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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Duomenys apie švietimo teikėją 

1.1. Teikėjo pavadinimas - Jonavos r. Šveicarijos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“; 

1.2. Teisinė forma -  biudžetinė įstaiga; 

1.3. Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla; 

1.4. Adresas – Pergalės g. 18. Šveicarijos kaimas. Dumsių seniūnija, LT – 55302 Jonavos 

rajonas, el. paštas ldvoveraite@gmail.com , internetinė svetainė www.sveicarijosvoveraite.lt  

2. Vaikai ir jų poreikiai: 

       Kadangi mūsų gyvenvietė yra šalia Jonavos, jaunimo čia tikrai daug. Todėl kaime 

netrūksta ikimokyklinio amžiaus vaikų. Mūsų kaimo gyventojai - pačių įvairiausių socialinių 

sluoksnių žmonės: verslininkai, inžinieriai, tarnautojai, ūkininkai ir bedarbiai. Skiriasi jų požiūris į 

pasaulį ir vaikus. 

 Lopšelyje – darželyje veikia 2 mišrios ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, kuriose 

ugdomi vaikai nuo 2 m. iki 4 m., ir nuo 3 m. iki 6 m. Kadangi vaikai ugdomi mišraus amžiaus 

grupėse, didžiulis dėmesys skiriamas adaptacijai ( prisitaikymui) prie naujos, vaiką supančios 

aplinkos . 

 2 - mečiai sunkiai „pritampa“ grupėje. Jie dar labai maži ir jautrūs, negali atsiskirti su 

artimais žmonėmis, nepajėgia savarankiškai veikti. Paliktam mamos jam baisu, ašaros pačios pilasi 

upeliais. Kalba nedaug ir neaiškiai. Labai nepastovi, greit  pasikeičianti nuotaika ir visa emocinė 

būsena. Ilgai laikosi įsikibęs į grupės auklėtoją ar auklytę, kol įgauna pasitikėjimo aplinkiniais. O 

tada jau nebenori paleisti auklėtojos, nes pavydi kitiems vaikams. 

 3-4 m. vaikai pasižymi emocijų  ir energijos protrūkiu. Per didelį savo judrumą gali 

nepastebėti, jog nuskriaudė ar užgavo draugą. Labai smalsūs, imlūs, stengiasi labai greit kalbėti, kad 

kuo greičiau pasakytų mintį. Greit išmoksta deklamuoti, patinka dainuoti ir šokti pagal ritmą. Visur 

dalyvauja ir viskuo domisi. Pasižymi kūrybiškumu – noriai vaidina pasakas, piešia. Tik nedaugelis 

būna abejingi veiklai ir aplinkai. 

 4 – 5 metų vaikai jaučiasi „dideli“. Jiems būdingas poreikis bendrauti, vadovauti kam nors. 

Todėl gana dažnai ieško, to „kažko“, kas pasiduotų valdymui. Nors ir labai judrūs, bet sugeba 

sukaupti dėmesį įdomiai veiklai. Geba žaisti loginio mąstymo žaidimus, smalsauja, eksperimentuoja 
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ir kuria. Be galo mėgsta muzikuoti, dainuoti ir pramogauti. Bet didžiausias vaikų noras ir gebėjimas 

– fizinis aktyvumas, be kurio neįmanoma dienos veikla. Geras erdvinis kiemo išdėstymas suteikia 

galimybę daug ir intensyviai judėti, važinėti dviračiais ir paspirtukais, skatina komandinį žaidimą. 

5-6 metų vaikai daugiau mėgsta grupinius žaidimus. Tačiau ir čia pasireiškia lyderių 

pozicijos. Jau išryškėja „didesnių“ ir „mažesnių“ vaikų sugebėjimas bendrauti. Atsiranda „lyderiai“, 

kurie rūpinasi mažesniais draugais, sugalvoja veiklas, suburia grupeles žaidimams. Mūsų darželyje 

labai mėgstama veikla - žaisti šaškėmis. Šis žaidimas pratina sukaupti dėmesį, ištvermę, taisyklių 

laikymąsi, skatina mąstymą ir svarbiausia –ugdo gebėjimą pralaimėti. Taip siekiama įrodyti, jog  ne 

visada gali pavykti, būna ir pralaimėjimo atvejų.       

Vaikystė – pats svarbiausia žmogaus vystymosi etapas, reikalaujantis dėmesio, meilės, 

šilumos ir kūrybiškumo. O šiuolaikinis laikmetis parodo, kad, didelis užimtumas, skubėjimas, noras 

visur pirmauti, palieka pėdsaką ir mažųjų gyvenime. Išsiskyrė atskiri socialiniai sluoksniai, kuriems 

sunku pritapti „ bendruomeninėje“ aplinkoje. Vis didesnė darbo su ikimokyklinukais našta 

„kraunama“ ant ikimokyklinių įstaigų pečių. tad savo programą bandome kurti tokią, kuri tiktų 

visiems mūsų įstaigą lankantiems ugdytiniams.  

3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Lopšelis- darželis teikia bendrąsias 

ugdymo paslaugas. Dirba 3 auklėtojos ir meninio ugdymo pedagogė. Visos auklėtojos -  

ikimokyklinio ugdymo specialistės, turi vyresniosios auklėtojos kategorijas. Pedagogės noriai 

dalyvauja rajone rengiamuose seminaruose, vyksta į kursus pasisemti naujų idėjų. Jos visos – mūsų 

kaimo gyventojos, gerai žinomos bendruomenės žmonėms, turinčios didžiulę ugdomojo darbo su 

vaikais patirtį. Mūsų lopšelio-darželio pedagogai ne pirmi metai kryptingai ir kūrybingai taiko 

įvairius būdus ir metodus, organizuodami vaikų ugdymą (si) gamtoje. Žinodami, kokią didelę 

reikšmę turi gamta harmoningam vaiko vystymuisi, sveikatos stiprinimui, dalyvaujame projekte- 

„Žalioji palangė“, kuris įgyvendinamas kasdieninėje vaikų veikloje. Sudarytos galimybės 

susipažinti su supančia aplinka: augmenija, gyvūnija, tvenkiniu, mišku, upeliu, gyvenviete, 

apylinkės ribose esančiu žirgynu ir t.t. 

  Esant poreikiui, ar iškilus problemoms, kviečiame specialistus iš pedagoginės 

psichologinės tarnybos, ar nukreipiame tėvus konsultacijoms. 

4. Regiono ir švietimo teikėjo savitumas. 

Lopšelis-darželis „Voveraitė” – nuolat besimokanti, pastoviai atsinaujinanti kaimo bendruomenės 

dalis, kuri savo veiklos strategiją įgyvendina vaikų ugdymo procese. Tai kultūrinio ir dvasinio 

gyvenimo centras ir tėvams ir mažiesiems. Mūsų gyvenvietė nuo seno garsėjo gyvulių ir 

brangiakailių žvėrelių auginimu. Kadangi smėlėtose žemėse neklestėjo žemdirbystė, atsirado labai 

palanki aplinka spygliuočių parkams augti. O parkuose kūrėsi dvarai, vyko kultūrinis gyvenimas 

Turime unikalią galimybę dalyvauti Jonavos Krašto muziejaus rengiamose amatų dienose, bei 

organizuoti vaikams supažindinimo veiklą pačiame Krašto muziejaus amatų centre – Šveicarijoje. 

Darželyje organizuojamos šventės ir pramogos, atspindinčios lietuvių liaudies tradicijas. 

Organizuojami spektakliai vaikams, vyksta tėvų tarpusavio diskusijos. Įstaigoje rengiamos Rudens 

šventės, Advento vakaronės, Kalėdų eglutės, Užgavėnių, Kaziuko kermošiaus, Motinos dienos, 

išleistuvių šventės ir pramogos. Visos šventės ir renginiai yra atviri šeimai, kaimo bendruomenei, 

bendradarbiavimo partneriams.   

 Įstaiga visada atvira naujovėms, siekianti pateisinti tėvų lūkesčius ir norus, pasiruošusi 

priimti kiekvieną ugdytinį ir visas jėgas skirti tikslingam vaikų ugdymui, užtikrinant aukštą 

ikimokyklinio amžiaus, įvairių gebėjimų vaikų ugdymo kokybę.  
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5. Tėvų, globėjų ir vietos bendruomenės poreikiai. 

 Įstaigos veikla organizuojama taip, kad vaikas augtų saugioje, jaukioje, aplinkoje. Ją įtakoja 

vaikų amžius, poreikiai, interesai. Kasmet stengiamės įsigyti naujų ugdymo priemonių, žaislų, 

priklausomai nuo tais metais lankančių vaikų amžiaus, lyties. Kai grupėje daugiau mergaičių,- 

reikalingos lėlės, vežimėliai ir kt. O berniukų draugija pageidauja mašinų, „Lego“ konstruktorių, 

transformerių ir kt. šiuolaikinių žaislų. Žaidimų metu vaikai keliauja iš vienos veiklos zonos į kitą, 

žaislai ir priemonės vaikams lengvai prieinami ir pasiekiami.  

 Tėvams svarbu, kad kolektyve vaikas būtų mylimas, sugyventų su kitais vaikais ir 

suaugusiais, išmoktų bendrauti, išmoktų gerų elgesio manierų (tėvai neturi kantrybės tokiam 

mokymui). Jie norėtų, kad vaikas darželyje gerai praleistų laiką, jaustųsi jaukiai ir saugiai. 

Dauguma tėvų pageidauja, kad intensyviai ugdytųsi, dalyvautų renginiuose, konkursuose, 

olimpiadose, įgytų žinių, mokėtų skaityti ir skaičiuoti, plėstų žinias apie supančią aplinką. 

