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ĮVADAS 

 
           Siekis užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso 

partneriu, bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia požiūrį į ikimokyklinio 

ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo programa vis labiau suprantama kaip visuma, kurioje yra 

numatyti vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai bei rezultatai (tai, ko siekiama); ugdymo ir ugdymosi 

turinys, ugdymo proceso dalyvių sąveika, pedagoginės strategijos, ugdymosi aplinka ir priemonės 

(kaip siekiama vaiko ugdymosi rezultatų); vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas (iš ko žinome, ar 

rezultatai pasiekti). 

        Šiuolaikiniai vaikai vadinami įvairiai – „interneto amžiaus“, Z kartos, skaitmeninių 

technologijų vaikais ir kt. Jie auga su kompiuteriais, internetu, interaktyviomis lentomis, 

mobiliaisiais telefonais, fotoaparatais, skaitmeninėmis knygomis bei žaislais. 

Kuo šie vaikai ypatingi? 

 Jie pasitiki savimi, yra optimistiški, linkę gyventi be rūpesčių, nori įdomios informacijos. 

 Vaikams reikia labiau personalizuotos, t. y. kiekvienam asmeniškai pritaikytos aplinkos, 

kurią jie patys gali susikurti, keisti ir joje savarankiškai veikti. 

 Vaikai nori patys ieškoti informacijos, pamatyti, išgirsti, veikti, kurti realioje aplinkoje, o ne 

žiūrinėti paveikslėlius ar klausytis pasakojimų apie aplinką bei įsiminti išgirstą informaciją. 

 Vaikams patinka tyrinėti, spręsti problemas, išsiaiškinti jų kilimo priežastis, tikint savimi ir 

savo sprendimais, pajausti sėkmę. 

 Jie greitai kuo nors susidomi, vienu metu gali įsitraukti į keletą veiklų, dažnai jas keičia. Tačiau 

gali ilgai ką nors daryti, jeigu veikla turi žaidimo elementų. Jie stengiasi patirti sėkmę, net jeigu 

veikla reikalauja daugiau pastangų. 

 Vaikai turi daug informacijos apie skirtingas kultūras ir yra tolerantiški kultūriniams skirtumams. 

 Vaikų smegenų struktūra pakitusi taip, kad jie greičiau bei lengviau priima ir suvokia vaizdinę 

informaciją. 

   Vaikai mėgsta ką nors veikti kartu, komandoje, lengvai mokosi vienas iš kito. 

          Tad vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems 

pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti 

kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Formalieji duomenys apie įstaigą 

 

1. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas - Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“, sutrumpintas 

pavadinimas – l.-d. „Eglutė“.  Lopšelis - darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre.  

2. Įsteigimo data – 1980 m.  

3. Teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga 

4.  Buveinė –  Lygumų g. 52, 87142  Telšiai, www.egluteld.lt 

5.  Grupė –  ikimokyklinio ugdymo mokykla.  

6.  Tipas –  lopšelis-darželis.  

7.  Pagrindinė paskirtis –  bendrosios paskirties mokykla. 

8.  Mokymo kalba –  lietuvių. 

9. Ugdymo forma –  dieninė. 

                 Lopšelis-darželis “Eglutė” yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją 

ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ikimokyklinių įstaigų 

įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, kitais teisės aktais, lopšelio-darželio  

nuostatais. Lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau tekste – lopšelis-darželis) Ikimokyklinio ugdymo 

programa (toliau tekste – Programa) siekiama tenkinti pagrindinius 1 – 6 metų vaiko poreikius: 

saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. 

 Atsižvelgiama į ikimokyklinio ugdymo ekspertų rekomenduotas ikimokyklinio ugdymo 

rekomendacijas, regiono savitumą, šeimų poreikius ir lūkesčius, lopšelio – darželio bendruomenės 

pasirinktą meninio ugdymo kryptį (priedas nr.1).  

               Lopšelis-darželis yra vieninga ugdymo(si) institucija, užtikrinanti ugdymo ir socializacijos 

tęstinumą, galimybę sėkmingiau spręsti adaptacijos problemas, kokybišką tėvų (globėjų) ir 

pedagogų bendravimą, bendradarbiavimą. Programa teigia, kad šeima yra pirmasis vaiko mokytojas 

bei remiasi nuostata, kad šeimos dalyvavimas yra svarbiausia sąlyga stiprinant ir plečiant vaikų 

ugdymą grupėje, atsižvelgiant į namuose įgytus pomėgius ir žinias. Tėvai (globėjai) nuolatos gauna 

informaciją apie įstaigos darbo organizavimą, jos veiklos tikslus, uždavinius, ugdymo(si) turinį, 

skatinami dalyvauti ugdymo procese – teikti siūlymus organizuojant ugdymo procesą, organizuoti 

ekskursijas, asistuoti auklėtojai, talkinti organizuojant šventes ir pramogas, formuoti grupės aplinką. 

Nuolatinis ryšys naudingas visai darželio bendruomenei: tėvams (globėjams), pedagogams, vaikams 
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               Palaikome ryšius su socialiniais partneriais: ikimokyklinėmis įstaigomis, ugdymą 

aprūpinančiomis tarnybomis, pedagogine-psichologine tarnyba, papildomo ugdymo institucijomis,  

miesto bibliotekos vaikų skyriumi, „Ateities“ progimnazijos pradinių klasių pedagogais,  „Vilties“ 

mokykla, pedagogikos, psichologijos atskirų metodikų teoretikais, KU, ŠPU studentais. 

 1.2. Filosofinis-psichologinis bei pedagoginis pagrindimas 

            Mūsų ikimokyklinio ugdymo(si) programos pagrindą sudaro humanistinė filosofija, kuri 

pabrėžia vaiko sveikatos puoselėjimo, saviraiškos ir savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo(si) 

procese. Humanistinės filosofijos ir vertybinių nuostatų formavimas(is) integruojamas į visą 

ugdymo(si) turinį. Tai pagrindas brandžios asmenybės tapsmui. 

Pagal egzistencialistinę ir fenomenologinę ugdymo kryptį pedagogas gali geriau suprasti 

ugdymo(si) sunkumus ir džiaugsmus, pats išsiaiškinęs savo mokymosi patirtį. 

Ugdytojas ir ugdytinis mokosi vienas iš kito draugiškai bendradarbiaudami. Ugdytiniai – 

individualybės, jiems suteikiama teisė daryti poveikį savo ugdymuisi ir gyvenimui. Jie skirtingi, 

todėl neįmanoma visų vienodai ugdyti.  

Remiantis progresyvine filosofine kryptimi, ugdymo paskirtis – išmokyti mokytis, mąstyti, 

todėl ypač vertinami aktyvūs ugdymo(si) metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą. Pedagogas – ne 

visažinis specialistas, o ugdymo proceso organizatorius, kuris privalo parinkti ugdymo metodus, 

kurie tenkintų individualius vaiko poreikius.  

1.3. Įstaigos savitumas 

             Lopšelyje-darželyje ugdomi vaikai nuo vienų iki septynerių metų. Ikimokyklinio ugdymo 

grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius, o priešmokyklinio amžiaus grupės 

formuojamos 5-6 metų vaikams. Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių: ankstyvojo amžiaus – nuo 1 

iki 3 m. vaikams, ikimokyklinio amžiaus – nuo 3 iki 5/6 m vaikams ir priešmokyklinio amžiaus – 

5/6 m. vaikams. Įstaigą lanko 230 vaikų. Į bendrosios paskirties grupes integruoti kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų turintys vaikai. Teikiamos šios nemokamos paslaugos: logopedo, 

muzikos, dailės specialisto, konsultacijos tėvams, pedagogams aktualiais ugdymo organizavimo 

klausimais. Vyksta papildomo ugdymo veikla -  ritminiai šokiai, anglų kalbos užsiėmimai,  kurie 

integruojami į ugdymo procesą (papildomo ugdymo dokumentai). 

 Lopšelyje-darželyje dirba kompetentingi pedagogai, gebantys ugdyti šiuolaikinio 

vaiko gebėjimus, suteikti jam pagalbą, atsižvelgiant į individualius ar specialiuosius ugdymosi 

poreikius, galimybes, įžvelgti daromą pažangą, įvertinti pasiekimus, priimti vaiką tokį, koks jis 

yra.         
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 Lopšelyje-darželyje dirba 50 darbuotojų, iš jų 30 pedagogų - auklėtojos, vadovai, kiti  

specialistai  lanksčiai integruojasi į ugdymo procesą. Įstaigoje dirbanti specialistų komanda – 

logopedas,  kūno kultūros, meninio ugdymo, dailės pedagogai – siekia darbą organizuoti taip, 

kad nepažeistų pedagoginio proceso vientisumo. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su grupių 

pedagogais ir vaikų tėvais. 

 Dalis pedagogų turi aukštąjį, universitetinį išsilavinimą, kitos įgijusios aukštesnįjį 

išsilavinimą. Atestuotos yra visos pedagogės: įgijusios metodininko kvalifikacinę kategoriją, vyr. 

logopedo, vadovai - II vadybinę kvalifikacinę kategoriją, kitos – vyr. auklėtojo kvalifikacinę 

kategoriją.  

 Siekiame pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos tempą. Suvokę svarbiausius jo 

poreikius ir galimybes, numatome individualius ugdymo(si) būdus ir metodus. Skatiname vaiko 

savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę ir teikiame didesnę pagalbą 

mažiau išlavėjusių gebėjimų ugdymui. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams 

teikiama metodinė pagalba. Individualias vaikų ugdymosi problemas padeda spręsti Vaiko 

gerovės komisija. Dienos ritmas ir veikla lanksčiai derinami su vaiko poreikiais, interesais ir 

galimybėmis (pvz., vaikas neprivalo „išgulėti“ visą numatytą pietų miego laiką, jis gali užsiimti 

norima veikla ). 

 Lopšelio-darželio  pedagogai savo veikloje taiko projektų metodą. Šio metodo 

taikymas leidžia spręsti praktikoje kylančias problemas, nuolat analizuojant ir reflektuojant 

pedagoginį darbą gerinti ugdomojo proceso kokybę. Projektinio darbo forma ir metodai padeda 

plėtoti demokratinius bendradarbiavimo santykius bendruomenėje ir ugdo profesines pedagogų 

kompetencijas.    

 Ieškodami savito darbo stiliaus, atsižvelgdami į pedagogų kompetencijas, tėvų 

lūkesčius ir vaikų poreikius, įstaigos misiją, ugdymo procese prioritetą skiriame meninės raiškos 

ugdymui, kuris integruojamas į visas ugdymo sritis.  Įkurta dailės studija „Trys fėjos“- tai 

padeda vaikams pažinti ir išreikšti save pačiomis įvairiausiomis meno priemonėmis bei 

formomis. 

 Ugdydamos vaikus vadovaujamės: lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa 

„Metų karuselė‘, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo programa“, „Ankstyvojo ugdymo 

vadovu“, „Geros pradžios metodika“, „Gyvenimo įgūdžių programa“, ankstyvosios prevencijos  

programa “Zipio draugai“,  „Alkocholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“, „Vaikų patyčių ir smurto  prevencijos programa“ (priedas nr.2), 

„Sveikos gyvensenos ugdymo programa“. Atsižvelgdamos į vaikų amžių, poreikius, grupėse 
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įkurti veiklos kampeliai, centrai, kurie pildomi metodinėmis priemonėmis, žaislais, žaidimais, 

priemonėmis eksperimentavimui, tyrinėjimui ir t.t. 

