, elgesį. Ţaidţia įvairius ţaidimus, šoka 

šokius, ratelius. Groja vaikiškais instrumentais. Supasi sūpynėse. 

Socialinė. Ugdyti atsargumą bendraujant su gyvūnais,  tinkamai 

elgtis su vienmečiais ir suaugusiais, siekti, kad vaikas emocingai 

reaguotų į kitų išgyvenimus, stengtųsi jiems padėti, 

Klauso pasakų, literatūros kūrinėlių. Dalijasi įspūdţiais, nuotykiais. 

Stebi filmus. 

21.2. 22. 

„Kiekvienam 

sava pastogė“ 

Paţintinė. Supaţindinti su namų įvairove, pastebėti, kad namai 

statomi įvairių rūšių, formų, paskirties, stebėti apie darţelį esančius 

pastatus, atskiriant gyvenamuosius ir ūkinės paskirties. 

Stebi nuotraukas, pastatus, paveikslėlius, laikraščius.  Domisi pastatų 

dydţiais, spalvomis, įvairove, lygina. 

Komunikavimo. Atrasti, tyrinėti, pastebėti kur gyvena ţmogus, 

gyvūnas, paukštelis, skatinti įsiminti, kaip statomi namai, 

tarpusavyje dalintis mintimis kokius turi namus. 

Pamato, įsimena pavadinimus. Skaičiuoja, tyrinėja, lygina. 

Dalijasi patirtimi tarpusavyje. 

Meninė. Supaţindinti su naujomis dailės technikomis, skatinti vaikų 

muzikavimą ir paţinti liaudies instrumentus,  etnokultūros tradicijas, 

artimas mūsų regionui. 

Gamina įvairius namelius iš popieriaus bei kitų medţiagų. Lipdo, 

konstruoja. Moko grotesko technikos. 

Sveikatos. Skatinti vaikų norą domėtis grupėje bei kitoje 

artimiausioje aplinkoje esančiomis priemonėmis, jų paskirtimi, 

suprasti saugios ir sveikos gyvensenos principus. 

Aktyviai tobulina judesius panaudodamas kamuolius, šokdynes. 

Ţaidţia ţaidimus su taisyklėmis.  

Pratinasi atsipalaiduoti. 

Socialinė. Dţiaugtis savo namais, kuriuose šilta, saugu, ugdyti 

vertybines nuostatas atskiriant - mano, tavo, mūsų, saugoti mus 

supančią aplinką, skiepyti dorovines vertybes. 

Dalijasi įspūdţiais su draugais, ką pastebi eidamas į darţelį. Geba 

įdėmiai klausytis bendraamţių, suaugusių, būna mandagus. 

21.2. 23. 

„Gyvybės 

atbudimas“ 

Paţintinė. Supaţindinti su pavasario švente, gamtos pabudimo 

reiškiniais, paţinti tradicijas, papročius. 

Stebi šventines atvirutes, albumus, knygutes. Domisi naujai 

atsiradusiais reiškiniais, lygina kas kinta savyje ir aplinkui. 

Komunikavimo. Suţinoti naujų ţodţių, turtinti kalbą, mokytis keletą 

eilių, posakių, šventei būdingų ritualų, dţiaugtis margučių raštais. 

Dalijasi susikaupusia informacija, laukia šventinio šurmulio. Ţaidţia 

ir ruošiasi šventei. 
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Meninė. Atrasti nuostabų spalvų, raštų, ornamentų pasaulį, paţinti ir 

išbandyti įvairiausius būdus, technologijas. 

Margina įvairiais raštais margučius. Štampuoja. Karpo karpinius. 

Ruošia darbelių parodėlę. Mėgdţioja gamtos garsus  instrumentais. 

Sveikatos. Skatinti atlikti rytinę mankštą, siekti taisyklingos 

laikysenos, savitarnos įgūdţių, su sveikos mitybos būtinybe. 

Supasi sūpuoklėse. Dainuoja ritualines pavasario dainas, ţaidţia 

ratelius. 

 Socialinė. Nusiteikti šventės laukimui, kurti šventinę aplinką, 

suprasti darbo ir šventės reikšmes. 

Klausosi skaitomų tekstų, mokosi liaudies išminties, dţiaugiasi savo ir 

draugų darbeliais. 

21.2. 24. „Ką 

papasakotų 

Neptūnas“ 

 

Paţintinė. Pajausti vandenų didingumą, paslaptingumą, trauką, 

supaţindinti su didelių vandens telkinių gyvūnais, augalais ir jų 

ryšiu su ţmonėmis. 

Varto, stebi knygas, ţurnalus, paveikslėlius juos analizuoja, aptaria. 

Komunikavimo. Aktyvinti vaikų ţodyną, skatinti įsiminti legendinių 

vandens gyventojų pavadinimus (Jūratė ir Kastytis). 

Atpaţįsta matytus vandenynų gyvūnus, juos mėgdţioja, pavadina. 

Meninė. Skatinti vaikų savarankiškumą, stebėjimams, atradimams, 

įsitikinant jų gausumu, įvairove, savitumu, pratinti improvizuoti 

muzikos priemonėmis. 

Piešia, lipdo iš plastilino, konstruoja iš popieriaus, aplikuoja 

Sveikatos. Skatinti aktyvumą imituojant vandens gyvūnų judesius, 

lavinti kūno koordinaciją. 

Ţaidţia įvairius ţaidimus, mėgdţioja gyvūnų judesius, improvizuoja 

garsus muzikos instrumentais. 

Socialinė. Ugdyti vandens gyvybės saugojimą ir pajautimą kas 

padeda, o kas trukdo ţmogui ir gyvūnams sugyventi bei išlikti.  

Klauso audio įrašų, dalijasi nuotykiais, įspūdţiais stebėtais išvykose ir 

aplinkoje. 



V.  UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

22. Ugdymo pasiekimų vertinimo metodai ir būdai: stebėjimas, pokalbis su vaiko 

tėvais, vaiko veiklos analizė,  video įrašai. 

23. Ugdymo pasiekimų vertinimo daţnumas: du kartai per metus ( mokslo metų 

pradţioje – rugsėjo, spalio mėn.ir  mokslo metų pabaigoje – geguţės, birţelio mėn.) 

 24. Ugdymo pasiekimų vertinimo fiksavimas: ikimokyklinės grupės dienynas, vaikų 

raiškos darbeliai, veiklos pėdsakai. 

25. Ugdymo pasiekimų vertinimo  pateikimo formos: ataskaita, pokalbiai su tėvais, 

pedagogais. 

26. Vaiko pasiekimų dokumentavimas ( aplankuose kaupiami vaiko darbelių  

pėdsakai, vaikų kūrybos knygelės, „minčių lietus“, klausimai, pasakojimai, samprotavimai, ţodinė 

kūryba, išsakytos idėjos, rašytinės kalbos pavyzdţiai,  nuotraukos įvairios vaiko veiklos, stebėjimo 

uţrašai, pedagogų refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą paţangą ir ugdymo perspektyvas, 

diagramos, lentelės ir kt.) 

27. Tėvų informavimas. Tėvai su bendrais vaikų pasiekimais supaţindinami 

susirinkimų metu. Konkretaus vaiko paţanga  su tėveliais aptariama individualiai. 
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