 Turime sukaupę gerąją darbo patirtį sąveikoje su šeima, kaimo bendruomene. Tėvai 

aktyviai įsijungia į projektinę veiklą. Didelę patirtį esame sukaupę bendradarbiavimo ir pilietinio 

ugdymo srityje, dirbame pagal ilgalaikį projektą „Mūsų  žmonės“, kuriame dalyvauja šeima, kaimo 

bendruomenės nariai, darbo partneriai.  Organizuojami spektakliai vaikams, vyksta tėvų tarpusavio 

diskusijos. Įstaigoje rengiamos Rudens šventės, Advento vakaronės, Kalėdų eglutės, Užgavėnių, 

Kaziuko kermošiaus, Motinos dienos, išleistuvių šventės ir pramogos. Visos šventės ir renginiai yra 

atviri šeimai, kaimo bendruomenei, bendradarbiavimo partneriams.   

 Bendradarbiaujame su Šveicarijos kaimo bendruomene,  Šveicarijos pagrindine mokykla, 

Šveicarijos kultūros centru, biblioteka, ambulatorija. Bendradarbiavimo partneriai aktyvūs švenčių, 

įvairių renginių, projektų, akcijų dalyviai. Įstaiga pasižymi veiklumu, suburiant kaimo 

bendruomenę, šeimų renginiams. 

6. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. 

 Lopšelyje-darželyje vaikas – pats svarbiausias asmuo, jam sudarytos visos sąlygos augti, 

skleistis, tobulėti. Kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė, garantuojamos teisės ir galimybės 

augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir jaustis vertingam. Padedame šeimai 

atlikti vaiko ugdymo ir globos funkcijas, tenkiname vaiko poreikius visose raidos pakopose („Vaiko 

gerovės valstybės politikos koncepcija”, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003m. gegužės 

20 d. nutarimu Nr. IX-1569). Vaikas turi teisę lavinti savo sugebėjimus, laisvai reikšti savo 

nuomonę (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Ratifikuota 1995 m. liepos 3 d.) 

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

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

neužtenka žinių, informacijos, patirties gaunamos iš kitų žmonių. Jis pats atranda, sužino 

stebėdamas, fantazuodamas, eksperimentuodamas, tirdamas ir kurdamas. 

 „Į šį pasaulį atsinešame savo gebėjimus, bet juos ugdome veikiami aplinkos, iš jos 

pasisavindami tai, kas mums tinka. Svarbiausia išugdyti jautrią sielą, kuri gebėtų atrasti ir 

įgyvendinti tikrąsias vertybes“ – J.W. Goethe. 

 Grupių aplinka suskirstyta į erdves – veiklos zonas, atsižvelgiant į vaikų amžių ir 

pomėgius. Bendrosios patalpos ir lauko aikštynai maksimaliai naudojami vaikų veiklai. Kadangi 

grupės mišrios, pedagogės dažniausiai su kiekvienu vaiku dirba individualiai, atsižvelgiant į vaikų 

amžių, poreikius, interesus, brandumą. Manome, kad tinkamai sukurtos darželio grupių erdvės daro 

didelę įtaką mūsų ugdomų vaikų meninio gebėjimo raidai, estetinio skonio ugdymui. Džiaugiamės, 

kad gyvename gražiame gamtos prieglobstyje, kur  ugdytiniai turi galimybę pajusti gamtos grožį, 

sužinoti apie gamtoje vykstančius įvairius reiškinius, mokosi mylėti, puoselėti ir saugoti gamtą. 
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II SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

 Vaikų ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje grindžiamas šiais principais: 

 Humaniškumo principu- vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko 

nepriklausomybė ir savarankiškumas Garantuojama teisė į kiekvieno vaiko raidos ypatumus, 

siekius, poreikius. 

 Prieinamumo principu- sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams ugdytis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, (skirtingos tautybės, lyties, socialinės padėties, poreikių). 

 Individualumo principu- vadovautis asmenybės pažinimu, atsižvelgti į kiekvieno vaiko 

galias, raidos ir brandos ypatumus, patirtį, individualius pasaulio pažinimo būdus, savo 

gyvenimo ritmą. 

 Tautiškumo principu- padėti vaikui puoselėti savo krašto kultūros ir darželio tradicijas, 

būti savo tautos kultūros saugotoju, išlaikyti lietuviams būdingą dvasinį ryšį su gamta ir 

meilę gimtajam kraštui. 

 Demokratiškumo principu- ugdymo turinį lanksčiai pritaikyti skirtingo ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, ugdyti atsakomybę už atliktą veiksmą, kad vaikas galėtų elgtis  

savarankiškai, jaustis saugiai. 

 Tęstinumo principu- ugdymo turiniu siekiama, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(-si) 

šeimoje ar ikimokyklinėje grupėje prie ugdymo(-si) priešmokyklinėje grupėje mokykloje. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas - Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etnokultūros, socialinius bei  pažintinius 

poreikius. Ugdyti gebėjimą prisitaikyti kintančioje aplinkoje. 

Uždaviniai: 

 Plėtoti aplinkinio pasaulio pažinimą, sudarant galimybes atrasti ir perimti įvairias 

kompetencijas. 

 Formuoti taisyklingą vaiko supratimą apie sveiką gyvenseną, gamtos saugojimą. 

 Turtinti ugdytinio žaidybinius sugebėjimus bei gyvenimo patirtį, žadinti jo norą aktyviai ir 

nepriklausomai veikti. 

 Užtikrinti sėkmingą vaiko socializaciją, ugdant vaiko socialinius įgūdžius ir plėtojant jo 

patirtį, įgytą šeimoje ir darželyje. 

 
IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

 Ugdymo turinys- vaiko žinių priėmimas ir auklėtojo žinių perteikimas, (vertybinių nuostatų, 

gebėjimų, patirties ) įvairių kompetencijų ugdyme. 

 Ugdytinos kompetencijos – vertybinės vaiko nuostatos, gebėjimai, žinios ir patirtis. kurių 

pagalba įgyvendinsime ugdymo turinį. 

 Ugdymo turinio sudedamosios dalys: 

 Tematika ir problematika; 

 Vaiko veiksena ir veikla; 
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 Pasaulio pažinimo ir saviraiškos būdai. 

 Vadovaujantis tėvų lūkesčiais ir pasiūlymais, ugdymo turinys orientuotas į kūrybinį  

pedagogo ir ugdytinio bendravimą žaidimo veikloje. Kreipiamas dėmesys į vaiko amžių, 

individualumą ir sugebėjimus. Programoje gali būti panaudoti papildomi sveikatos, ekologijos, 

socialinės paskirties projektai, padedantys plėtoti  reikiamas vaikų kompetencijas. Ugdomosios 

veiklos temos planuojamos tokiam laikui, per kurį bus pasiektas laukiamas rezultatas. Projektai gali 

būti ilgalaikiai.  
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  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ ŽINGSNIŲ APRAŠYMAS 
 

                                                                                                   SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

 

   Vaiko savivoka ir savigarba yra svarbiausias jo asmenybės raidos komponentas. 

 Savivoka – tai savo buvimo ( aš esu, buvau, būsiu), atskirumo nuo kitų, unikalumo asmeninio, tautinio tapatumo jausmas. 

 Savigarba – tai santykis su savimi( pasitikėjimas savo gebėjimais, tikėjimas, kad tave vertina ir gerbia. 

1-3 metų amžius 

TEMATIKA TEMOS                                                                       PASIEKIMAI 

Aš ir mano šeima Koks mano vardas? 

Kas aš? 

Koks aš? 

Mano mama 

Mano tėtis 

Mano šeima 

Mano augintinis 

 

 

 

Savojo „Aš“ suvokimas, atsiliepimas, reagavimas į ištartą „vardą‘, atskyrimas savęs nuotraukose. 

Suvokimas, kad „aš“-  mergaitė, ar berniukas, stebi savo kūną,( pavadina kūno dalis) tyrinėja draugą. 

Išsiskyrimas iš kitų – mėlynų akių, ilgais plaukais, didelis, mažas. Sugeba išskirti save iš kitų. 

Žino mamos vardą, kai kurie - pavardę, žino kad mama-vienintelė, visų brangiausia, daug dirba. 

Žino tėčio vardą, geba pavadinti, kai kurie žino pavardę, kad tėtis turi mašiną. 

Dar yra sesė, brolis, senelė ar senelis. Pavadina juos vardu. Labai myli, nes jie geri. 

Daugelis turi šuniuką, kačiuką ar kitokį gyvūnėlį. Papasakoja apie jo išvaizdą, ką moka daryti, kaip 

“kalba“ gyvūnas. Gerai pamėgdžioja jų garsus. 

4-6 metų amžius 

TEMATIKA TEMOS                                                                       PASIEKIMAI 

Aš ir mano šeima Mano vieta šeimoje 

Kaip aš elgiuosi su 

šeimos nariais. 

Ką aš veikiu 

Mano augintinis 

Mano draugai 

 

Supranta, kad šalia kitų šeimos narių yra svarbus. Turi savo kampą ar kambarį su savo daiktais. 

Žino, kad visą savo šeimą labai myli, gerbia ir brangina. Stengiasi padėti mažesniam , pagelbėti 

senelei, visada klausyti suaugusio. Supranta, kad jį patį visi myli ir gerbia, ir labai saugo. 

Žino, kad be žaidimo, turi ir įsipareigojimų: susitvarkyti savo žaidimo vietą, rūbelius, batukus. 

Daug laiko skiria augintinio priežiūrai. Supranta, kad turi juo rūpintis, nes gyvūnai irgi nori meilės. 

Didžiuojasi, kad turi daug draugų. Eina kartu žaisti, švenčia gimtadienius. Draugai turi būti geri, 

mandagūs ir gražiai elgtis. Negalima su draugais pyktis, nes tada būna liūdna. 
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EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

  

         Visos emocijos pasireiškia  kūdikystėje, todėl jų raiška labai priklauso nuo vaiką supančios aplinkos: džiaugsmas, meilė, liūdesys, baimė, gėda pyktis 

nesivaldymas. 

Vieni sutikti kelia šypseną ir džiaugsmą, kiti- susierzinimą, treti-baimę. 

Viena veikla įdomi ir mėgstama, kita – nekenčiama. 

Kaip valdyti vaikų emocijas? 