 Nuo 1998 m. dalyvaujame tarptautiniame ikimokyklinio ugdymo projekte „Gera 

pradžia“, ši metodika pripažįsta, vertina ir ugdo tas būdo savybes, kurių prireiks sparčiai 

keičiantis laikui, parengta atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir gerbianti kultūros 

tradicijų įvairovę. Metodikoje palikta didelė erdvė vaiko ir pedagogo kūrybai. Ugdymo 

situacija kuriama kasdien su konkrečiu vaiku „čia ir dabar“.  

 2003 m. įstojome į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų asociaciją „Sveikatos 

želmenėliai“. Sveikos gyvensenos ugdymas integruojamas į bendrąsias ugdymo programas. 

Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo  vaikų grupes. 

1.4. Regiono savitumas 

Programa „Metų karuselė“ parengta atsižvelgiant į įstaigos ilgalaikės veiklos patirtį, Telšių 

miesto bendruomenės poreikius, lūkesčius, kiekvieno vaiko reikmes, gerbiant kultūrinių tradicijų 

įvairovę.  

Ugdydamos vaikus, atsižvelgiame į geografinius, istorinius, kultūrinius, socialinius 

Žemaitijos regiono ypatumus. Puoselėjame žemaičių tarmę, supažindiname su tautodaile, tautosaka, 

darbų ir švenčių tradicijomis, valgiais ir kt. ypatumais.  

Su vaikais lankomės „Alkos“ muziejuje, prie Masčio, Germanto, Ilgio ežerų, ant Džiugo, 

Šatrijos piliakalnių. Organizuojame ekskursijas po Telšių miestą, supažindiname su Telšių miesto 

istorija, įžymiomis vietomis, skulptūromis. Vaikams labai patinka lankytis Žemaičių „Buities“ 

muziejuje, jame organizuojame šventes. Jau tradicija tapo su vyresniais vaikais kasmet vykti į 

netoliese esantį „Žvėrinčių“. 

Stengiamės vaikams geriau vieną kartą parodyti, mus supančią nuostabią Žemaitijos aplinką, 

negu dešimt kartų pasakoti.  
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II. PAGRINDINIAI UGDYMO PRINCIPAI  

Kūrybiškumo-meninio ugdymo:  

 Programos turinys atitinka vaiko amžiaus gebėjimus justi, jausti, suvokti bei išreikšti 

save. Meninis ugdymas susietas su vaiko veikla, jo gyvenimu, gamta. Puoselėjami 

saviraiškos, išraiškos ir kūrybos gebėjimai.  

Humaniškumo: 

 Pripažįstama teisė būti skirtingam, vaikas gerbiamas kaip asmenybė. 

 Pripažįstama vaiko vidinio pasaulio nepriklausomybė ir savarankiškumas, teisė gyventi 

ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį. 

 Ugdymas grindžiamas vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, procesais, 

problemomis. 

 Sudaromos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimui, harmoningam asmenybės vystimuisi. 

 Nepažeidžiama vaiko teisė kuo ilgiau (bent iki 3 metų) augti doroje ir darnioje šeimoje, 

propaguojamas trumpalaikis 4-6 valandų vaiko buvimas darželyje. 

Integracijos: 

 Sudaromos sąlygos vaiko (bręstančios asmenybės) ir visuomenės sociokultūrinės 

integracijos prielaidoms formuotis.  

 Garantuojamas vaiko asmenybės skleidimosi integralumas, harmoningumas: 

- fizinio, psichologinio ir socialinio ugdymo darna; 

- vaiko pažinimo, jausminės ir veiklos patirties darna; 

- besiformuojančio vaizdo apie supantį pasaulį vientisumas; 

- garantuojama vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darna. 

Individualizavimo: 

 Ugdymo turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas pagal vaikų amžiaus 

tarpsnius. 

 Vaikai ugdomi, atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje tradicijas ir 

vaikų patirtį. 

 Dažniau taikomos individualaus ugdymo nedidelėmis grupelėmis formos. 

 Ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su priešmokyklinio ugdymo turiniu, siekiant, 

kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje ar ikimokyklinėje grupėje prie 

ugdymosi priešmokyklinėje grupėje. Programoje atsižvelgiama į vaiko jau įgytą patirties 

ir gebėjimų lygmenį. 
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Grįžtamojo ryšio: 

 Skatinamas šeimos ir auklėtojų keitimasis informacija apie vaiko ugdymą(si), nuolatinis 

ugdymo proceso vertinimas, auklėtojo veiklos refleksija padedanti analizuoti vaikų  

pasiekimus ir inspiruojanti kokybinius pokyčius. 

 Tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse 

pagarba bei dėmesiu. Siekiama, kad lopšelio-darželio personalas ir šeimos taptų 

ugdymo proceso partneriai. Sąveikaujant su šeima vadovaujamasi principu, kad viskas, 

kas daroma, daroma vaiko labui. 
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III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

TIKSLAS 

Puoselėjant meninės raiškos formų įvairovę, atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo 

individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, 

sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir 

savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

UŽDAVINIAI  

1. Siekti, kad vaikas aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir 

vietos bendruomenės gyvenime. 

2. Ugdyti kūrybinį vaiko suvokimą, jausmų ir mąstymo raišką, pasitelkiant menus – dailę, muziką, 

judesį, vaidybą. 

3.  Tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, aktyvumo, bendravimo, pažinimo, 

saviraiškos, žaidimo, pripažinimo. 

4. Tobulinti ir plėtoti aktyvios kūno kultūros ir sveikos gyvensenos, kaip gyvenimo būdo, sistemą.  

5. Plėtoti supratimą apie supančią aplinką: šeimą, draugus, gimtinę, žmonių darbą, tarpusavio 

ryšius. 

6. Brandinti tautinę ir kūrybinę vaiko savimonę, atveriančią galimybes giliau ir išsamiau pažinti 

lietuvių, artimiausios aplinkos – žemaičių krašto papročius, švenčių tradicijas. 

7. Puoselėti darželio ir šeimos partnerystės ryšius, inicijuojant ir motyvuojant tėvų aktyvumą vaikų 

ugdyme. 

8. Sukurti saugią, vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką darželyje, 

kuriame vaikai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir 

vertinami. Psichologinė vaikų savijauta ir saugumas darželyje susijęs su emocine vaikų, 

mokyklos darbuotojų, tėvų gerove, jų tarpusavio santykiais. 
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IV. UGDYMOSI TURINYS, METODAI IR BŪDAI 

        Ikimokyklinis amžius yra labai svarbus žmogaus gyvenimo tarpsnis, nes šiuo laikotarpiu 

formuojasi asmenybės pagrindai.  Vaikai ugdosi, remdamiesi sukaupta patirtimi, įgūdžiais bei jiems 

būdingais pasaulio pažinimo ir mokymosi būdais.  

        Pedagogas privalo parinkti ugdymo metodus, kurie tenkintų individualius vaiko poreikius. Visi 

vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų 

pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi.  Laikomės nuostatos, kad kiekvienas vaikas 

pažangos link juda savo tempu, pagal individualias galimybes, todėl programa taikoma skirtingų 

poreikių (taip pat ir turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) vaikams, atsižvelgiant į tai, kurį 

žingsnį jie yra pasiekę. 

       Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. 

Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtoja gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai 

nustatydama esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, 

inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima. 

        Programa remiasi Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose išskiriamomis prioritetinėmis 

laukiamų ugdymo rezultatų kryptimis: vaiko individualių galių plėtojimu, t. y. pozityviai 

nusiteikęs, vaiko santykių su kitais plėtojimu, t. y. bendraujantis ir bendradarbiaujantis bei aktyvus 

visuomenės narys, ir vaiko įgalinimas mokytis, t. y. pasirengęs mokytis visą gyvenimą.  

       Svarbu atkreipti dėmesį, kad ženklai, keliantys susirūpinimą (parodantys išskirtinius vaiko 

ugdymosi poreikius), reikalauja labiau individualizuoti ugdymo būdus. Tuo atveju, kai ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo parinkti ugdymo metodai atliepia vaiko ugdymosi poreikius, yra tikimybė, kad 

vaiko gebėjimai pasivys bendraamžių gebėjimus, o mokykloje vaikas išvengs mokymosi sunkumų. 

      Tačiau, jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl biologiškai sąlygotų raidos, 

sensorinių, fizinių funkcijų ir kitų sveikatos sutrikimų, ugdymo programos pritaikymo būtinybė išliks 

ir mokykloje. Esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai turėtų 

kreiptis į specialiuosius pedagogus, logopedus, kitus specialistus ir remtis jų rekomendacijomis. 

        Asmenybės sklaidą skatinantis ugdymo programos turinys remiasi vaiko vystymosi dėsningumų 

žinojimu: supratimu, kad visi vaikai augdami pereina tas pačias vystimosi stadijas ir kad kiekvienas 

vaikas yra nepakartojama asmenybė. Į asmenybės sklaidą skatinantį ugdymo programos turinį 

įtraukiama tokia veikla, kuri remiasi vaikų pomėgiais, pažinimo lygiu ir socialine bei emocine 

branda.  

          Veiksmingas ikimokyklinis ugdymasis yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaiko 

asmenybės brandinimą, taip pat į sėkmingą jo ugdymosi pažangą ir gerus pasiekimus visose 18 
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pasiekimų sričių,  rodančias svarbiausius, su ugdymo tikslu ir uždaviniais susijusius ikimokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi lūkesčius (žr. 1pav.). Ugdydami vaiką pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, siekiame, kad jis augtų: 

 sveikas, 

 orus, 

 bendraujantis, 

 smalsus, 

 kuriantis, 

 sėkmingai besiugdantis. 

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms, kitiems pedagogams ir specialistams rekomenduojame naudoti 

Pasiekimų aprašą kaip gaires vaikų pasiekimams stebėti ir atpažinti bei konkretaus vaiko poreikiams 

išsiaiškinti.  

          Programos turinyje,  pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų bei gebėjimų 

visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. 

         Pasiekimų žingsnis – tai vaiko pažangą rodantys žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų 

pokyčiai per vienerius metus, atitinkantys vaiko raidos dėsningumus kokybiško ugdymo sąlygomis. 

 

 

1 pav. Programa „Metų karuselė“ - kuriantis ir atrandantis vaikas.
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                       SVEIKAS 

              
SRITYS 

 

 

 

          

1. Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, 

šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai – tai vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtini įpročiai ir elgesys. Vaiko asmeniniai mitybos ir valgymo 

įgūdžiai formuojasi mokantis valgyti pačiam, pasirenkant tai, ką jis norėtų valgyti iš jam siūlomų patiekalų, produktų, mokantis gražiai 

elgtis prie stalo (pasakyti „skanaus“, „ačiū“, paimti ir taisyklingai laikyti stalo įrankius, stengtis valgyti tvarkingai, gerti iš puoduko, 

naudotis servetėle ir pan.). 

 Kūno švaros ir aplinkos tvarkos įpročius vaikas ugdosi mokydamasis savarankiškai apsirengti ir nusirengti, susitvarkyti savo žaislus ir 

žaidimo, veiklos vietą, laikydamasis asmens higienos. Vaiko saugus elgesys formuojasi suaugusiesiems mokant saugiai elgtis su vaistais, 

įvairiais daiktais ir priemonėmis, saugiai pereiti gatvę, padedant atpažinti artimiausioje aplinkoje pavojingas ir grėsmingas saugumui 

situacijas. 