1-3 metų amžius 

TEMATIKA TEMOS                                                                       PASIEKIMAI 

Tą jausmą aš žinau Man gera ir saugu; 

Aš nerimauju; 

Man labai baisu 

Mimika ir garsu išreiškia džiaugsmą: šypsosi, juokiasi, maloniai glaustosi, kalbina. 

Pamačius pašalinį žmogų sunerimsta, nuleidžia akis, nežino kaip elgtis, „ patempia lūpą“ ar verkia. 

Reaguoja į suaugusio mimikas, „aukštą“ ar „žemą“ garsą. Moka pamėgdžioti vilką, mešką. Gąsdina 

draugus gestais ir garsais. Valdo emocijų raišką, perteikdamas personažų charakterius. 

4-6 metų amžius 

  TEMATIKA TEMOS                                                                       PASIEKIMAI 

Tą jausmą aš žinau Kada man gera 

Kodėl liūdi draugas 

Kaip aš elgiuosi kai 

supykstu 

Kodėl aš piktas 

 

O kas būtų jei visi 

verktų 

Mano norai dideli 

 

Jaučia ,kad geros emocijos gali būti ne tik materialinės, kai gauna saldumynų ar dovanų. 

Pastebi, kad  kitas vaikas liūdnas, stengiasi sužinoti kas nutiko, guodžia jį. 

Geriau vertina pykčio „protrūkius“ kai stebi piktą draugą. Mato įraudusį veidą, girdi garsią kalbą Tada 

sugeba įvertinti savo  poelgius, suvokia, kodėl supyko ir stengiasi nusiraminti. 

Ieško įvairiausių būdų save pateisinti, bet galiausiai supranta, kad negalima visko pasiekti rėkimu ir 

tinkamai reaguoja. 

Bando suvokti kaip būtų, jei visi draugai pradėtų verkti. Jei didelė bėda, verkti galima. Sugeba 

kontroliuoti emocijas ir imtis mėgstamos veiklos. 

Žino, kad visų norų neįmanoma išpildyti, nors ir labai norisi. Tačiau, išmokus, kažko atsisakyti, išauga 

pasitikėjimas savimi.    



8 

 

 

 

                                                                       

                                                                         SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 
             

   Savireguliacijai būdingi du procesai: savikontrolė ir kontrolė. Svarbiausia –  

 Dėmesio reguliavimas- sugebėjimas sukaupti, išlaikyti, perkelti ir paskirstyti. 

 Darbinė atmintis – sugebėjimas atmintyje išlaikyti keletą dalykų, reikalingų tam tikrai veiklai atlikti. 

 Betarpiškų impulsų kontrolė – kai sugebama tęsti veiklą, kad ją užbaigtum. (Laikytis tam tikrų taisyklių). 

 Emocijų raiškos kontrolė –sugebėti nepasiduoti emocijoms, nusiraminti. 

1- 3 metų amžius 
TEMATIKA TEMOS                                                                       PASIEKIMAI 

Mano sugebėjimai Aš klausau suaugusių  

 

Mokausi laikytis 

taisyklių 

Noriu patikti draugams 

ir suaugusiems 

Noriu, kad manim 

didžiuotųsi 

Atidžiai stebi suaugusį, ir bando reaguoti į balsą. Noriai pasitinka žinomus suaugusius ir draugus. 

Sugeba valdyti emocijas. Paimtas ant rankų, ramus stebi aplinką. 

Mokosi elgesio taisyklių, plaunasi rankas. Kai išalksta, sėdasi prie stalo, prašo valgyti. Eidamas 

miegoti, stengiasi sudėti rūbelius. 

Kai liūdna, nusiramina  kalbinamas suaugusio ar draugų. Labai stengiasi, kad visi pastebėtų, 

pagirtų ir įvertintų. Stengiasi būti meilus su suaugusiu, kad galėtų atsisėsti ant kelių. 

Labai vertina savo išvaizdą, stengiasi visiems patikti. Atkakliai siekia savo tikslo ir noro išpildymo. 

Stebi, ar draugai mato jo pasiekimus. 

4-6 metų amžius 

TEMATIKA TEMOS                                                                       PASIEKIMAI 

Mano sugebėjimai 

 

 

 

Mokausi susikaupti ir 

nusiraminti 

Moku ir galiu ramiai 

bendrauti 

Savo elgesiu džiuginu 

visus 

Laikausi  taisyklių 

Sugeba įvertinti savo elgesį, jo galimas pasekmes, bando atsiprašyti. Po to nusiramina ir imasi  

veiklos. 

Priminus, gali laikytis grupės tvarkos, gali išspręsti konfliktus, rasti jo sprendimo būdus, ir ramiai  

bendrauti.  

Siekia, kad elgesiu nesukeltų neigiamų emocijų, ieško išeičių iš susidariusios situacijos ir jaučiasi 

gerai, kai būna pagiriamas. Stebi kitus ir pats laikosi taisyklių žaidimų metu. Sugeba pralaimėti.   
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                                                                       SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 
 

   Tai šilti emociniai ryšiai, pereinantys nuo artimųjų iki bendravimo su svetimais suaugusiais. 

Be suaugusiojo vaikas neįsivaizduoja savo gyvenimo: bijo likti vienas, stebi suaugusio nuotaikas, mokosi suprasti jausmus, visame kame prašo 

pagalbos bei užuojautos. Tuo pat metu, siekdamas savarankiškumo ir reikmių, derasi dėl jam svarbių norų tenkinimo. 

Suaugęs nuolat būna šalia, todėl vaikas jaučiasi saugus. Bet jam augant, auga noras veikti vienam. 

 

1-3 metų amžius 
TEMATIKA SIŪLOMOS TEMOS PASIEKIMAI 

 

Aš ir mūsų kaimas 

 

Prisitaikymas prie naujos aplinkos 

Aš darželyje 

Mano kaimynai 

Nepažįstami žmonės 

 

Ilgai nenori pasilikti grupėje, kol nepripranta prie grupės darbuotojų. 

Kai susipažįsta su aplinka, pajunta saugumą , greit nusiramina, ieško 

„draugų“. Mėgsta drauge žaisti, slėptis, klausyti pasakų. 

Mokosi mandagiai bendrauti, prisiriša prie suaugusio, ar pažįstamo 

žmogaus. Su nepažįstamais yra atsargūs, baikštūs ir pikti.  

Nuo trečių metų įgyja drąsos ir gali veikti savarankiškai, net priešinasi 

teikiamai pagalbai. 

 

4-6 metų amžius 
Aš ir mūsų kaimas Mano kaimynai ir pažįstami; 

Didžiulė mūsų giminė; 

Aš bendrauju su svečiais; 

Nepažįstamasis kieme; 

 

Sugeba atpažinti savo kaimynus, bendruomenės narius, seniūnijos 

darbuotojus. Gali su jais bendrauti, pasakoti apie savo žaidimus, tartis 

apie pramogas. Grupėje  noriai diskutuoja apie šeimos tradicijas, žino, 

kokia didelė jų giminė, kas kur gyvena. 

Svarbu, kad pasakodami, tarsi laukia auklėtojos komentaro ,ar gerai 

pasakoja. Visada stengiasi pateisinti suaugusiojo lūkesčius, elgtis kaip 

dera „geram“ vaikui. Už tai tikisi pagyrimo ir paskatinimo. 

 Nepažįstami žmonės gatvėje vaikams nėra baisūs. Išsigąstama, kai 

nežinomas žmogus ateina į kiemą.  Iš susidariusios situacijos padeda 

išsisukti tai, jog vaikai mokomi, kad  reikia kviesti mamą ar tėvelį.  
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SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS  

 

   Ikimokyklinis amžius labai palankus bendravimui su savo bendraamžiais. 

Vaikai nuoširdžiai bendrauja su daugeliu draugų, mokosi gražaus elgesio bendraujant, siekia, kad būtų grupės draugų mylimi ir kviečiami žaidimams. 

Žaisdami stengiasi taip bendrauti, kaip mato bendraujančius suaugusius: 

 Diskutuoja apie pamėgtą žaidimą; 

 Kartu žaidžia, sukuria scenarijų; 

 Palaiko vienas kito norus; 

 Keičiasi patirtimi; 

 Susipykus, stengiasi išvengti konflikto; 

 Žinoma, nori vadovauti. 

1-3 metų amžius 

TEMATIKA SIŪLOMOS TEMOS PASIEKIMAI 

 

Mano draugai 

 

Aš ir tu; 

Mano žaislai; 

Mano mylimiausias  žaislas; 

Žaislų lentynos; 

Mes žaidžiame kartu; 

Mes mokomės dalintis . 

 

Stebi ir bando žaisti greta. Siūlo kitam ir vėl atima žaislus, jei kas netinka 

– stumteli. Dažnai nepasidalina žaislais, reikalauja to paties daikto. Ypač 

saugo asmeninį daiktą ar žaislą. Pradeda suvokti, jog reikia tvarkyti 

žaislus.  Pradeda ieškoti žaidimo draugų, kalbina ir juokiasi, bendrauja , 

dalinasi tuo pačiu žaislu.  

4-6 metų amžius 

 

Mano draugai 

 

Mano grupės draugai; 

Aš ir kiemo vaikai; 

 Kaip aš žaidžiu; 

Kokie įdomūs mano žaislai; 

Kaip elgiuosi su draugais; 

Kuo mes skiriamės. 

Gerai sutaria su bendraamžiais, žaidžia bendrus žaidimus, noriai dalijasi 

vaidmenimis, stengiasi suprasti kodėl draugai elgiasi kitaip nei pats. Bet 

daugeliu atvejų reikalauja suaugusiojo patarimo, taisyklių priminimo. 

Stengiasi būti teisus ir dažnai nevaldo emocijų. Nuotaikų kaita labai 

nepastovi ir greit keičiasi. 

Randa žaidimų su draugais temą, nori vadovauti. Dažniausiai susiranda 

draugą ar keletą draugų, su kuriais pastoviai bendrauja. Dalinasi su jais  

žaislais. Jei susidaro didesnė grupė- nebesukaupia dėmesio. 