 Taisyklinga laikysena nebūna įgimta, ji formuojasi vaikui augant ir vystantis, nuo pačių pirmųjų gyvenimo metų. Vaiko raumenys yra 

silpni ir greitai pavargsta, ypač ilgiau būnant vienoje padėtyje , todėl svarbu mokyti vaiką taisyklingai sėdėti, stovėti tiesiai, neįsitempus. 

1. Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai 2.  Fizinis aktyvumas 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS   

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

•Bando 

savarankiškai 

valgyti ir gerti iš 

puodelio. 

 

 

 

 

 

 

 

•Valgo ir geria 

padedamas 

arba 

savarankiškai. 

•Kartais parodo 

mimika, ženklais 

arba pasako, kada 

nori tuštintis ar 

šlapintis. 

Suaugusiojo 

rengiamas vaikas 

„jam padeda“. 

Suaugusiojo 

padedamas 

plaunasi, šluostosi 

rankas, išpučia 

nosį. Paprašytas 

padeda žaislą į 

nurodytą vietą. 

 

 

 

 

 

•Savarankiškai 

valgo ir geria. 

Pradeda naudoti 

stalo įrankius. 

Pasako, ko nori ir 

ko nenori valgyti. 

• Pats eina į 

tualetą, 

suaugusiojo 

padedamas 

susitvarko. 

Suaugusiojo 

padedamas 

nusirengia ir 

apsirengia, bando 

praustis, 

nusišluostyti 

veidą, rankas. 

Padeda į vietą 

vieną kitą daiktą. 

•Valgo gana 

tvarkingai. Pasako, 

kodėl reikia plauti 

vaisius, daržoves. 

• Dažniausiai 

savarankiškai 

naudojasi tualetu ir 

susitvarko. 

Padedamas 

apsirengia, 

nusirengia, 

apsiauna ir 

nusiauna batus. 

Padedamas 

plaunasi rankas, 

veidą, nusišluosto. 

Priminus 

kosėdamas ar 

čiaudėdamas 

prisidengia burną 

Gali sutvarkyti dalį 

žaislų, su kuriais 

žaidė. 

•Pasako, kad 

negalima imti 

vaistų, degtukų, 

kitų pavojingų  

daiktų. 

•Valgo tvarkingai, 

dažniausiai 

taisyklingai naudojasi 

stalo 

įrankiais. Domisi, koks 

maistas sveikas, 

naudingas. Serviruoja ir 

tvarko stalą, 

vadovaujamas 

suaugusiojo. 

•Savarankiškai apsirengia 

ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus. Priminus 

plaunasi rankas, 

prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą. Priminus 

tvarkosi žaislus ir veiklos 

vietą. 

•Žaisdamas, ką nors 

veikdamas stengiasi 

saugoti save ir kitus. 

Priminus stengiasi 

vaikščioti, stovėti, sėdėti 

taisyklingai. 

•Valgo tvarkingai. Žino, 

jog maistas reikalingas, 

kad augtume sveiki. 

Įvardija keletą sveikų 

maisto produktų. Tvarko, 

serviruoja, stalą.  

•Pats apsirengia 

nusirengia, nusiauna 

batus. Padedamas 

pasirenka drabužius, 

avalynę pagal orus. 

Savarankiškai ar 

priminus plaunasi rankas, 

prausiasi, šluosto rankas, 

veidą. 

Dažnai pats tvarko 

žaislus veiklos vietą. 

•Savarankiškai ar 

priminus laikosi saugaus 

elgesio taisyklių. Stebint 

suaugusiajam saugiai 

naudojasi aštriais 

įrankiais. Žino, kaip 

saugiai elgtis gatvėje, kur 

kreiptis iškilus pavojui, 

pasiklydus. 

•Stengiasi 

stovėti, sėdėti 

taisyklingai. 
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UGDYMO GAIRĖS 

 

Ankstyvasis amžius 

 

Ikimokyklinis amžius 

 

• Pats laiko šaukštelį, bando juo valgyti. Mažais gabalėliais 

  supjaustytą maistą ima dviem pirštais ar sauja. 

• Valgo sriubą, košę šaukštu, geria iš puoduko. 

• Norėdamas tuštintis ar šlapintis rodo į tualeto duris,  

  atsineša   puoduką ar savais ženklais pasako. 

• Rengiamas kiša koją į batuką, ranką į rankovę, deda kepurę 

  ant galvos. Tiesia nešvarias rankas, tikėdamasis, kad  

  suaugusysis jas nuplaus ar nušluostys. 

• Padedamas pučia nosį į nosinę. Nuneša žaislą (lėlę,  

  meškiuką, mašinytę, kamuoliuką) į jam skirtą vietą.  

• Priminus arba pats savarankiškai eina į tualetą. 

• Sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas. 

• Mėgina apsiauti batukus, apsivilkti, bando sagstyti sagas,    

  varstyti batų raištelius. Prieš valgį, pasinaudojęs, tualetu  

  susitepęs pats plaunasi rankas. Prausiasi ir šluostosi veidą.  

 

• Valgo nedideliais gabaliukais, gerai sukramto, valgydamas nekalba, nežaidžia;   

  taisyklingai naudojasi šaukštu, šakute, pradeda naudotis peiliu. Pavalgęs padėkoja.  

• Maunasi (nusimauna) kelnes, aunasi (nusiauna) batus, šlepetes, velkasi (nusivelka) 

  megztinį, užsideda (nusiima) kepurę. 

• Pastebi, kada nešvarus, ir savarankiškai prausiasi, šluostosi rankšluosčiu, šukuojasi. 

• Čiaudėdamas ar kosėdamas prisidengia burną ir nosį, pasitraukia nuo kitų vaikų. 

• Sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas. 

• Pats neragauja jokių vaistų, neima degtukų. 

• Išmano, kuriems patiekalams valgyti skirti įvairūs stalo įrankiai. Valgo įvairų maistą.  

  Įvardija kelis sveikus maisto produktus bei kelis nenaudingus sveikatai. 

• Pasako, kaip reikia apsirengti šiltu ir šaltu oru. Stengiasi būti tvarkingas, nesutepti  

  drabužių, tvarkingai juos padėti, sulankstyti.  

• Šluosto dulkes, valo stalą, surenka šiukšles aikštelėje, padedamas kloja lovą. 

• Saugiai elgiasi grupėje, lauke (stengiasi bėgti nekliudydamas kitų, nelipti ant tvoros). 

• Taisyklingai sėdi (nesikūprina) ant kilimo, prie stalo. 

• Taisyklingai naudojasi peiliu. Valgydamas laiko šakutę kairiąja, peilį–dešiniąja ranka, 

   šaukštą ir šaukštelį – tarp pirštų. 
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2. Fizinis aktyvumas 

 
Vertybinė nuostata. Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka 

veiksmus,     kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

Judėjimas yra vienas iš svarbiausių prigimtinių vaiko poreikių, todėl būtina skatinti tiek spontanišką, tiek ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo tikslingai inicijuojamą vaiko fizinį aktyvumą. 

Fizinis aktyvumas užtikrina stambiosios motorikos įgūdžių, tokių kaip ėjimas, bėgimas, šokinėjimas, strikinėjimas, pusiausvyros 

išlaikymas judant, laipiojimas aukštyn ir žemyn, važinėjimas triratuku, dviratuku, ugdymąsi. 

Fizinis aktyvumas skatina fizinių vaiko savybių, tokių kaip lankstumas, vikrumas, ištvermė, greitumas, judesių koordinacija, pusiausvyra, 

ugdymąsi. Aktyvi vaikų veikla skatina smulkiosios motorikos įgūdžių, tokių kaip pirštų, delno, riešo, koordinuotų akių ir rankos judesių, 

gebėjimo naudoti piešimo, rašymo priemones, kirpti žirklėmis, ugdymąsi. 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis  3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

•Sėdi, šliaužia, 

ropoja pirmyn ir 

atgal, įkalnėn ir 

nuokalnėn, laiptais 

aukštyn.  

 •Įsitvėręs 

atsistoja, stovi 

laikydamasis ar 

savarankiškai. 

•Žingsniuoja 

laikydamasis, 

vedamas arba 

savarankiškai, 

išlaiko 

pusiausvyrą. 

•Tikslingai siekia 

daikto.  

•Žaislą kiša  į 

burną, purto, 

mojuoja, stuksena, 

gniaužo, dviem 

pirštais. 

•Savarankiškai 

atsistoja, stovi, 

atsitupia, 

pasilenkia, eina į 

priekį, šoną, atgal.  

•Pralenda per 

kliūtis keturpėsčia. 

•Padedamas lipa 

laiptais aukštyn 

pristatomuoju  

žingsniu. 

 •Spiria kamuolį 

išlaikydamas 

pusiausvyrą. 

•Pasuka riešą, 

apverčia plaštaką 

delnu žemyn, 

pasuka 

delnu aukštyn. 

•Ridena, meta, 

gaudo kamuolį. 

•Pastovi ant vienos 

kojos (3–4sekundes). 

•Peržengia kliūtis. Eina 

plačia (25–30 cm) 

linija.  

•Bėga keisdamas kryptį, 

greitį. 

 • Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu žingsniu, 

laikydamasis 

suaugusiojo rankos ar 

turėklų.  

•Atsispirdamas abiem 

kojomis pašoka nuo 

žemės, nušoka nuo 

laiptelio, peršoka liniją.  

•Veria ant virvutės 

sagas. 

 •Ridena, mėto, gaudo, 

spiria kamuolį. 

 •Įkerpa popieriaus 

kraštą. 

 

 

 •Stovėdamas 

ir sėdėdamas atlieka 

įvairius judesius 

kojomis bei 

rankomis. 

• Eina ant pirštų 

galų, siaura (5 cm) 

linija, 

gimnastikos 

suoleliu. 

•Lipa laiptais 

aukštyn ir žemyn 

nesilaikydamas už 

turėklų. 

•Šokinėja abiem ir 

ant vienos 

kojos, nušoka nuo 

paaukštinimo. 

•Ištiestomis 

rankomis 

pagauna didelį 

kamuolį. 

•Taisyklingiau laiko 

pieštuką. 

 

•Eina  pakaitiniu ir 

pristatomuoju 

žingsniu, aukštai 

keldamas kelius, 

atlikdamas 

judesius rankomis. 

•Greitas, vikrus, 

bėgioja vingiais, 

greitėdamas 

ir lėtėdamas. 

•Šokinėja abiem 

ar ant vienos kojos, 

šokinėja 

per virvutę, peršoka 

žemas 

kliūtis. 

•Spiria kamuolį į taikinį 

iš įvairių padėčių.  

•Pieštuką ir žirkles 

laiko beveik 

taisyklingai.  

•Veria smulkius 

daiktus. 

 •Užsega ir atsega 

sagas. 

•Eina ratu,  atbulomis, 

šonu.  

•Ištvermingas, 

bėga ilgesnius atstumus. 

•Bėga pristatomuoju ar 

pakaitiniu 

žingsniu, aukštai 

keldamas kelius.  

•Bėga suoleliu, 

įkalnėn, nuokalnėn. 

•Šokinėja ant vienos kojos 

judėdamas pirmyn, šoka 

į tolį, į aukštį.  

•Su kamuoliu atlieka 

sportinių žaidimų 

elementus, žaidžia 

komandomis.   

• Tiksliau 

valdo pieštuką bei žirkles 

ką 

nors piešdamas, 

kirpdamas. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Vaiko regėjimo lauke padėti žaislų ir skatinti ropoti iki jų; 

pasiūlyti ropoti peršviečiamu tuneliu, po stalu.  Žaisti 

žaidimą „Eikš pas mane“.   

• Kviesti susipažinti su naujais žaislais: apžiūrėti, liesti, 

purtyti, gniaužyti. 

• Siūlyti dėlioti žaislą ar kokį nors daiktą iš vienos rankos į 

kitą. Lengvais sukamaisiais judesiais masažuoti vaiko 

delniukus.  

• Žaisti su įvairaus dydžio kamuoliukais, balionais. 

• Siūlyti žaidimus, lavinančius ir įtvirtinančius vaiko 

judėjimą: „Atnešk žaisliuką takeliu“, „Ištaškyk balutę“, 

„Skrenda paukšteliai“. 

•  Nešioti žaislus „takeliu“ tarp dviejų virvių, stumdyti 

žaislinį vežimėlį, vaikytis ir ridenti kamuolį, joti ant 

linguojančių žaislų, važiuoti pasispiriant kojomis,  eiti 

„tilteliu“ paskui save.  

• Statyti bokštelius, užsukti ir atsukti dangtelius.  

• Iš popieriaus  glamžyti  kamuoliukus.  

• Duoti lipdyti iš minkšto plastilino. 

• Sudaryti sąlygas vaikui vaikščioti įvairiu atstumu, neužkliudant padėtų daiktų. 

Žaidimas „Neužkliudyk“. Organizuoti siužetinių pratimų, kurie skatintų vaiką 

peržengti kliūtis, eiti plačia linija.  

• Sudaryti sąlygas vaikams laipioti kopėtėlėmis siekiant tikslo – pauostyti, 

pasiekti, nukabinti. Žaisti žaidimą „Pašto dėžutė“. Kartu su  vaikais imituoti 

šuoliuojančius gyvūnus. 

• Sudaryti galimybes vaikui ridenti, gaudyti, mėtyti, spardyti kamuolius.  

• Verti makaronus, sagas, karoliukus ir t. t. Pradėti nuo didesnių skylučių, taip 

mažyliui bus įdomiau, po to verti vis smulkesnius daiktus. 

• Mokyti žirklėmis įkirpti popierinės saulutės spindulėlį. 

• Siūlyti vaikui įvairių žaidybinių situacijų, skatinančių vaikščioti ant pirštų, 

kulnų. 

• Sudaryti vaikui sąlygas minkyti tešlą, lipdyti iš modelino, plastilino.  

• Leisti kirpti nesudėtingas formas, po to priklijuoti jas ant popieriaus. 

• Žaisti su vaiku pirštukų žaidimus.  

• Žaisti „vonelėse“ su pupomis, grikiais ar šiaip įvairiomis kruopomis. Įvairius 

daiktus imti žnyplėmis, pincetu, perdėti iš vieno indo į kitą. 

• Organizuoti bėgimo estafetes, ritminius judesius pečiais, galva, mušti kamuolį, 

mesti į viršų, ėjimą keisti bėgimu, judėti poroje, ratu. 

• Siūlyti piešti įvairias linijas, pieštuku apvesti daiktus. 

• Pasiūlyti vaikams įverti siūlą į adatą, siuvinėti pagal trafaretą. 
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                ORUS 

       SRITYS 

 

3. Emocijų suvokimas ir 

raiška 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė 

5. Savivoka ir savigarba 6. Santykiai su suaugusiais 7. Santykiai su bendraamžiais 

 

                                                                               3. Emocijų suvokimas ir raiška 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus 

išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda) 

Įvairias emocijas – džiaugsmą, pyktį, liūdesį, pavydą, gėdą, kaltę, meilę – vaikai jaučia nuo kūdikystės. 

Emocinėms būsenoms būdingas sužadinimas, kurį vaikai jaučia fiziškai – kaip energijos antplūdį arba energiją slopinantį sunkumą, 

dažną ar ramų širdies plakimą ir kt. Šioms būsenoms būdinga išorinė raiška, t. y. išoriniai emocijų ženklai (šypsena, suraukti antakiai, 

sugniaužti kumščiai ir kt.), ir veiksmai, poelgiai, t. y. kitam pasakyti žodžiai, santūrūs ar agresyvūs veiksmai ir kt. 

Emocinėms būsenoms taip pat būdinga sąmoningai jas išgyventi – bandyti susivokti, ką ir dėl ko jauti, kokios emocijos ar jausmai 

užvaldė, gebėti tai išreikšti žodžiais, pasakyti kitam.       
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Mimika, kūno 

judesiais ir garsais 

išreiškia džiaugsmą, 

liūdesį, baimę, 

pyktį. Patiria 

išsiskyrimo, 

susitikimo su tėvais 

nerimą,  džiaugsmą. 

• Atspindi kitų 

vaikų emocijų 

raišką (kartu 

juokiasi, jei juokiasi 

kitas, nusimena, jei 

kitas verkia). 

 

 

 

 

 

• Džiaugsmą, liūdesį, 

baimę, pyktį reiškia 

skirtingu 

intensyvumu (nuo 

silpno nepatenkinto 

niurzgėjimo iki 

garsaus rėkimo). 

Emocijos 

pastovesnės, tačiau 

dar būdinga greita 

nuotaikų kaita. 

• Atpažįsta kito vaiko 

ar suaugusiojo 

džiaugsmo, liūdesio, 

pykčio emocijų 

išraiškas. 

• Pradeda 

atpažinti, ką 

jaučia, turi savus 

emocijų raiškos 

būdus. Pradeda 

vartoti emocijų 

raiškos žodelius ir 

emocijų 

pavadinimus. 

• Pastebi kitų 

žmonių emocijų 

išraišką, atpažįsta 

aiškiausiai 

reiškiamas 

emocijas ir į jas 

skirtingai 

reaguoja 

(pasitraukia šalin, 

jei kitas piktas; 

glosto, jei kitas 

nuliūdęs). 

 

 

• Pradeda suprasti, kad 

skirtingose situacijose 

jaučia skirtingas 

emocijas, kad jas 

išreiškia mimika, 

balsu, veiksmais, 

poza. Pavadina 

pagrindines emocijas. 

•Atpažįsta kitų 

emocijas pagal veido 

išraišką, elgesį, 

veiksmus.  

• Pradeda suprasti, kad 

jo ir kitų emocijos gali 

skirtis. 

• Atpažįsta bei pavadina 

savo jausmus ir įvardija 

situacijas, kuriose jie 

kilo. 

• Vis geriau supranta   

kitų jausmus. 

• Pradeda kalbėtis apie 

jaus - mus su kitais – 

pasako ar pa - klausia, 

kodėl pyksta, kodėl 

verkia 

• Apibūdina savo 

jausmus, pakomentuoja 

juos sukėlusias 

situacijas bei priežastis. 

• Beveik neklysdamas 

iš veido mimikos, 

balso, kūno pozos 

nustato, kaip jaučiasi 

kitas, pastebi 

nuskriaustą, nusiminusį 

ir dažniausiai 

geranoriškai stengiasi 

jam padėti. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Stengtis suprasti kūdikio emocijų reiškimo ženklus ir 

pasirūpinti juo.  

• Pasirūpinti, kad kūdikis matytų save veidrodyje, kalbinti 

kūdikį ir įvardyti jo emocijas.  

•Paimti, priglausti, pamyluoti kūdikį, užimti įdomia veikla, 

suteikti džiugių, malonių potyrių. 

•Paguldyti, pasodinti kūdikį šalia kitų vaikų, duoti žaisliukų, 

skatinti pabendrauti. 

•Kalbinti vaiką ir pavadinti jo reiškiamas emocijas.  

• Kartu vartyti knygeles, kuriose veikėjai yra skirtingos 

nuotaikos. 

•Dainuoti skirtingų nuotaikų daineles. 

• Su lėlėmis, kitais žaislais žaisti žaidimus, kuriuose jie 

skirtingai jaučiasi ir elgiasi. 

 •Reaguoti į vaiko emocijas – veido mimika , komentuoti 

emocijas ar jausmus, juos pavadinti. 

• Žymėti savo nuotaiką,  nuotaikų veideliais.  

•  Skaityti knygeles apie jausmus ir jų išraišką. 

• Tyrinėti ar imituoti kitų žmonių nuotaiką.  

• Skatinti pasakyti, kaip jaučiasi jis ir kiti. 

• Pasiūlyti žaidimų, reikšti savo jausmus emocijas dainuojant, piešiant, šokant.    

Komentuoti jausmų paveikslėlius. 

•Kalbėtis apie savijautą „Ryto rate“, skaityti „Jausmų knygeles“, žaisti vaidmenų 

žaidimus. 

• Paskatinti  žodžiais išreikšti įvairius jausmus, kilusius skirtingose situacijose.  

 •Žaisti bendrus žaidimus, kuriuose reikia suprasti kitą ir geranoriškai bendradarbiauti. 
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                                                     4. Savireguliacija ir savikontrolė 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo 

pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

Vaikystėje savikontrolei aktualūs du procesai: asmeninė vidinė kontrolė ir išorinė kontrolė. 

Asmeninės vidinės kontrolės jausmas – tai jausmas, kad mes patys kontroliuojame savo gyvenimo aplinkybes. Išorinės kontrolės jausmas – 

manymas, kad mūsų gyvenimą valdo tik sėkmingai ar nesėkmingai susiklosčiusi aplinkybių visuma ar kitų veiksmai. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikai iš pradžių natūraliai priklauso nuo suaugusiųjų kontrolės, t. y. išorinės kontrolės, tačiau ugdydamiesi 

jie vis labiau suvokia, kad patys gali kontroliuoti daugelį savo gyvenimo situacijų. 

 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 
• Gerai jaučiasi 

įprastoje aplinkoje. 

• Nusiramina 

kalbinamas, 

nešiojamas, 

supamas. 

• Tapatinasi su 

suaugusiojo 

emocijomis (jei tu 

liūdnas – aš liūdnas 

, jei tu linksmas – 

aš linksmas ir t.t.) 

 

 
 
 
 
 
 

• Išsigandęs, 

užsigavęs, išalkęs, 

nusiramina, kai 

guodžia suaugusysis. 

• Pavargęs pats ieško 

nusiraminimo 

(žaislo, čiulptuko ir 

t.t.) 

• Pradeda valdyti 

savo emocijas, 

reaguodamas į veido 

išraišką, balso 

intonaciją. 

 

• Pats pasirenka 

žaislus, susiranda 

žaidimo draugų. 

• Prašo daikto, 

žaislo, maisto, o ne 

atima. 

• Jeigu kas 

nepatinka, ramiai 

nueina šalin. 

• Valdo emocijas 

kreguodamas į 

suaugusiojo veido 

išraišką, balso 

intonaciją. 

• Išbando įvairius 

konflikto būdus. 

• Bando laikytis 

suaugusiųjų 

prašymų. 

• Nusiramina 

kalbėdamas apie tai, 

kas jį įskaudino. 

• Pradeda valdyti 

savo emocijas 

priklausomai nuo 

situacijos. 

• Bando tartis dėl 

norimo žaislo. 

• Nuolat primenant 

laikosi susitarimų ir 

taisyklių. 

• Paprašytas 

netrukdyti kitiems, 

audringas emocijas 

reiškia santūriau. 

 

• Nusiramina vienas 

pabuvęs ar pakalbėjęs 

su auklėtoja. 