Diskutuoja ir tariasi dėl žaidimo temos. sugeba derėtis ir sutarti, kuris bus 

pirmas. Sugeba įvertinti, kuris nesilaiko taisyklių, kuris negerai žaidžia.  
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MOKĖJIMAS MOKYTIS 
 

   Mokėjimas mokytis- tai gebėjimas siekti savo užsibrėžto tikslo, sukurti planą kaip jo pasiekus, rasti tinkamus būdus jo įgyvendinimui , ir apžvelgus 

rezultatus- siekti tolesnio tikslo. 

Mokytis pradedama nuo kūdikystės: 

Tyrinėti aplinką, viską apčiuopiant, ragaujant, liečiant.  

Valdyti savo kūną, eiti lėtai, bėgti, mojuoti , sukiotis. 

Mokytis kalbos, pamėgdžioti, leisti garsus, klausytis  ( pradžioj nesąmoningai, vėliau procesą supranta ir kontroliuoja ) 

Mąstyti, samprotauti, priimti sprendimus. 

Supranta, kad mokydamasis gali daug sužinoti. 

1 – 3 metų amžius 
 

Aš mokausi 

 

Moku pavadinti kūno dalis 

Valdau savo kūną, 

Galiu bendrauti su draugais, stebėti 

jų išvaizdą. 

 

 

Žino, kad kūnas susideda iš dalių- galvos, rankų, kojų. 

Suvokia, kad kūnas juda pirmyn-atgal, lėtai-greitai, aukštyn – žemyn. 

Skiria, kieno plaukai šviesūs kieno tamsūs. 

Bando nagrinėti lėlių, meškučių ir kitų gyvūnėlių kūnelius. 

Supranta, kad atskiram veiksmui atlikti reikalingas kitoks judesys. Stebi ir lygina 

didesnes ir mažesnes plaštakas, kojas. 

4-6 metų amžius 
 

Aš mokausi 

 

Moku valdyti savo kūną, pavadinti 

jo dalis, 

Kam skirtos rankos, kam  - kojos, 

Aš turiu galvytę vieną. 

Mokausi prisitaikyti prie aplinkos. 

Kas būna, jei noriu valgyti. 

 

 

 

 

Žaidžia kūrybinius ir judrius žaidimus. Laikosi taisyklių. Sugeba parodyti įvairius 

judesius. 

Žino kaip svarbu būti sveikam, kaip juda sveikas kūnas. Stebi, kas atsitinka , jei 

vaikai užsigauna. Mokosi užjausti ir paguosti, ramina.  

Stengiasi gražiai elgtis ,dalyvaudami bendruomenėje. Žino, kad negražu šūkauti, 

reikia kalbėtis tyliai. Supranta, kad tyla- vertybė, kurią reikia saugoti. 

Suvokia, kad ne visi gali jausti tai, kas nutinka MAN. Apie tai reikia pasakyti 

suaugusiam. Jei esi alkanas ar kyla kitokios problemos, turi kreiptis pagalbos pas 

suaugusį. Gelbsti draugams, jei kas nepasiseka. 
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INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

 
   Iniciatyvumas – tai veiklos ar raiškos būdų ieškojimas, noras išmokti. 

Ikimokykliniame amžiuje vaikas pats ieško būdų veikti, pasireikšti, sugalvoti kažką nauja. Nors imasi gana sudėtingos veiklos, būtinai siekia ją  pabaigti. O 

patyręs nesėkmę, ieško būdų , kaip ją ištaisyti. Kartais  imasi net rizikingos veiklos, nes nežino ar tikrai užbaigs iki galo. 

1 - 3 metų amžius 
Kokia veikla man patinka Kūrybiniai žaidimai. 

Mėgstami konstruktoriai, 

Stalo žaidimai 

Aš mėgstu piešti. 

Pasek man pasaką. 

Aš dainuoju daineles 

Patys mažiausi renkasi žaislus ir skatina žaisti greta esantį. Rodo gestais kaip turi 

elgtis draugas. Pabrėžtinai rodo norus. 

Stengiasi atlikti kažkokį naują veiksmą, jį gali nuolat kartoti ir net mokyti kitus. 

Konstruoja ir kuria ( piešdamas) nežinomus žaislus, jais didžiuojasi ir rodo kitiems. 

Atidžiai klausosi pasakų ar dainų, stebi intonaciją ir veido mimiką. 

Veiksmais reiškia norus. Būna piktas, jei negali įgyvendint savo norų. 

Pasižymi dideliu energingumu judriuose žaidimuose. 

 

4 – 6 metų amžius 
Kokia veikla man patinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaiskime drauge, 

Mano mėgstami žaidimai 

Stalo žaidimai, 

Smagu konstruoti, 

Noriu gražiai piešti, 

Kaip smagu girdėti muziką. 

 

Pasirenka žaidimo partnerius, susigalvoja temą ir dalijasi vaidmenis. Dar reikia 

suaugusio patarimo. Noriai vykdo suaugusio pasiūlytą veiklą, stengiasi būti 

mandagus. Judrūs žaidimai tinka ne visiems, dar pasitaiko, kad reikia padrąsinti, kad 

atsakingai žaistų. 

Atsiranda pomėgis konstruoti komandoje. Veiklą paskirsto taip, kad pačiam tektų 

lyderio pozicijos. Ypač mėgstama veiklą – žaidimas šaškėmis. Mąsto, geba daryti „ 

suktus“ ėjimus, kad nugalėtų. Bet sugeba ir pralaimėti. Tačiau siekia, kad kova vis 

tiek būtų laimėta. Labai didžiuojasi ir džiaugiasi, kai įveikia priešininką. Ta veikla 

gali užsiimti keletą dienų iš eilės. 

Skiria muzikos ritmą, stengiasi pakartoti išgirstą melodiją, noriai dainuoja ar 

„imituoja“ dainavimą. Priima ir palaiko draugų geranoriškumą, pagalbą įvairios 

veiklos metu, pats stengiasi būti geranoriškas. 
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KŪRYBIŠKUMAS 

 
   Tai asmenybės savybė, gebanti rasti nauja, nematyta, nepatirta ir kažką originalaus. 
Kad galėtum kurti, turi būti saugi, rami ir teigiama aplinka. 

Vaikų kūrybiškumas reiškiasi verbalinėje, vizualinėje, judėjimo ir pažinimo veikloje. Jis kuria nelaukdamas rezultato. 

Kūryba ikimokykliniame amžiuje pasižymi : 

 Originalumu ( geba rasti neįprastus, netipinius sprendimus), 

 Sklandumu ( pasižymi greita  veikla , paremta elgesio ir minties laisve ). 

 Lankstumu ( geba nuo vienos idėjos peršokti prie kitos), 

 Jautrumu ( labai emocionaliai perteikia įspūdžius, grožį, visa kas nauja ir įdomu). 

1- 3 metų amžius 
Mus supantis pasaulis Rask kas nauja; 

Kaip pasikeičia statiniai; 

Didelis kaladėlių rinkinys; 

Kokie žaislai turi ratus.  

Stebi, pavadina ir apibūdina naują žaislą. Išskiria jį iš kitų daiktų. Stebi visa, kas 

neįprasta ir nauja: žmonės, aplinka, žaidimai 

Domisi ir stebi naujus daiktus, garsus ir judesius. Stengiasi pamėgdžioti. 

Tyrinėja  aplinkos  daiktus ir pritaiko juos naujai. 

Stebi ir suvokia daiktų statiškumą ir judėjimą, gali grupuoti. 

Imituoja judesius, pagal kalbą (pučia vėjas, linguoja medžiai, žydi gėlės ). 

 

 

4 – 6 metų amžius 
 

Mus supantis pasaulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rask grupėje naujus daiktus; 

Kaip aš panaudoju naujas 

detales statymui; 

Mano sukurta mašina, lėktuvas; 

Apie ką aš kalbu, 

Kaip aš kuriu žodelius. 

 

Randa naujus daiktus ir nusako jų skirtumus. Pagal pasirinktus  daiktus ar žaislus, 

geba kurti naujus žaidimus. Įžvelgia naujas daiktų savybes ir savitai jas pritaiko.  

Neįprastai gali panaudoti priemones, konstruojant. Kuria, modeliuoja ir keičia  statinį, 

pritaikydamas pagal situaciją. Džiaugiasi ir brangina savo statinį. 

Įdomiai, išradingai , pasitelkdami vaizduotę, kuria žodelius, pasakojimus, ir trumpas 

pasakas.  Iš keleto apibūdinimų, ar veiksmų bando  atspėti apie ką čia kalbame. 

Drąsiai diskutuoja, ir aptarinėja kas sugalvojo daugiau žodelių. 
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 
   Problemų sprendimas – tai sugebėjimas suprasti, įvertinti ir rasti racionalią išeitį, susidariusiai padėčiai ištaisyti. 

Vaikas dažnai susiduria su įvairiomis problemomis. Tada stengiasi greit rasti sprendimą, ieško būdų, kaip tai padaryti. Taiko ir bando ne kartą, o pamatęs 

rezultatą – džiaugiasi ir stengiasi įsidėmėti, kaip tai pavyko. 

Sudėtingos situacijos gali būti sprendžiamos tikslingai, kai informacija ieškoma ir pritaikoma, bandant, ar klausinėjant patarimų. Tačiau galimas ir greitas 

„netikėtai“ rastas sprendimas. Vaikas priima arba atmeta išmokta, pritaikydamas tam tikrus veiksmus ar būdus. 

1– 3 metų amžius 
 

Ar tai neįveikiama 

Aš mokausi; 

Sugebu pats tai atlikti; 

Aš jau „didelis“ 

Garsais praneša apie nepasisekusį veiksmą. Smarkiai supykęs reikalauja suaugusio 

pagalbos. Susidūręs su kliūtimi, bando jos išvengti, stebėdamas draugus. Jei 

nepavyksta, bando vėl ir vėl. 

Atkakliai bando įveikti kliūtis, nes nenori atsilikti nuo draugų. Išbando visus žinomus 

būdus, o nugalėjęs -  savimi labai didžiuojasi. Jei nesiseka, prašo padėti ar ieško 

vyresnių draugų pagalbos. 

 

4 – 6 metų amžius 
Ar tai neįveikiama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš pats tai galiu; 

Aš galiu padėti draugui; 

Aš visko galiu išmokti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supranta, kad susidūrė su problema ir sugeba įvertinti ar ji didelė ar maža. Nori 

įveikti, išbandydamas visus žinomus būdus. Stebi, ar greit pavyko įveikti sunkumus. 

Jei nepavyksta, prašo draugų ar suaugusio pagalbos. 

 

Kartais tyčia ieško sunkumų, nes taip įdomiau gyventi. Tada ieško būdų , kaip spręsti 

problemas, diskutuoja su draugais, ką reikia daryti, tačiau pats vadovauja. Bando 

įvairius būdus. Nepavykus, klausia suaugusio patarimo. 

 

Suvokia, kokia problema iškilo. Ieško tinkamų sprendimų ir pradeda numatyti 

sprendimų pasekmes. Žino kuo tai gali baigtis. Prisimena, kas buvo, kai taip nutiko 

draugui. Tariasi su draugais ir  bendrai priima sprendimus. Priima pagalbą iš kitų, ir 

pats noriai ją siūlo. 

Kantriai išbando visus galimus būdus, ir tik tada prašo suaugusio pagalbos. 
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TYRINĖJIMAS 
   Tyrinėjimas – tai: 

 smalsumas, noras pažinti, išsiaiškinti kas ir kodėl vyksta; 

 keliami tikslai ir laukiami rezultatai; 

 priemonės, kurių pagalba tyrinės; 

 rezultatų aptarimas ir išvados; 

 tyrinėjimų etapai nuo pradžios iki pabaigos; 

Vaikai tyrinėja stebėdami, aplinkinį pasaulį, reiškinius, bando ragauti, čiuopti, pilstyti, berti, lipdyti, trupinti, auginti, skinti  ir t.t. 

Su suaugusiais atlieka įvairius bandymus, kurių metu stebi ir palygina daiktus ir reiškinius prieš bandymą ir - atlikus jį. Įdomiai samprotauja, diskutuoja, rodo 

susidomėjimą gautais rezultatais. Aptarinėja savo „atradimus‘. 

1 – 3 metų amžius 
Aš mokslininkas 

 

Kokie mano žaislai; 

Kodėl eglutė duria; 

Kodėl gėlės auga; 

 Stebi žaislus ir grupės daiktus. Suvokia, kad vieni juda, kiti stovi. Vieni- dideli, kiti - 

maži. Čiupinėja rūbus, batus tyrinėja kur kieta, kur minkšta ir t.t. 

Stebi  žaislus, bando jų patvarumą. Pačiupinėja, padaužo, pamėto. Tiria ar rieda, ar 

slenka, ar nučiuožia. Pasakoja ir rodo  „atradimus“ draugams.  

Stebi nežinomus daiktus, reiškinius. Bando paliesti , pačiupinėti, pauostyti. Stebėjimą 

vykdo su draugu, vienas ne visada drįsta. Gautus rezultatus tuoj aptaria su draugais. 

. 

4 – 6 metų amžius 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas yra mano grupėje; 

Kaip auga gėlės; 

Auginu svogūną;  

Kada sušąla vanduo; 

 

 

 

 

 

 

 

Stebi grupės žaislus ir daiktus. Pasako kam jie skirti, tiria iš ko padaryti. Nustato, 

kurie žaislai iš medžio, kurie iš plastmasės,, o kurie iš minkšto audinio. Gali 

sugrupuoti daiktus pagal rūšis. 

Suvokia ryšį tarp daikto gaminimo ir paskirties. Kubas reikalingas  sienoms ir 

pamatams, o stačiakampio plona plokštė – perdengimui.  

Stebi ir tiria augalus, kodėl medžiai su lapais o eglės su spygliais. kodėl vienos gėlės 

žydi pavasarį, kitos – vasarą.  Kodėl sušąla vanduo. Pasako gyvūnų būdingus bruožus 

– katės braižo rankas, šunys kandžiojasi. Žino, kad ne viską aplinkoje galima ragauti, 

liesti. Aplinką stebėti reikia atsargiai.  

Žino ir kalba apie gamtos reiškinius. Bijo audrų, žaibavimo, griaustinio. Apie 

tyrinėjimų rezultatus aptaria grupėje.  
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APLINKOS PAŽINIMAS 

 

   Aplinkos pažinimas tai- 

 Domėjimasis socialine, kultūrine, etnokultūrine aplinka, ir siekimas ją tirti, bei pažinti; 

 Gebėjimas mąstyti ir analizuoti bei vertinti informaciją, spręsti problemas; 

 Savo  šeimos, giminės pažinimas ir vertinimas, teisių ir pareigų žinojimas; 

 Aplinkos pažinimo procesas ir gebėjimas pritaikyti įgytas žinias praktikoje. 

Vaikas nuo gimimo susipažįsta su pasauliu, palaipsniui pratinasi suprasti jį ir pritapti. Svarbu nuo mažens ugdyti pagarbą šeimai, žmogui,  norą pažinti 

aplinką, saugoti gamtą ir rūpintis ja.   

1 – 3 metų amžius 

Gamta mūsų namai Naminiai gyvuliai ir paukščiai; 

Kas gyvena miške; 

Mūsų daržas; 

Gėlių pieva. 

Apie vaisius ir uogas; 

Metų laikai. 

Domisi aplinka, stebi ir atpažįsta, orientuojasi ir prisitaiko joje. Atpažįsta ir sugeba 

pavadinti gyvūnus, paukščius. Mėgdžioja jų kalbą ir garsus. Žino kad gyvena tvarte ir 

miške.  

Susipažįsta su augančiomis pievoje gėlėmis, žino, kad skiriasi spalva, kvapu. 

Prisimena keletą pavadinimų. 

Žino ir pavadina vaisius, daržoves, kitas sodo gėrybes. Suvokia, kad jos skiriasi , 

domisi auginimu. 

Aktyviai stebi gamtos reiškinius, metų laikų kaitą. Pavasarį sušyla, vasarą labai 

karšta, rudenį lyja lietus o žiemą  - sninga.  

4 – 6 metų amžius 

Gamta mūsų namai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naminiai gyvuliai ir paukščiai; 

Kas gyvena miške; 

Mūsų kiemas; 

Zoologijos sodas; 

Pievos ir gėlių darželiai; 

Mamos daržas; 

Mano darbeliai darže; 

Metų laikai; 

Kaip aš saugau aplinką. 

 

 

Žino ir atpažįsta naminius gyvulius, nusako jų požymius, skirtumus, būdingą elgesį. 

Žino kas gyvena ir kas auga miške. Suvokia, kad  ir augalai ir gyvūnai gali augti 

miške, pavadina juos, nusako požymius. 

Pažįsta egzotinius gyvūnus ( dinozaurus, roplius ), atpažįsta zoologijos sodo gyvūnus, 

domisi jų gyvenimo aplinka ir maistu. 

Suvokia, kad daržoves darže reikia sėti ar sodinti. Kad jas reikia prižiūrėti ir laistyti. 

Samprotauja kuo skiriasi vaisiai, uogos ir daržovės. Vertina kas saldu, kas rūgštu.  

Stebi gamtos reiškinių pokyčius prieš lietų, audrą. Domisi žemės drebėjimais, 

viesulais, tornadais. Kodėl taip atsitinka, kodėl pas mus nebūna tokių reiškinių. 

Aktyviai stebi metų laikų pokyčius ir apibūdina juos. Pripažįsta, jog visi metų laikai 

įdomūs. Dalyvauja saugant gamtą, kelia inkilus, žiemą lesina paukštelius.  
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KIEKIO SUPRATIMAS IR SKAIČIAVIMAS 

 
   Kiekio supratimas ir skaičiavimas- tai pirmoji vaiko pažintis su skaičiaus sąvoka, eile ir simbolika. 

Ikimokykliniame amžiuje formuojasi labai svarbios psichinės mąstymo strategijos, naudojamos įžvelgiant, nuspėjant galimą rezultatą. Todėl svarbu sukaupti 

pakankamai matematinės veiklos patirties, kurią vėliau naudos didesniam supratimui apie skaičius ir skaičiavimus. 

1 – 3 metų amžius 
 

Mano skaičiai 

Kiek man metų; 

Kiek turiu daiktų; 

Kelintas eilėje. 

Sugeba pirštukais parodyti metų kiekį, kartais pasako žodžiu. 

Suvokia, kad daiktas „yra“, daikto „nėra“.  

Supranta skaičių „vienas“ ar „daug“ sąvokas. Supranta ką reiškia vienas, dar vienas, 

daug. 

Skiria sąvokas „daug“ ir „mažai“, pradeda suprasti, kad daiktus galima dalinti 

dalimis.( po vieną, po lygiai). 

Moka daiktų grupes surikiuoti eilėmis, arba sustumti į krūvą. 

 

4 – 6 metų amžius 
 

Mano skaičiai 

 

Kiek turiu daiktų; 

Kaip daiktų skaičių padidinti; 

Kaip daiktų skaičių sumažinti; 

Kelintas aš eilėje; 

Mano skaičiavimai; 

 

 

Skaičiuoja ir lygina daiktų grupes. Mato skirtumus tarp didesnių ir mažesnių grupių. 

Dėdamas po vieną, sulygina daiktų grupes po lygiai. Supranta, jog po vieną pridedant 

– didėja, o po vieną atimant – mažėja. 

Pradeda suprasti, kad nepriklausomai nuo dydžio, formos, medžiagos, rūšies ir 

erdvinės padėties – skaičius nekinta. Keičiasi tik  jo kiekis. Skaičiuoja ir įsimena 

skaičius, bando rasti skaičiaus simbolį. 

Tyrinėja daiktų krūveles, rikiuodamas ir keisdamas vietą, padėtį erdvėje. Nustato, kad 

skaičius nekinta. Atsako į klausimą „Kiek yra iš viso“, „Kur daugiau“, „Kiek daugiau 

„ ir kt. 