• Dažniau jausmus 

išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne 

veiksmais. 

• Pats sugalvoja 

konflikto sprendimo 

būdus. 

• Laikosi elgesio 

grupėje taisyklių, apie 

jas primena ir kitiems. 

• Neraginamas pats 

sutvarko žaidimo vietą 

pažaidęs. 

• Giriasi, kad turi daug 

draugų. 

 

• Stengiasi suvaldyti savo 

pyktį, įniršį. 

• Bando susilaikyti nuo 

netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose 

situacijose. 

• Ieško taikių išeičių 

konfliktinėse situacijose. 

• Pats ieško ir sau pritaiko 

įvairesnių nusiraminimo 

būdų. 

• Supranta taisyklių, 

susitarimų prasmę. 

• Mano, kad yra geras ir 

todėl jį kiti mėgsta. 

 



24 
 

                                                                                                                                                        

UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis  amžius Ikimokyklinis amžius 
• Sukurti grupėje mažai kintančią aplinką. 

•Pasiūlyti įvairių žaidimų, padedančių reikšti emocijas ir 

parodyti, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. 

• Nustatyti vaikų veiklai būtinus apribojimus ir nuosekliai 

jų laikytis. 

• Vaiko elgesį reguliuoti veido mimika ir balso intonacija. 

• Grupėje įrengti nusiraminimo kampelį. 

• Skatinti vartoti žodžius, o ne fizinę jėgą, pasakant, ko 

nori. 

• Siūlyti vaidmeninius žaidimus, padedančius mokytis spręsti konfliktines situacijas, 

rasti tinkamą išeitį, kontroliuoti emocijas. 

•Parodyti vaikui, kalbėtis apie tinkamus emocijų raiškos būdus. 

• Kartu su vaikais nustatyti elgesio grupėje taisykles, pagirti už jų laikymąsi. 

• Įkurti grupėje „Ramybės kampelį“, kuriame nusiramina vienas ar kalbėdamas su 

auklėtoja. 

• Leisti vaikui pačiam spręsti problemas – neskubėti patarinėti. 

•Žaisti žaidimus, kur veikėjai pozityviai sprendžia konfliktus. 

•Skaityti pasakas ir kalbėtis apie tinkamas išeitis iš konfliktinių situacijų. 

 

 

5. Savivoka ir savigarba 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu”), pasako, kad yra berniukas / mergaitė, priskiria save savo šeimai, 

grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti 

ir žaisti kartu su kitais. 
Vaiko savivoka ir savigarba yra svarbiausias jo asmenybinės raidos komponentas. Jį sudaro keli pagrindiniai aspektai: savivoka, savivaizdis, 

savigarba. 

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

Savivaizdis – tai savo kūno, fizinės išvaizdos, jausmų, minčių, norų, ketinimų, savybių, gebėjimų, veiklos, ryšių su šeimos, grupės, 

bendruomenės nariais supratimas ir gebėjimas apie juos kalbėti. 

Savigarba – tai santykis su savimi, pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, didžiavimasis savimi ir tikėjimas, kad kiti tave vertina palankiai. 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 
• Reaguoja į 

pasakytą savo 

vardą. Pradeda 

jausti savo kūno 

buvimą  

apžiūrinėja, 

tyrinėja savo 

rankas, kojas, stebi 

jų judėjimą. 

Apžiūrinėja, liečia 

kitą vaiką, tyrinėja 

jo kūną. 

• Jaučiasi svarbus 

kitiems – šypsosi, 

krykštauja, kai 

aplinkiniai maloniai 

bendrauja su juo. 

 

 

 

• Turi savo kūno 

išorės vaizdinius 

– atpažįsta save 

neseniai darytose 

nuotraukose, 

savo atvaizdą 

veidrodyje, 

pavadina kelias kūno 

dalis. 

Supranta, ką ir kaip 

gali padaryti pats, 

išreiškia savo norus, 

pyksta, kai 

suaugusysis 

neleidžia to daryti.  

• Džiaugiasi 

didėjančiomis 

savo galimybėmis 

judėti, atlikti 

veiksmus, kalbėti, 

tikisi juo 

besirūpinančio 

suaugusiojo 

pritarimo, 

palaikymo, 

 

 

• Kalba pirmuoju 

asmeniu: „aš noriu“, 

„mano“. Savo „aš“ 

sieja su savo veikla 

ir daiktų turėjimu – 

pasako, ką daro, 

ką turi. Pasako, kas 

jis yra – berniukas ar 

mergaitė, atskiria 

berniukus nuo 

mergaičių, pavadina 

5–6 kūno dalis. 

• Didžiuojasi tuo, ką 

turi ir ką gali daryti, 

tikisi, kad juo 

besirūpinantys 

suaugusieji ir kiti 

vaikai jį mėgsta ir 

priima. 

• Supranta, kad turi 

nuo kitų 

atskirą savo norų, 

ketinimų, jausmų 

pasaulį. Pasako, 

kaip jaučiasi, ko nori 

jis pats 

ir kaip jaučiasi, ko 

nori kitas asmuo. 

Supranta, kad 

suaugęs žmogus 

negalėjo matyti 

to, ką jis matė, ką 

darė arba kas 

atsitiko, jeigu 

nebuvo kartu 

(tėvams pasakoja, ką 

veikė darželyje ir 

kt.). 

• Mano, kad yra 

geras, todėl 

kiti jį mėgsta, 

palankiai vertina 

• Supranta, kad jis 

buvo, yra ir 

visada bus tas pats 

asmuo: atpažįsta save 

kūdikystės 

nuotraukose, 

apibūdina savo 

išvaizdą, teisingai 

pasako, kad suaugęs 

bus vyras (moteris), 

tėvelis (mamytė). 

• Jaučiasi esąs šeimos, 

vaikų 

grupės narys, kalba 

apie šeimą, draugus. 

• Savęs vertinimas 

nepastovus, priklauso 

nuo tuo metu išsakyto 

suaugusiojo 

vertinimo, siekia kitų 

dėmesio, palankių 

vertinimų. 

• Geriau suvokia savo norus, 

jausmus, gebėjimus, šeimą, 

Tėvynę. Ima suvokti save, 

kaip galintį daryti įtaką 

kitam (padėti, nuraminti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti 

(ką veikti, kaip elgtis, 

aktyviai dalyvauti priimant 

su jo gyvenimu ir veikla 

susijusius sprendimus. 

Juokiasi iš savo klaidų ar 

mažų nelaimių, jeigu jos 

nesukėlė rimtų pasekmių. 

• Geba nusakyti savo fizines 

ir elgesio savybes, 

priklausymą šeimai, grupei, 

gali pasakyti savo tautybę. 

• Savo gebėjimus vertina 

teigiamai. Stebi ir atpažįsta 

kitų palankumo ir 

nepalankumo jam  ženklus. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis  amžius Ikimokyklinis amžius 
 

• Pamatęs žaislą, su kuriuo žaidė vakar, prisimena save 

su  žaislu ir kartoja veiksmus su juo. 

• Pašauktas vardu, pasuka galvą, žiūri į akis. 

• Žaidžia savo rankytėmis, liečia kitų plaukus, ausis, 

nosį, akis.  

• Pamatęs ateinančią mamą, šypsosi, tiesia rankas. 

• Parodo save neseniai darytose šeimos, grupės 

nuotraukose. 

• Žiūrėdamas į savo atvaizdą veidrodyje pastebi dažus 

ant kaktos ir valo savo kaktą, o ne atvaizdą veidrodyje. 

• Sulaikius bėgantį, veržiasi iš rankų, įnirtingai reiškia 

protestą. 

• Prieina suaugusiajam, kad parodytų, ko išmoko. 

Krykštauja,  kai jam paplojama, jis pagiriamas. 

• Pasako savo vardą. Nebesako „Gustė eina“, sako „Aš 

einu.“ Atpažįsta savo atsineštą žaislą ir jį parodo. 

Atpažįsta savo pėdkelnes, megztinį, suknelę. Jei mano, 

kad kitas ketina atimti žaislą, sako „Čia mano“, laukia 

suaugusiojo pagalbos. 

• Paklaustas, „Kas tu esi – berniukas ar mergaitė?“, 

teisingai atsako: „Berniukas“ arba „Mergaitė. 

• Prašo, kad suaugusysis stebėtų tai, ką jis daro ir kaip 

daro.  

 

 

• Supranta, kad jam neskani sriuba gali būti skani kitam vaikui. Pats būdamas 

linksmas arba ramus, gali suprasti ir paaiškinti, ką jaučia nuskriaustas 

bendraamžis. 

• Pasakoja auklėtojai, ką veikė per išeigines dienas, o šeimos nariams–ką veikė 

darželyje.  

• Giriasi, kad turi daug draugų, kad auklėtoja yra jo draugė. 

• Parodo save kūdikį iš namų atsineštose nuotraukose. Pasako, kad jo vardas, akių 

spalva, mama ir tėtis niekada nepasikeis. 

• Vaikas sako, kad jis yra blogas, nes auklėtoja ant jo supyko. Kitą dieną jis sako, 

kad yra geras, nes auklėtoja jį pagyrė. Vaikas nenori eiti į darželį, nes kiti su juo 

nežaidžia.  

• Nupiešia save ir pakomentuoja, kaip atrodo, ką turi, ką veikia, pasako ką nors 

apie šeimą, bendruomenę, Tėvynę. 

• Vaikas atsisako suduoti kitam, suprasdamas, kad jam skaudės. Vaikas sako, kad 

prieš pietus nevalgys atsineštų sausainių, juos suvalgys po pietų. 

• Juokiasi pamatęs, kad supainiojo batus. Juokiasi netyčia auklėtoją pavadinęs 

mama.  

• Vaikas sako: „Aš Laura. Mano ilgi plaukai. Aš mėgstu piešti. Mano tėtis 

Grybauskas ir taip pat broliukas Grybauskas. Man mama nupirko naują lėlę. Aš 

gyvenu Lietuvoje.“ 

• „Aš darželinukė ir naminukė. Darželyje būnu su grupės vaikais. Namuose 

gyvenu su 

  tėčiu, mama ir broliu. Broliui esu sesė, mamai ir tėčiui – dukra.  

• Iš intonacijų, žodžių, veido išraiškos, pozos supranta, kaip kitas nusiteikęs jo 

atžvilgiu. 
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                                                               6. Santykiai su suaugusiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems 

savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

Vaiko santykiai su suaugusiaisiais apima šiltus artimus emocinius ryšius. 

Vaikas prisiriša prie jam artimų suaugusiųjų, su jais jaučiasi saugus, juos gerbia, myli, tikisi pagalbos sudėtingose situacijose. Vėliau vaikas kuria 

partnerystės santykius su suaugusiuoju. 

Vaikas mokosi suprasti suaugusįjį, tuo pačiu mokosi ir atsiskirti nuo jo, turėti savą pasaulį. 

 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Verkia 

atsiskirdamas nuo 

tėvų, tačiau 

padedamas pedagogo 

pamažu nurimsta ir 

įsitraukia į veiklą. 

• Atpažįsta juo 

besirūpinantį 

suaugusįjį, džiaugiasi 

jį pamatęs. 

•  Atsako jam 

kalbinamas, 

žaidinamas, siekia 

būti 

greta. 

• Sunkiai atsiskiria 

nuo mamos, tėčio ar 

globėjo. 

• Akivaizdžiai parodo 

prieraišumą prie juo 

besirūpinančio 

suaugusiojo.  