Daiktų kiekį susieja su skaičiaus simboliu. Pavadina skaičių. Skaičiuoja iki 10 pirmyn 

ir atgal. 

Supranta sąvokas „daugiau“, „ mažiau“, „ po lygiai“,  „vienodai“, „per pusę“. 

Orientuojasi eilės sekoje, gali pasakyti kelintas jis eilėje.  
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FORMA, ERDVĖ, MATAVIMAS 
 

   Pažintis su supančiais daiktais neatsiejamas su 
 Geometrinėmis figūromis; 

 Daikto dydžiu ir santykiu; 

 Orientacija aplinkoje ir laike. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi įgyti kuo daugiau patirties ir įgūdžių lyginant, rūšiuojant, matuojant daiktus ar jų grupes. Jei vaikas nesidomės 

pasikeitimais, neskirs detalių ar daiktų skirtumo, nestebės laiko ir erdvės pokyčio, nesugebės to įvardinti – jo tolimesnė raida nebus sėkminga. 

Ikimokykliniame amžiuje vaikai skiria ir pavadina geometrines figūras, formas, gerai pavadina spalvas, lygina daiktų  dydį, sieja daiktų padėtį vienas kito 

atžvilgiu ir erdvėje. Pradeda orientuotis laiko matavime. 

1 – 3 metų amžius 
Daiktų forma, dydis, spalva, 

matavimas 

Mūsų langai ir durys; 

Kas grupėje be kampų; 

Mano kaladėlės; 

Spalvų pasaulis; 

Žydinti gėlių pieva 

Stebi ir tyrinėja geometrinę formą. Suranda ir skiria iš kitų formų. Pažįsta ją ir parodo 

knygoje, paveiksliuke. Suvokia ir vis geriau vadina daiktus pagal dydį, formą ir 

spalvą. Sugeba orientuotis grupėje (viduryje, šone, prie lango, už stalo ir kt.) Įsidėmi 

vis daugiau spalvų, jas pavadina. Džiaugiasi spalvingais darbeliais ir gali pasakyti 

kodėl tokia spalva nuspalvino. Gerai žino mūsų vėliavos spalvas, randa ir rodo 

vėliavėlę. 

4 – 6 metų amžius 
Daiktų forma, dydis, spalva, 

matavimas 

Mūsų langai, durys, spintos; 

Rask panašų daiktą; 

Apvalūs daiktai ir jų savybės; 

Mano kaladėlės; 

Mano darželio gėlės; 

Žydinti gėlių pieva; 

Kas aukštai- kas žemai; 

Kas didelis – kas mažas; 

Mano matavimai. 

 

Atpažįsta keletą geometrinių formų, jas pavadina ir palygina. Sugrupuoja vienodas 

figūras, rikiuoja jas pagal dydį. Skirtingas formas gali palyginti pagal dydį, plotį, ilgį. 

Pradeda vartoti sąvokas – „ mažesnis“, „ didesnis“, „ greitesnis“. 

Bando skirti kūno puses: dešinė, kairė, priekis, nugara, aukštai – galva, žemai – kojos.  

Gerai skiria geometrines formas. Gali grupuoti pagal dydį, formą, spalvą. Sudeda nuo 

didžiausio iki mažiausio ir atgal. Nustato ir pavadina atstumą- arti, toli, dar toliau. 

Sugeba išreikšti erdvinius santykius:( už stalo už manęs, prie durų, šalia suolo, ant 

palangės, knygoje). Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį ( vakar, šiandien, ryt).  

6 m. jau skiria visas figūras ir erdvinius kūnus. Randa ir pritaiko paskirtį pagal daikto 

formas. Matuoja atstumą sąlyginiais matais, vartoja sąvokas ( pats didžiausias, truputį 

mažesnis). Gali nusakyti daiktų padėtį vienas kito atžvilgiu (tarp spintos ir suolo, po 

stalu, prie durų kairėje). Supranta, kad laikas kartojasi: laukia savaitės  pabaigos.  
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SAKYTINĖ KALBA 

 
   Tai pagrindinė bendravimo priemonė, suteikta nuo gimimo. Vaiko sakytinė kalba yra jos klausymas ir kalbėjimas. 

Dar kūdikystėje , nors ir negalintis pasakyti garsu, jis kalba judesiu, akimis, kūnu. Kuo labiau šnekiname kūdikį, tuo greičiau jis išmoksta išgirsti, pajausti ir 

suvokti garsus. Vaiko kalbėjimas – tai jo minčių perteikimas, apie tai  ką girdėjo, matė, patyrė ir išgyveno. Tai tolesnis vaiko praktinių ir protinių veiksmų 

planavimas. 

1 – 3 metų amžius 
 

Mūsų krašto kalba 

 

Kiek daug žinau žodžių;; 

Pasakos ramina ir migdo; 

Aš pats kuriu pasaką. 

 

Klausymas: Skiria tylų ir garsų kalbėjimą. Atidžiai klausosi pasakojimų apie mamą, 

tėtį, sesę ar brolį. Jei patinka, linksi galva ir pritaria. Rodo teigiamas emocijas. 

Klausosi ir supranta trumpus pasakojimus, eilėraštukus. Supranta auklėtojos 

prašymus, aiškinimus, draugų kalbą.  

Kalbėjimas: Kalba pasižymi dviejų ar trijų žodžių sakiniu. Suprantamai išreiškia 

reikalavimus , norus. Į kitą kalbą nekreipia dėmesio. Kartoja trumpas eiles ar  

pasakėles. 

 

Klausymas: Susidomėjęs klausosi skaitomo kūrinio, prašo dar skaityti, atidžiai seka 

naujus žodžius ir  bando juos suvokti. Gali reaguoti į kelis, kartu duotus nurodymus. 

Kalbėjimas: Sakiniai 3-4 žodžių, daugiau klausimų forma ( Kas ten yra, kodėl taip 

atsitiko ir pan.). Aktyviai dainuoja dainas, mėgdžioja aplinkos garsus. Nori bendrauti. 

4 – 6 metų amžius 
 

Mūsų krašto kalba 

 

Mano didelis žodis; 

Mano mažas žodelis; 

Mano šeimos pasakos; 

Pasakos ramina ir migdo; 

Mėgstu klausytis dainų; 

Aš pats kuriu pasaką. 

 

 

Klausymas: Klauso šnekamosios kalbos, skaitymų, pasakų, deklamavimo. Viską girdi 

ir supranta.  

Kalbėjimas: bendrauja su kalbančiu, pasakoja apie patirtus įspūdžius. Žino ką veikė 

vakar, ką daro šiandien, ką veiks ryt. Seka trumpas pasakas, deklamuoja eilėraščius. 

gali sugalvoti naujų žodžių. 

 

Klausymas: Klauso visko, kas jam  įdomu. Pradeda skirti žodžius pagal pirmą garsą. 

Klausydamas, užduoda daug klausimų ir laukia paašikinimo. 

Kalbėjimas: Pasakoja apie tai ką patyrė, sužinojo nauja, Visus žaislus ar daiktus 
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vadina tikrais vardais (kompiuteris, transformeris, batutas ). Aptaria matytą filmuką, 

girdėtą pasaką ar dainą. Gerai prisimena ir deklamuoja mintinai. Pats gali kurti realias 

ir prasimanytas istorijas. 

 

Klausymas: Klauso draugų ir savo įrašų, įvairių stilių tekstų, pajuokavimų, pašaipų. 

Girdi tą patį garsą žodžio pradžioje, viduryje ir gale. Girdi vienodo skambesio , bet 

skirtingos reikšmės žodžius. Supranta ir gali interpretuoti savaip, pokalbio eigą. 

Kalbėjimas: Kalbėdamas vartoja įvairius sinonimus, antonimus, kuria mažybinius 

žodelius, nori pasakyti gražiais žodžiais. 

 Aptaria žaidimus, žaidimų vietą, planuoja vaidmenų paskirstymą. Žaisdami  visi 

laisvai bendrauja. Dalijasi žaislais, nusakydami ir pavadindami juos pagal paskirtį, 

dydį, spalvą. Kartais kartoja išgirstus, bet nesuprantamus žodžius.  

Klausinėja apie įvairius patirtus pojūčius, matytus ir  išgyventus nuotykius. Pasakoja 

būtas ir nebūtas istorijas, džiaugiasi, kad gražiai sugalvojo. 

Dažnai žaidžia „ kitų planetų gyventojus“. Tada prisigalvoja visokių  nesuprantamų  

žodžių ir garsų. 

Puikiai žino, kokiais žodžiais kalbėti apie savo mamą, tėtį, šalį ir kitus širdelei 

brangius dalykus. 

 

 

RAŠYTINĖ KALBA 

 
     Rašytinė kalba- tai vaiko rašymas ir skaitymas, jis pasireiškia, kai atsiranda poreikis kažką parašyti, pažymėti, perskaityti. 

 Rašymas – tai pirmosios  keverzonės, braukymai, lazdelių ir linijų rašymas, palaipsniui pereinantis į raidžių žymėjimą. 

 Skaitymas- pats sunkiausias etapas, kurio metu formuojasi sugebėjimas atpažinti raides ir jų simbolius. Skaitymo įgūdžiai formuojami keliais 

etapais ir priklauso nuo vaiko gebėjimo kalbėti, aiškiai reikšti mintis. 

   Iki trejų metų žiūri ir atpažįsta iliustracijas. 

   Ketvirtais -   įsimena parašytą vardą, varto ir vaizduoja kad skaito knygas. 

   Penktais – keleto raidžių ar žodžių įsiminimas, vaizdavimas, kad skaito. 

   Šeštais  - pradeda rašinėti ir įsiminti raides, atskirus žodžius. Daugelis jau gerai skaito. 

 

                                                                                             1– 3 metų amžius 
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Aš skaitau ir rašau Linijų įvairovė; 

Lenkimai ir sukimai; 

„ Skaitau“ knygas, žiūriu 

iliustracijas; 

Kas gyvena šitoj knygoj; 

Noriu rašyti 

Skaitymas: Varto knygas, skuba kuo greičiau peržiūrėti. Atpažįsta pačias 

mylimiausias ir prašo skaityti. 

Rašymas: Stebi rašymo priemones, rašantį žmogų, pats nori pabandyti. Nevalingais 

judesiais brauko popieriaus lape, keverzoja. 

Skaitymas: Varto knygas, rodo paveiksliukus, nusako kas pavaizduota. Suvokia, kad 

raides reikia skaityti. Prašo paskaityti. 

Rašymas: - rašikliais, pieštukais bando braukti vertikalias ir horizontalias linijas. 

4 – 6 metų amžius 
Aš skaitau ir rašau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano piešiniai; 

Aš mėgstu skaityti; 

Kas gyvena šitoj knygoj; 

Kokias raides pažįstu; 

Noriu rašyti ir skaityti; 

 

 

 

 

 

Skaitymas: Varto knygas ir stebi iliustracijas. Veda pirštu raides ir vaizduoja, kad skaito. Tai 

atlieka su žinomu tekstu. Pažįsta knygų veikėjus, gali nusakyti jų bruožus, įpročius, ką veikia. 

Skaitymas darosi įdomus, nes sužinai daug naujo. 

Rašymas: Pradeda domėtis kompiuteriu. Žaidžia žaidimus apie raideles. Atpažįsta raides 

aplinkoje, jas pavadina. Gerai žino ir rašo savo vardą. 

Skaitymas: Domisi raidėmis, sužino, kad yra abėcėlė. Girdi atskirus žodžių garsus, sugalvoja 

žodžių iš tos pačios raidės. 

Rašymas: Prasideda didžioji kūryba. Kuria knygas su piešiniais, pasakas su įvairiais veikėjais. 

Užrašo pavadinimą. Kopijuoja raides ir draugų vardus. 

Skaitymas: Supranta ryšį tarp knygos teksto ir asmeninės patirties, Supranta kad garsas 

siejamas su raide, pažįsta abėcėlę. Pradeda raides jungti į skiemenis. Skaito atskirus žodžius.  

 

FIZINIS AKTYVUMAS 

 
   Tai prigimtinė būtinybė. Judėti- reiškia gyventi. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikas yra be galo judrus, emocingas. Todėl auklėtojų uždavinys – išugdyti vaiko judesių ir kūno įgūdžių valdymą, išlavinti 

smulkiosios motorikos raumenis, apsaugoti regėjimą. 

 

1 – 3 metų amžius 
Aktyviai judėti, neužgaunant 

draugų. 

Mankšta ryto rate; 

Pagrindinių judesių pratimai 

( ėjimas, bėgimas, šokinėjimas, 

mėtymai); 

Veiksmai su priemonėmis; 

Žengia pirmyn, atgal. Lipa laiptais aukštyn pristatant kojas,  laikydamasis, leidžiasi 

žemyn irgi pristatomu žingsniu. Eina laikydamas ar tempdamas žaislą, pasisuka į 

šoną, tupia vėl  stoja. Bėgioja tiesiom kojom, jei griūna, tai - veidu žemyn. Pro kliūtis 

lenda ropom ar atsigulęs. 

Sukinėja riešą, mojuoja plaštaka, rankų judesiai nelankstūs. Meta, ridena, spiria 
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Judėjimas žaidžiant. kamuolį, gaudo tiesiom rankom. 

Pastovi ant vienos kojos. Gali eidamas ir  bėgdamas pakeisti kryptį, greitį. Sugeba eiti 

plačia juosta, neišklysdamas iš tako, lipa pakaitiniu žingsniu. Geriau derina rankų ir 

kojų judesius, taikliau pataiko, sugauna, paspiria kamuolį. Tobulėja smulkioji rankų 

motorika. Mikliau varsto sagas, dėlioja mozaikas. 

4 – 6 metų amžius 
Aktyviai judėti, neužgaunant 

draugų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mankšta ryto rate; 

Pagrindinių judesių pratimai 

( ėjimas, bėgimas, šokinėjimas, 

mėtymai); 

Veiksmai su priemonėmis; 

Judėjimas žaidžiant. 

Stovėdamas gali pasistiebti- eiti pasistiebus, atsistoti ant kulnų -  eiti ant kulnų, eiti 

gimnastikos suoleliu,  šliaužti ir ropoti. Aukštyn lipa ir nulipa nesilaikydamas rankomis. 

Pieštuką laiko nykščiu prispaustą prie kitų pirštų, Rankų ir kojų judesiai vis labiau 

koordinuoti. 

Žingsniuoja nuo pėdos prie pėdos, pakaitiniu  ir pristatomu žingsniu, aukštai keldamas kojas, 

atlikdamas rankų judesius, keisdamas judėjimo greitį ir kryptį.  

Išlaiko pusiausvyrą judant vingiais. 

Tiksliai laiko pieštuką ir žirkles. Atlieka smulkius motorikos veiksmus, darosi tikslesni 

judesiai. Išmoksta pats suptis supynėse. 

Atlieka įvairius ėjimo pratimus keičiant kryptį, erdvę, Bėga pristatomu ir pakaitiniu žingsniu, 

šliaužia suoleliu. Šokinėja ant vienos ar kitos kojos, lenktyniauja  įlindę į maišus , estafetėse. 

Taikliai meta ir pagauna kamuolį, 

Tiksliau ir kruopščiau  piešia, spalvina neišeidamas iš linijų. Žirklėmis kerpa linijas ir formas. 

                                                                             

                                                                              KASDIENINIO GYVENIMO  ĮGŪDŽIAI 
   Tai vaiko mitybos, maitinimosi, asmeninės higienos, savitvarkos įgūdžiai ir aplinkos susitvarkymo įpročiai. 

 Kasdien įgydamas patirties įgūdžių formavime, vaikas  ugdosi savarankiškumą, atsakingumą, saugumą, stiprina sveikatą, mokosi sveikos gyvensenos. 

Ikimokykliniame amžiuje ypač aktualu vaikus pratinti praustis. Plautis rankas pasinaudojus tualetu, grįžus iš lauko, prieš valgį ir pavalgius. Vaikai valgo 

pagal nustatytą tvarką, žino, koks maistas yra sveikas, kaip naudojamasi stalo įrankiais. Pratinami patys apsirengti ir nusirengti, tvarkingai sudėti rūbus. 

susitvarkyti žaislus. 

1 – 3 metų amžius 
Esu savarankiškas, viską pasidarau 

pats 

Turiu savo vietą už stalo; 

Pats valgau; 

Moku elgtis su vandeniu; 

Mano batai buvo du; 

Tvarkausi rūbelius; 

Sutvarkau žaidimo vietą. 

 Susiranda savo vietą už stalo. Žino, kokie vaikai dar valgo šalia. 

Valgo ir geria savarankiškai. „Aš“ pats.  Dažnai apverčia šaukštą, nepataiko į burną. 

Supranta, kad sukinėjantis, gali išpilti sriubą, sudaužyti lėkštę. Stengiasi sėdėti tiesiai. 

Plaunasi rankas ir veidą, padedamas suaugusių. Pats bando nusišluostyti rankas, 

veidą, rengtis ir autis batukus. Negali savarankiškai apsiauti batų, prašo padėti. 

Didesni savarankiškai valgo, atsigeria , naudoja stalo įrankius. 
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Tualete žino savo vietą. Padedamas suaugusio - apsitarnauja, plaunasi ir šluostosi 

rankas ir veidą. Bando savarankiškai nusirengti ir apsirengti. 

Palieptas, tvarkosi žaislus. Bet labai nenori.  

4 - 6 metų amžius 
Esu savarankiškas, viską pasidarau 

pats 

 Turiu savo vietą už stalo; 

Pats valgau; 

Moku elgtis su vandeniu; 

Mano batai buvo du; 

Tvarkausi rūbelius; 

Sutvarkau žaidimo vietą. 

Valgo tvarkingai, padeda suaugusiam padengti stalą. Stengiasi kuo geriau atlikti 

budinčio pareigas. 

Pats nusiplauna rankas ir nusišluosto. Savarankiškai naudojasi tualetu, po to 

susitvarko, jei kyla problemos, prašo suaugusio pagalbos. 

Reikia priminti gražių elgesio manierų – nusisukti čiaudint, nekosėti į veidą,  

nusivalyti nosį, atsiprašyti užgavus draugą ir kt. 

 Pats rengiasi, aunasi kojas, jei nepavyksta – prašo pagalbos. 

Valgo tvarkingai, naudojasi stalo įrankiais, padeda padengti stalą. Domisi maistu ir 

produktais, svarsto ir diskutuoja apie sveiką maistą. 

Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, moka susitvarkyti rūbus, sudėti batus. 

Tvarkosi žaislus ir darbo vietą. Atidus ir rūpestingas mažesniems draugams .Žino, 

kad sveikai maitintis būtina, nes auga mūsų organizmas. Suvokia, ko negalima 

valgyti, nors ir labai norisi. 

Vaikai jau visapusiškai savarankiški ir tvarkingi, tačiau reikia  tai kaskart priminti.   

 

ESTETINIS SUVOKIMAS 

 
   Tai sugebėjimas pajausti ir pamatyti kūrybos grožį. Bandymas pačiam jį kurti. 

Tai vaiko estetinių sugebėjimų, jausmų ir meninės išraiškos visuma. 

Vienareikšmiškai stebi ir vertina ryškias spalvas, gerus poelgius, gražias kalbas. 

Su metais „grožio“ supratimas keičiasi, nuo pirmų įspūdžių pereinama prie vertinimo, ir nustatoma, kad veikėjas gali būti labai gražus, tačiau piktas ir 

atvirkščiai, pabaisa -  maloni ir užjaučianti. 

Pajaučia vertingumo ir branginimo prasmę. 

1 – 3 metų amžius 
 

Matau, jaučiu ir kuriu grožį 

 

Pražydo gėlės; 

 

Stebi ryškius gėlių žiedus, kuriuos iš spalvoto popieriaus kerpa auklėtoja. Piešia savo 
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Laukiu pavasario ; 

Gera dainuoti Lietuvai; 

Sveikinimas mamai ir tėčiui 

pievą ir ją „puošia“ žiedais. Gražu, džiaugiasi, ploja rankomis ir visiems rodo ką 

sukūrė. 