• Mėgsta žaisti kartu 

su juo. 

• Stebi ir mėgdžioja 

jo žodžius, veiksmus. 

• Atpažįsta 

suaugusiojo emocijas, 

jausmus. 

• Dažniausiai vykdo 

jam suprantamus 

suaugusiojo prašymus, 

kreipiasi į jį pagalbos. 

 

• Lengviau  atsiskiria 

nuo tėvų . 

• Drąsiai veikia, 

rizikuoja, išbando ką 

nors nauja, kai šalia yra 

juo besirūpinantis 

suaugusysis.  

• Mėgdžioja, tačiau 

žaidime savaip 

pertvarko suaugusiųjų 

veiksmus, žodžius, 

intonacijas.  

• Nori veikti 

savarankiškai ir tikisi 

suaugusiojo palaikymo, 

pagyrimo. 

• Ne visada priima 

suaugusiojo pagalbą, 

kartais užsispiria. 

 

• Lengvai atsiskiria 

nuo tėvų ar 

globėjų.  

• Grupėje jaučiasi 

saugus, rodo 

pasitikėjimą 

auklėtojais: 

guodžiasi, kalbasi, 

klausia, tariasi.  

• Pasako savo 

nuomonę. 

• Dažniausiai 

stengiasi laikytis  

nustatytos tvarkos. 

• Vykdo 

individualiai 

pasakytus 

prašymus.  

 

• Rodo, prašo, siūlo, 

aiškina, nurodinėja, 

įtraukdamas 

suaugusįjį 

į savo žaidimus, 

pokalbius apie 

savijautą ir elgesį. 

• Priima su veikla 

susijusius 

suaugusiojo 

pasiūlymus.  

•Tikrina suaugusiojo 

išsakytas leistino 

elgesio ribas – 

atsiklausia, derasi, 
pasako, kaip pasielgė 

kitas, ir laukia 

komentarų.  

 

• Nusiteikęs geranoriškai, 

pagarbiai, 

mandagiai bendrauti 

su suaugusiaisiais.  

• Diskutuoja su jais dėl 

dienotvarkės,  elgesio  

taisyklių. 

• Stengiasi 

laikytis susitarimų, nors  

kartais su suaugusiuoju  

bendrauja priešiškai.  

• Kasdienėse 

situacijose bando tinkamu 

 būdu išsakyti priešingą nei 

suaugusiojo nuomonę. 

• Paprašytas paaiškina, kodėl 

negalima bendrauti su 

nepažįstamais žmonėmis.  
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

•  Palaikyti akių kontaktą su vaiku, jam nusišypsoti, jį 

paglostyti, panešioti, pažaisti su juo veidas prieš veidą. 

• Užtikrinti vienodą dienos ritmą grupėje ir namuose.  

• Taikyti tokius pačius, kaip ir namuose, vaiko raminimo 

būdus. 

• Stebėti ir reaguoti į vaiko rodomus ženklus apie norą būti 

paimtam ant rankų (tiesia rankas), pažaisti (duoda žaisliuką, 

veda prie žaislų). 

•Sukurti ir laikytis atsisveikinimo su tėvais ritualų: apsikabinti, 

 pasakyti, kada ateis pasiimti, susitarti, kad dar galės pamojuoti 

per langą, palikti savo nuotraukėlę, žaislą iš namų.  

• Grupėje turėti įdomių žaislų, žaidimų ir kurį laiką pažaisti su 

vaiku, kol nusiramins ir įsitrauks į grupės veiklą. 

• Vaikui supykus, užsispyrus, reaguoti pozityviai – jautriai  

aiškintis pykčio priežastis, padėti vaikui taikyti vis daugiau 

būdų išreikšti savo poreikiams ir nuotaikai. 

•  Parodyti vaikams naują aplinką, joje pažaisti ką nors 

smagaus, malonaus. 

• Pristatyti vaikams naujus žaislus, supažindinant, kaip 

jie atrodo, juda, kokius garsus skleidžia. Tik po to skatinti 

vaikus su nauju žaislu žaisti savarankiškai.  

• Bendradarbiauti su vaiko tėvais, sužinant naujus jo pasiekimus, įpročius, interesus 

bei informuojant tėvus apie įstaigoje praleistą dieną. 

• Į grupę retsykiais pasikviesti svečių, tėvus ar senelius, dalyvauti vaikų ugdymo 

procese, kad vaikai pratintųsi bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. 

• Pasiūlyti  veiklos, per kurią reikia kalbėti apie šeimą. 

• Organizuoti stalo žaidimų vakarus su tėveliais. 

• Padėti vaikams laikytis tvarkos, kontroliuoti savo elgesį.  

• Vaikui supykus, paskatinti kalbėti apie tai, kas jį supykdė, padėti rasti  

tinkamą išeitį, nusiraminti. 

• Kai vaikas sako „Ne“, priešgyniauja arba užsispiria, parinkti tinkamus bendravimo 

su juo būdus – pasiūlyti jam rinktis vieną iš dviejų. 

• Kalbėtis  apie tai, kuo naudingos elgesio taisyklės, kodėl būtina jų laikytis, kas 

nutinka, kai jos pažeidžiamos. 

• Kalbėti  apie tinkamą bendravimą su tėvais, broliais ir seserimis. 

• Padėti  įveikti kylančias problemas. 

• Kartu su vaikais sudaryti dienotvarkę, tartis dėl jos pakeitimų.  

• Kartu kurti elgesio grupėje taisykles. 

• Padėti vaikams išmokti būdų, kaip pasakyti savo nuomonę, neįžeidžiant kitų (tėvų, 

senelių, draugų). 

• Aiškintis bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisykles ir galimus pavojus. 
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7. Santykiai su bendraamžiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi 

žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

Ikimokykliniame amžiuje vaikai mokosi užmegzti artimus ryšius su bendraamžiais. 

Vaikai simpatizuoja vienas kitam. Simpatizavimas yra vienpusis ryšys, kai vienas vaikas domisi kitu, yra jam palankus. 

Vaikai mokosi užmegzti ir palaikyti draugystę su vienu ar keliais vaikais. 

Jie mokosi suprasti draugą ir jam atsiskleisti, atrasti bendrų interesų, žaisti bendrus žaidimus bei sėkmingai spręsti kilusius nesutarimus. Vaikai 

mokosi palaikyti geranoriškus santykius su visais grupės vaikais. 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 
•Patinka žiūrėti į 

kitus kūdikius, būti 

šalia kitų vaikų, 

juos liesti, 

mėgdžioti jų veido 

išraišką, veiksmus. 

• Mėgsta žaisti greta 

kitų vaikų, stebėti jų 

veiklą. Jiems 

šypsosi, mėgdžioja 

jų judesius, 

veiksmus, ką nors 

pasako. Gali duoti 

žaislą kitam, jį imti 

iš kito, bet supykęs  

atimti , jam suduoti. 

• Ieško bendraamžių 

draugijos. Žaidžia 

greta, trumpam 

pažai- džia, 

įsitraukia į kito vaiko 

žaidimą. 

• Bendrauja mimika, 

judesiais, veiksmais, 

dažniau kalbasi su 

kitu vaiku, 

pakaitomis atlieka 

veiksmus su tuo 

pačiu žaislu. 

Audringai reiškia 

teises į savo daiktus, 

žaislus, nori kito 

vaiko jam 

patinkančio žaislo. 

•Kartu su 

bendraamžiais 

žaidžia bendrus 

žaidimus (kviečia, 

priima, prašosi 

žaisti). 

 •Žaisdamas 

mėgdžioja kitus 

vaikus, supranta jų 

norus, stengiasi 

suprasti kita kalba 

nei jis kalbančio 

vaiko sumanymus. 

Tariasi dėl 

vaidmenų, siužeto, 

žaislų. Padedamas 

suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, 

dalijasi žaislais, 

priima kompromisinį 

pasiūlymą. 

• Sėkmingai įsitraukia 

į vaikų grupę ir nuolat 

kartu žaidžia. 

  Žaidime siūlo 

sumanymą ar priima 

kitų sumanymą, 

fantazuodamas. 

Tikslingai atsineša 

žaislą iš namų 

bendram žaidimui su  

draugu, duoda arba 

žaidžia juo paeiliui.  

Natūraliai priima 

vaikų skirtumus. Gali 

padėti kitam vaikui. 

Pats randa nesutarimo, 

konflikto sprendimo 

būdą arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

 

• Rodo iniciatyvą bendrauti 

ir bendradarbiauti su kitais 

vaikais, palaikyti gerus 

santykius, domisi skirtumais 

tarp vaikų ir juos toleruoja. 

Taikiai  tariasi, derasi su 

kitais vaikais dėl žaidimų 

sumanymų ir veiklos. 

Dalijasi žaislais ir kovoja už 

kitų teisę žaisti paeiliui. 

Supranta, koks elgesys yra 

geras ar blogas ir kodėl, 

supranta elgesio pasekmes . 

• Turi draugą arba kelis 

nuolatinius žaidimų 

partnerius. Palaiko ilgalaikę 

draugystę mažiausiai su 

vienu vaiku. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Duoti tokių pačių žaislų, skatinti bendrauti, sodinti šalia kitų kūdikių. 

• Paskatinti vaikus žaisti greta, parūpinti pageidaujamų žaislų. 

• Organizuoti žaidimus, kuriuose vaikams ką nors reikėtų daryti paeiliui 

arba keliems vienu metu. 

• Skatinti vaikus žaisti kartu, greta. 

• Sukurti žaidimo vietas, kuriose vaikai žaistų vienas greta kito. 

• Sudaryti sąlygas bendriems žaidimams. 

• Mokytis prašyti, tartis dėl žaislo, naudoti  įvairias susitarimo formas. 

• Priminti elgesio taisykles. 

• Skatinti ir palaikyti vaikų draugystes. Padėti atstumtiesiems įsitraukti 

į žaidimus. 

• Siūlyti įvairios veiklos, turtinančios vaiko patirtį apie bendruomenę, 

žmones, jų veiklą, panašumus ir skirtumus. 

• Pasiūlyti veiklos, kurioje keliems vaikams reikia siekti vieno tikslo, 

skatinti bendradarbiavimą. 

• Paskatinti vaikus aiškintis, kas yra gerai, o kas blogai. 

• Kartu su vaikais kurti taisykles, susitarimus. 
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                                         BENDRAUJANTIS 

                                                                     
                                  

 

SRITYS 

 
                                                                                  8. Sakytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo  patirtį kalba. 

Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

Sakytinė kalba – tai pagrindinė žmonių bendravimo priemonė. 

Ja išsakomi norai, reikalavimai, prašymai, emocijos, jausmai ir kt. Kalbėdamiesi gauname ir perduodame 

informaciją, samprotaujame, darome išvadas, žodžiai padeda įsiminti ir saugoti žinias apie 

pasaulį. Vaiko sakytinė kalba – tai vaiko klausymas ir kalbėjimas. Klausydamas ir kalbėdamas vaikas 

pratinasi išgirsti ir suprasti, ką sako kitas, mokosi kalbėti pats. 

 

 

                 8. Sakytinė kalba                       9. Rašytinė kalba 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS   

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

KLAUSYMAS 

• Gestais ir 

mimika parodo, 

kad klausosi ir 

supranta 

suaugusįjį. 

• Supranta 

elementarius 

kalbinančiojo 

klausimus ir 

prašymus. 

• Supranta savo ir 

artimųjų vardus, 

aplinkos daiktų 

pavadinimus. 