Mėgdžioja  judesius ir bando dainuoti daineles, žingsnelius. Vaikai labai laimingi. 

Stebi ir gėrisi savo ir draugų darbeliais. Didžiuojasi, kad pavyko gražiai nupiešti. 

Labai laukia muzikos užsiėmimų. Vaikai linksminasi, džiūgauja, gražiai dainuoja. 

Bando judėti pagal muziką. Džiaugiasi savo sėkme.  

4 – 6 metų amžius 
 

Matau, jaučiu ir kuriu grožį 

 

Pražydo gėlės; 

Laukiu pavasario ; 

Gera dainuoti Lietuvai; 

Sveikinimas mamai ir tėčiui 

Stebi gėlių paveikslą, numato kokių galima pasidaryti popierinių gėlių. Pasirenka 

spalvą, rūšį ir pradeda kantriai kurti. Visi darbeliai įdomūs, gražūs ir vertinami. 

Sugeba įvertinti darbo estetinę pusę: kas stengiasi – to kūrinys tvarkingas, kas daro tik 

šiaip, nelabai pavyksta. 

Skirtingai reaguoja į skirtingus meno kūrinius ir pačią meninę išraišką, Vieni mėgsta 

šokti, kiti – dainuoti. Tačiau muzika vis tiek  suteikia daugiausia emocijų. 

Atpasakoja stebėto kūrinio siužetą, diskutuoja apie elgesį, apie patirtas emocijas. 

Mėgaujasi savo muzikiniais sugebėjimais, vertina draugų dalyvavimą koncertuose, 

aptaria  gautus prizus  ir kitų dalyvių pasirodymą.  

 Stebi savo piešinius, aplikacijas ir kitus darbelius seniūnijos parodose, bibliotekoje. 

Pastebi, kad darbelius mato visa kaimo bendruomenė. Tai skatina dar gražiau kurti 

                                                                                      

                                                                                                  MENINĖ RAIŠKA 
    Meninė raiška apima: 

 Muziką –vaiko raiška garsu, daina, niūniavimas, grojimas, muzikavimas, muzikos klausymas ir kūryba. 

 Šokį – vaiko raiška judesiu, ritmingu žingsneliu, žaidžiant muzikinius žaidimus. 

 Vaidybą –veikėjo vaizdavimas lėlės ar savo judesiais, kalba, veiksmais, balso intonacija. 

 Vizualinį meną – tai vaiko raiška piešiant, lipdant, konstruojant, karpant, aplikuojant ir kt. 

 

 

1 – 3 metų amžius 
 

Emocijos dainuojant, šokant, 

vaidinant ir kuriant vizualinį meną, 

 

Mano mėgstama daina; 

Linksmiausias žaidimas; 

Kas geriau šoka o gražiau 

Reaguoja ir bando dainuoti, mėgdžioja kitų judesius. Atidžiai klauso ritmo 

pasikeitimo, džiaugiasi ir juokiasi. Kalbinamas reaguoja, dalyvauja žaidime 

mojuodamas rankomis ( taip reiškia džiaugsmą). Bando visas ant stalo padėtas 

piešimo priemones. Pasirenka flomasterį, nes lengviausiai ir ryškiausiai piešia. 
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dainuoja; 

Kursiu kažką nepaprasta; 

Brauko terlioja, štampuoja. Suvokia, kad visos spalvos ir priemonės palieka pėdsaką. 

3 m. dainuoja ir juda pagal muzikos garsus, žaidžia žaidimus ratelyje ir atskirai. 

Pamėgdžioja įvairių instrumentų garsus, bando juos paliesti. Kartoja pagal ritmą 

gyvūnų judesius, geba pakeisti rimą, kryptį. 

Žaisdamas, su žaislu, kalba ir pasakoja jam savo  įspūdžius, mėgdžioja  suaugusio 

elgesį ir kalbą. 

Dailės priemones vis dar  labiau taiko stebėjimui,  o ne  kūrybai.   

4 – 6 metų amžius 
 

Emocijos dainuojant, šokant, 

vaidinant ir kuriant vizualinį meną 

 

Mano mėgstama daina; 

Linksmiausias žaidimas; 

Kas geriau šoka o gražiau 

dainuoja; 

Kursiu kažką nepaprasta; 

4.Klauso ir pamėgdžioja gamtos garsus, paukščių balsus. Noriai dainuoja autorines ir 

liaudies daineles. Dainavimą palydi judesiais. Klauso balso skambesio, dainuojant 

tyliai, garsiai rėkiant ir kt. Mėgsta muzikinius žaidimus, kurių nesudėtingi judesiai. 

Gerai įvaldo 3-4 pagrindinius žingsnelius. 

Vaidybiniuose žaidimuose sukuria įdomiausias situacijas, kurioms naudoja tikrus 

daiktus , gėles, rūbus, apklotus. Emocijos gali greitai keistis, tai priklauso nuo žaidėjų 

charakterių. 

Kūryboje imasi platesnių apimčių. Kuria spontaniškai, kol baigia darbą, kelis kart 

keičia temą. 

 

5. Klauso muzikos įrašų, savo draugų dainelių  įrašų, komentuoja ir aptaria daineles, 

renka mieliausią melodiją. Dainuoja ir šoka pagal ritmą. Mėgdžioja žinomus solistus. 

Su muzikos instrumentais muzikuoja. 

Šoka sukamuosius ratelius, kartodamas 5-6 pagrindinius judesius. 

Vaidina realistinį ir fantastinį pasaulį. Realybėje vyrauja šeima, darbas. O fantazijose 

– ateiviai ir  kito pasaulio gyventojai. Pamėgdžioja  įvairias intonacijas, garsus, 

vardus ir kt. 

Vaizduojamasis menas pasireiškia per fantazijas, emocijas, regimąją patirtį . Kaip ir 

žaisdami,  kuria nematytus daiktus, mašinas, robotus, Naudoja įvairias technikas ir 

formas. Realybės vaizdavime didžiausia duoklė tenka gamtos vaizdams. 

6. Klausosi įvairaus stiliaus muzikos, suvokia jos nuotaikas, sugeba išskirti atskirus 

smuiko ar akordeono garsus. 

Dainuoja  sudėtingo ritmo  dainas, kurių ritmas tai lėtas, tai  greitas. Dainas lydi 

judesiai. Tai skatina vaikus gerai jaustis. 
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  Šoka įvairios sudėties šokius. Džiugiai žaidžia muzikinius žaidimus, perteikdami 

siužetą, nuotaiką ir emocijas. 

Vaidindamas teatrą, prisimena pasakos siužetą arba personažų kalbą. Sugeba perteikti 

jų charakterį ir svarbiausius bruožus, (išskirtinumus iš kitų). Todėl  tikslingai renkasi 

galvos apdangalus, kepures, rūbus ar kitus daiktus, kad atsiektų veikėjo panašumą. 

 Vizualinis menas  perteikiamas individualiu  ir grupiniu darbu. Ypač mėgstamas 

stambus grupinis kūrinys, apimantis keletą temų. Vieni kuria pagrindinius esminius 

daiktus, kiti jų papildymus ir puošmenas. Sukurti darbai pagyvina grupę ir suteikia 

visiems pasigėrėjimo .  
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V SKYRIUS 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

         Vaiko pasiekimų vertinimas – tai  kokybiško ugdymo proceso dalis, kurioje išryškėja 

pedagogo atliktas  darbas. Kad vaikas teisingai būtų įvertintas  reikia sukaupti daug 

apibendrinančios informacijos. Tai trunka ištisus metus.  

Vertinimo paskirtis – pažinti, suprasti ir nustatyti individualius vaiko gebėjimus per tam tiktą laiko 

tarpą. Padėti jam tobulėti, siekti kuo greitesnio ir lengvesnio sėkmės pajautimo. Ikimokykliniame 

amžiuje visi ugdytinių interesai, galimybės ir perspektyvos gali būti kiekvienam prieinamos, nes 

mažas vaikas imlus pokyčiams, teigiamų emocijų ir įdomių žinių kaupimui. Todėl vertinimas turi 

būti planuojamas; kas, kodėl, kokiu tikslu bus tikrinama. Vaiko pasiekimai vertinami atsižvelgiant į 

vaiko amžių ir individualią raidą. Vertinimas vykdomas rudenį ir pavasarį, vadovaujantis 

ikimokyklinio ugdymo vertinimo aprašu. Vertinama vadovaujantis kriterijais; 

          Visuminis -  nuolatinis stebėjimas; 

          Pagal vaiko pasiekimų žingsnius: (visi aprašyti programoje);  

          Pagal emocinę būseną ( gal šiandien labai liūdnas); 

          Vertinami tik pasiekimai ir padaryta pažanga; 

          Vertinimas vyksta stebint vaiko elgesį, bendraujant, pokalbiuose su vaiku, analizuojant dailės 

darbelius. ir kt. 

          Vertinimo pasiekimai fiksuojami  remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašu“ 

(2014) ir „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“ (2015), įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai rengia vaiko pasiekimų diagramas, schemas, lenteles ir kt. Kiekvieno pedagogo 

pasirinktas vaiko pasiekimų formas analizuoja, joms pritaria direktorės  įsakymu patvirtinta 

pedagogų komisija. 

          Vertinimo medžiaga kaupiama ir laikoma individualiuose pasiekimų aplankuose ( dailės 

darbeliai, sukurtos knygelės, užrašytos mintys, linkėjimai, pagyrimai);  

          Pasiekimai vertinami laikantis etiškumo ir duomenų saugumo; 

          Vertinimo  rezultatai naudojami: padėti vaikui tobulėti, pedagogui nusistatyti ugdymo 

spragas, susiplanuoti tolimesnę  veiklą, suteikti galimybę tėvams dalyvauti vertinimo procese. 

 

        Atlikus vertinimą, toliau stebėti vaiką ir gautus tyrimus  panaudoti rezultatų palyginimui. 
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