 

KALBĖJIMAS 

• Vartoja kelis 

trumpus žodelius 

objektams, 

veiksmams 

įvardinti, norams 

išsakyti. 

 

 

 

 

 

KLAUSYMAS 

• Mimika, gestais, 

trumpais žodeliais 

atsako į suaugusiojo 

ir vaikų kalbą. 

• Supranta ir greitai 

mokosi paprastų 

naujų žodžių apie 

daiktus, reiškinius, 

santykius 

• Išklauso ir supranta 

suaugusiojo 

prašymus, kvietimus. 

KALBĖJIMAS 

• Mėgdžiojimu 

dalyvauja žodiniuose 

žaidimuose, juos 

kartoja. 

• Kalba dviejų, trijų 

žodžių sakiniais. 

 

KLAUSYMAS 

• Mėgsta klausytis 

skaitomų ir 

pasakojamų kūrinių. 

• Supranta ir 

reguliuoja į kelis 

vienas paskui kitą 

sekančius prašymus, 

siūlymus. 

KALBĖJIMAS 

• Pradeda mėgdžioti 

suaugusiųjų 

kalbėseną. 

• 3-4 žodžius kalba ir 

klausinėja apie tai, 

ką matė ir girdėjo, 

apie aplinkos 

objektus ir įvykius. 

• Kartu su 

suaugusiuoju 

deklamuoja 

eilėraščius. 

 

KLAUSYMAS 

• Domisi, klausosi 

aplinkinių pokalbių, 

skaitomų – 

pasakojimų, kūrinėlių 

bendrine kalba ir 

tarmiškai. 

• Pradeda išklausyti ir 

suprasti, ką jam sako 

aiškina suaugusysis ar 

vaikas. 

KALBĖJIMAS 

• Kalba pasakoja apie 

tai, ką jaučia – jautė, 

veikia – veikė. 3-4 

žodžių sakiniais. 

• Žaidžia garsais ir 

žodžiais, kuria naujus 

žodžius. 

• Taisyklingai taria 

daugumą gimtosios 

kalbos žodžių garsų. 

• Deklamuoja trumpus 

eilėraščius, atkartoja 

trumpas pasakėles. 

• Padedant atpažįsta 

žodyje kelis atskirus 

garsus. 

 

KLAUSYMAS 

• Klausosi ir supranta 

įvairaus turinio tekstų 

ir grožinių 

enciklopedinių, 

informacinių leidinių. 

• Supranta, kad į jį 

kreipiasi (ar kalbama) 

ne gimtąją kalba. 

KALBĖJIMAS 

• Kalbėdamas žiūri į 

akis. 

• Kalba , pasakoja, o 

kitiems, 

nesuprantamus 

pakartoja. 

• Vartoja įvairią 

techniką, transporto 

priemones, prietaisus 

įvardijančius žodžius. 

• Laisvai kalba 

sudėtiniais sakiniais. 

• Vartoja būdvardžius, 

prieveiksmius, 

prielinksnius ir kt. 

• Išgirstą pirmą ir 

paskutinį garsą 

žodžiuose. 

• Seka girdėtas ir savo 

sukurtas pasakas, 

istorijas. 

 

KLAUSYMAS 

• Klausosi įvairių stilių 

tekstų, mįslių, erzinimų, 

pajuokavimų bendrine 

kalba ir tarmiškai. 

• Supranta pajuokavimų, 

perkeltinių žodžių 

prasmę. 

• Supranta pasakojimo, 

pokalbio turinį. 

KALBĖJIMAS 

• Kalba apie norus, 

svajones. 

• Vartoja mandagumo bei 

vaizdingus žodžius, 

technologinius terminus, 

sudėtingesnės sandaros 

žodžius. 

• Vartoja pagrindinius 

kalbos dalis (būdvardis, 

prielinksnis ir kt.) ir 

kalba taisyklingais 

sudėtiniais sakiniais. 

• Išgirsta pirmą, paskutinį 

ir žodžio viduryje 

esančius garsus. 

• Atpasakoja pasakas, 

padavimus. 

• Kuria ir pasakoja savo 

sukurtas įvairius 

kūrinėlius. 
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UGDYMO GAIRĖS 

                         Ankstyvasis amžius                                Ikimokyklinis amžius          
KLAUSYMAS 

• Tiesiog kalbėti su vaiku apie tai, ką tuo metu darote 

ir matote. 

•Grupės aplinkos daiktus, žaislus nuolat įvardinti. 

• Skatinti vaiko klausinėjimą. 

• Kalbant su vaiku sudaryti ryšį tarp daikto ir žodžio, 

veiksmo ir žodžio. 

• Skaityti kūrinėlius garsiai – tyliai, greitai – lėtai 

perteikiant kūrinio emocijas. 

• Mokyti išklausyti ir suprasti suaugusiojo prašymus. 

KALBĖJIMAS 

• Kalbėtis su vaiku taisyklingai tariant garsus ir 

žodžius. 

• Žaisti žaidimus, kurių metu vaikui reikėtų 

čiauškėti, kartoti žodžius ir trumpus kūrinėlius. 

• Skatinti vaiką nuolat pasakoti apie save, savo 

norus, rūpesčius, ką matė, girdėjo. 

• Keliant klausimus: „Koks?“ „Kodėl?“ „Kur?“ 

„Kaip?“. Skatinti nusakyti reiškinių savybes,               

pasakoti apie tai, kas vyko ar vyksta. 

 

 

 

KLAUSYMAS 

• Skaityti vaikui tekstus ne tik literatūrine kalba, bet ir tarmiškai. 

• Skatinti vaikus kalbant su draugu jį išklausyti. 

• Sudaryti galimybes vaikus susipažinti su įvairių žanrų tekstais (pvz.: skelbimai, 

enciklopedijos, reklamos ir t.t.) 

• Klausytis įvairios stilistikos tekstų (mįslių, pajuokavimų, padavimų, patarlių, 

erzinimų ir t. t.) 

• Žaisti žaidimus tekstą inscenizuojant. 

• Padėti vaikui suvokti pasakojimo turinį, aptarti jo eigą. 

KALBĖJIMAS 

• Su vaiku kalbėti taisyklingu konstrukcijų sakiniais, taisyklingai tariant garsus ir 

žodžius. 

• Skatinti deklamuoti, pasakoti girdėtus ir savo kūrybos kūrinėlius. 

• Turtinti vaiko žodyną įvairiais terminais. 

•  Pateikti vaikui įvairių klausimų, padedančių įvardinti kalbėjimą. 

•  Skatinti išgirsti pirmą ir paskutinį žodžio garsą, su atpažintu garsu sugalvoti 

naujų žodžių. 

• Žaisti įvairius garsų keitimo žodžiuose žaidimus ( pvz.: kur – mur, mė – bė, rė – 

žė ir t.t.) 

•  Žaisti klausimų – atsakymų žaidimus. 

•  Sudaryti kuo įvairesnių bendravimo situacijų. 
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9.   Rašytinė kalba    

                                 
Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

Rašytinė kalba – tai vaiko rašymas ir skaitymas. 

Ji perprantama natūralioje aplinkoje, savarankiškoje paties vaiko veikloje, atsiradus ar sužadinus poreikį ką nors parašyti ir perskaityti. 

Rašymas prasideda pirmomis vaiko braukomomis linijomis, taškeliais, kraigalionėmis, atsitiktinai parašytais raidžių elementais, 

nukopijuotomis raidėmis. 

Skaitymas ikimokyklinio amžiaus vaikui – tai simbolių, brėžinių prasmės suvokimas, pirmųjų trumpų žodžių ir raidžių atpažinimas ir 

siejimas su garsais. 

Skaitymo mokymosi sėkmę lemia vaiko įgudimas klausyti ir kalbėti bei jo gyvenimiška patirtis. 

Kad vaikas mokytųsi skaityti, jis nuolat skatinamas papasakoti apie savo keverzones, piešinėlius, 

knygų iliustracijas, imituoti skaitymą, pačiam skaitinėti ir pan. 
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        VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

Skaitymas 

• Vartinėja, 

žiūrinėja 

paveikslėlių 

knygeles, žiūrinėja 

paveikslėlius. 

Palankiai reaguoja 

į knygelių skaitymą 

(vartymą) kartu su 

suaugusiaisiais. 

Rašymas 
• Stebi 

rašančiuosius, 

domisi įvairiomis 

rašymo 

priemonėmis, 

brauko jomis 

įvairias linijas. 

Skaitymas 

• Varto knygeles, 

žiūrinėja 

paveikslėlius, 

piršteliu juos rodo. 

Pradeda atpažinti 

jo mėgstamas 

knygeles, nori, kad 

jas jam paskaitytų. 

Kartais knygelę 

laiko taisyklingai. 

Reaguoja į 

skaitomą tekstą. 

Kreipia dėmesį į 

aplinkoje esančias 

raides, žodžius, 

simbolius. 

Rašymas 
• Įvairiomis 

rašymo 

priemonėmis 

spontaniškai 

brauko popieriaus 

lape. 

Skaitymas 

• Varto knygeles, 

dėmesį skirdamas 

ne tik 

paveikslėliams, 

bet ir tekstui, 

prašydamas 

paskaityti. Geba 

sieti paveikslėlius 

su juose 

vaizduojamais 

konkrečiais 

daiktais, juos 

pavadina. Pradeda 

pažinti aplinkoje 

esančius simbolius. 

Rašymas 
• Įvairiomis rašymo 

priemonėmis 

kraigalioja 

vertikalias 

ir horizontalias 

linijas. 

Skaitymas 

• Domisi skaitymu. 

Vaizduoja, kad 

skaito knygą, 

knygų 

paveikslėlius, 

įvardija įvairių 

objektų ir veikėjų 

bruožus, veiksmus. 

Atkreipia dėmesį į 

raides, simbolius 

(grafinius vaizdus) 

aplinkoje, pradeda 

jais manipuliuoti 

įvairioje veikloje. 

Rašymas 

• Domisi įvairiomis 

rašymo 

priemonėmis, 

galimybe rašyti 

(plančiatiniu 

kompiuteriu ir k.). 

Kraigalionėse ir 

piešiniuose 

pasirodo realių 

raidžių elementai ir 

raidės. Raidėmis ir 

simboliais 

(grafiniais 

vaizdais) pradeda 

manipuliuoti 

įvairioje veikloje. 

Skaitymas 

• Domisi abėcėlės 

raidėmis. Pastebi 

žodžius, prasidedančius 

ta pačia raide. Supranta, 

kad raidės turi savo 

pavadinimą ir specifinę 

grafinę raišką. Supranta 

aplinkoje matomų kai 

kurių žodžių prasmę. 

• Sugalvoja knygų 

pavadinimus. Įvardija 

specifinius skaitomo 

teksto veikėjų bruožus. 

Rašymas 

• Supranta skirtingų 

spaudinių funkcijas: 

reklama, kalendorius. 

• „Iliustruoja“ pasakas, 

istorijas, filmukus, 

parašydamas 

nukopijuotas raides, 

žodžius. Kuria knygeles 

su nukopijuotais 

sakiniais, žodžiais, 

raidėmis. Braižo, aiškina 

planus schemas. Bando 

rašyti raides, pradėdamas 

savo vardo raidėmis. 
 

Skaitymas 

• Domisi knygomis, 

rašytiniais tekstais, 

supranta nesudėtingą jų 

siužetą. Pradeda suprasti 

ryšį tarp knygos teksto, 

iliustracijų ir asmeninės 

patirties. Žino keliolika 

abėcėlės raidžių. 

Supranta, kad garsas 

siejamas su raide, raidės 

sudaro žodį. Pradeda 

skirti žodžius 

sudarančius garsus, 

skiemenis.  

• Gali perskaityti užrašus, 

pvz., kirpyklų, 

kavinių pavadinimus. 

Rašymas 

• Spausdintomis raidėmis 

rašo savo vardą, 

kopijuoja aplinkoje 

matomus žodžius. 

Piešiniuose užrašo 

atskirų objektų 

pavadinimus. Įvairiais 

simboliais bando 

perteikti informaciją. 

Plančetiniu kompiuteriu 

rašo raides, žodžius. 

Supranta rašymo tikslus. 
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UGDYMO GAIRĖS   

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

 

• Manipuliuoja su įvairaus formato, įvairios medžiagos 

  žaislinėmis paveikslėlių knygelėmis. Manipuliuodamas su  

  žaislinėmis knygelėmis, rodo teigiamas emocijas. 

• Domisi įvairiais rašikliais kaip ir kitais jam naujais daiktais.  

• Vaikas atsivertė knygą, palietė pirštais paveikslėlį, pasilenkė  

   arčiau knygos, pastukseno pirštu į lapą su šuniuku, nusišypsojo: 

  „Au, au, au au“. Atsivertė kitą lapą su katyte: „Miau, miau, 

miau“. 

  Pastukseno pirštu paveikslą, pasilenkęs jį pabučiavo. 

• Pamatęs aplinkoje parašytas raides, nupieštus simbolius, 

  klausia: „Kas čia?“  

• Vaiko spontaniški braukymai, keverzonės popieriaus lape.  

• Reikalauja, kad knygelė būtų skaitoma po kelis kartus,  

  nekeičiant teksto. 

• Martynas, žiūrėdamas į paveikslėlį, aiškina: - Mergaitė turi  

  burnytę ir suknelę. Berniukai neturi. 

• Kotryna pasakoja: - Berniukas rengiasi. Va kojinės, batai.  

  Kur sudėti? Kur kėdutė? 

• Skiria grupėje esančius simbolinius ženklus: įvairius žaidimų  

  kampelius, patalpas žyminčius ženklus ir kt. 

 

 

• Vaikas pasiėmė knygą „Grybų karas“, pradėjo vartyti: - Dabar skaitysiu grybus. 

- Grybas, baravykas, buvo baravykų mūšis ir visi žuvo. Liko tik musmirė. 

• Vaiko kraigalionėse matomos raidės ar raidžių elementai (pvz., „o“, „i“, „a“ ir kt.). 

• Vitalijus surado šaką ir sako: - Žiūrėkit, ši šaka panaši įmano raidę V. 

• Vaikas sako: - Pažiūrėkit, kai Vanesa ir Mija susikibo rankomis, turime M raidę. 

  Robertai, pabandom ir mes kokią raidę padaryti. 

• Vartydami knygutę, Mija kalbasi su Robertu: - Žiūrėk, čia berniukas šypsosi, nes  

  valgo sveiką maistą. O čia liūdnas, nes jam skauda pilvą. 

- Ne, jis liūdnas, nes storas. Pažiūrėk koks. 

• Vaiko sukurta reklama (pvz., OMNITEL PUIKUS RIŠYS ir kt.). 

• Informacinė laikraščio skiltis (pvz., ORAI, KRYŽIAŽODIS, SPORTAS ir kt.). 

• Vaiko iliustruota pasaka „Pagrandukas“. 

• Vaiko rankų darbo knygelė „Gėlės“. 

• Vaiko nubraižyto transporto maršruto, važiuojant per Lietuvą, planas. 

• Knygų kampelyje kalba vaikai. Eglė: - Man tai patinka knygos apie gyvūnus.  

  Greta: - Aš tai noriu tik pavartyti knygelių. 

  Tadas: - Aš tai pažįstu jau keturias raides: T, A, D ir S. Tai mano vardo raidės. 

• Suplosiu savo vardą: Mi-ja. - Suploja du kartus. 

- Suplosiu tavo vardą: Vi-ta-li-jus. - Suploja keturis kartus. 

- Oho, koks tavo ilgas vardas, net keturis kartus ploti reikia. 

• Vaikas eidamas gatve skaito gatvės pavadinimą: „Gabijos“. 

• Vaikas paveikslėlyje įrašo savo vardą (pvz., KAMILĖ). 

• Vaiko nukopijuoti aplinkos daiktų pavadinimai (pvz., LĖLĖ, STALAS ir kt.). 

• Vaiko kompiuteriu užrašytos raidės, žodis (pvz., M M M   S ssss   Mantas ir kt.). 
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                                   SMALSUS 

                      
SRITYS 

 
10. Aplinkos pažinimas 

 

Vertybinė nuostata. Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Esminis gebėjimas. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, 

gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

Aplinkos pažinimas glaudžiai siejasi su tyrinėjimo ir mokėjimo mokytis gebėjimais. Noras sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui, yra 

aplinkos pažinimo pamatas. Nereikėtų galvoti, kad aplinkos pažinimas – tai pavadinimų, faktų ir kitos informacijos įsiminimas. Tokios žinios bus 

bevertės, jeigu vaikas neišmoks mąstyti, pritaikyti to, ką sužinojo apie aplinką, pasirinkti. 

Aplinkos pažinimo raiška ikimokykliniame amžiuje 

Vaikai nuo pat gimimo nesąmoningai tyrinėja ir pažįsta juos supančią aplinką, mokosi joje pritapti. Vaikui augant aplinka atsiveria vis plačiau ir 

labai svarbu, kad suaugusieji padėtų vaikui patirti pažinimo džiaugsmą ir ugdytų pagarbą aplinkai, atsakomybę už jos išsaugojimą bei saugaus 

elgesio įgūdžius. Aplinka yra neišsemiamas mokymosi ir ugdymosi šaltinis ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

            10. Aplinkos pažinimas                  11. Skaičiavimas ir matavimas 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Domisi aplinka, 

sutelkia dėmesį 

į arti esančius veidus, 

daiktus. 

• Reaguoja į 

skirtingus vaizdus, 

paviršius, kvapus, 

garsus, skonius. 

• Atpažįsta artimus 

žmones, žaislus, 

daiktus. 

• Stebi ir atpažįsta 

artimiausią savo 

aplinką, orientuojasi 

joje. 

• Pažįsta ir pavadina 

kai kuriuos gyvūnus, 

žmones, daiktus, 

jų atvaizdus. 

• Žino kai kurių 

daiktų paskirtį, jais 

naudojasi (šukos, 

šaukštas, nosinaitė). 

• Atpažįsta ir 

pavadina vis daugiau 

artimiausioje 

aplinkoje 

esančių augalų (sodo, 

daržo, lauko), 

gyvūnų, daiktų, 

domisi jais. 

• Skiria atskirus 

gamtos reiškinius. 

• Orientuojasi savo 

grupės, darželio, 

namų aplinkoje. 

• Pasako savo ir savo 

šeimos narių vardus. 

• Dalyvauja prižiūrint 

augalus ar gyvūnus. 

• Pažįsta 

gyvenamosios 

vietovės objektus 

(namai, automobiliai, 

keliai, parduotuvės 

ir pan.). 

• Pasako miesto, 

gatvės, kurioje 

gyvena, pavadinimus. 

• Pasako savo vardą ir 

pavardę. 

• Pastebi ir nusako 

aiškiausiai pastebimus 

gyvūnų ir augalų 

požymius. 

• Atpažįsta gamtoje ar 

paveiksluose 

dažniausiai 

sutinkamus 

gyvūnus, medžius, 

gėles, daržoves, 

grybus, pasako 

jų pavadinimus. 

• Pasako metų laikų 

pavadinimus 

ir būdingus jiems 

požymius. 

 

• Atpažįsta ir įvardija 

ne tik naminius, bet ir 

kai kuriuos laukinius 

gyvūnus.  

• Skiria daržoves, 

vaisius, uogas, 

nusako, kaip naudoti 

maistui. 

• Domisi dangaus 

kūnais, gamtos 

reiškiniais, kurių 

negali 

pamatyti (ugnikalnių 

išsiveržimu, žemės 

drebėjimu, smėlio 

audra). 

• Pasakoja apie savo 

šeimą, jos buitį, 

tradicijas. 

• Moka papasakoti 

apie savo gimtąjį 

miestą ar gyvenvietę. 

• Pasako savo gatvės 

pavadinimą. 

• Įvardija kelis 

žinomus 

gimtojo miesto 

objektus. 

• Pastebi aiškiai 

matomus skirtumus ir 

panašumus tarp 

gyvūnų ir augalų.  

• Moka prižiūrėti  

augalus, daržoves, 

stebi jų augimą. 

• Papasakoja apie 

naminių gyvūnų 

naudą žmonėms ir 

augalų naudojimą 

maistui. 

• Pradeda suprasti 

Žemės, Saulės, 

Mėnulio ir kitų 

dangaus 

kūnų ryšius. 

• Pasako tėvų 

profesijas, žino 

savo namų adresą. 

• Pasako savo šalies ir 

sostinės pavadinimą. 

• Skiria ir pavadina 

suaugusiųjų 

profesijas. 

• Mokosi rūšiuoti 

atliekas. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Aplinkoje turėti žaislų, spalvotų, kontrastingo dizaino 

daiktų, su kuriais kūdikiai gali pradėti susipažinti, 

atpažinti, 

išbandyti. 

• Vaikui rodyti jo atvaizdą veidrodyje. 

• Vaikui padėti pamatyti daiktus iš skirtingų perspektyvų 

( iš arti ar toli, iš priekio, iš šono, tyrinėti juos visais 

pojūčiais (matyti spalvas, liesti skirtingus paviršius, 

girdėti skleidžiamą garsą). 

• Liesti vaiką, švelniai, saugiai imti ant rankų. Parodyti, 

kad 

dalijatės su kūdikiu malonumu ir atradimais. 

• Skatinti vaikus išbandyti daiktus kaip įrankius, juos 

pavadinti.  

• Inicijuoti klausimus apie tai, kodėl kas nors vyksta, 

atsitinka, ir atsakyti į juos. 

• Sudaryti galimybę tyrinėti, kaip dviejų ir trijų dimensijų 

daiktai tinka vienas prie kito, pvz., dėlionės, kaladėlės. 

• Suteikti progą dalyvauti prižiūrint tam tinkamus 

augalus, 

gyvūnėlius.  

• Pratinami plautis rankas, naudotis dantų šepetuku. 

• Skatinti vaikus stebėti ir pavadinti augalus ir gyvūnus, esančius artimiausioje 

aplinkoje. 

• Skatinti vaikus kalbėti apie stebimų gyvūnų ar augalų kūno dalis, išvaizdą, apie tai, 

ko jiems reikia, kad augtų, kaip juos saugoti, prižiūrėti. 

• Sudaryti galimybę prisidėti prižiūrint kambarinį augalą, naminį gyvūnėlį. 

• Mokyti savo kūno dalių pavadinimų, aptarti jų paskirtį ir priežiūrą. 

• Skatinti stebėti dienos orus, metų laiką, gamtos pokyčius. Sudaryti galimybę ne tik 

apie tai kalbėti, bet ir pavaizduoti piešiniu, vaidinimu, dainele, surasti paveikslus 

knygose. 

• Organizuoti vaikų išvykas į gamtą, muziejus, ūkius, tėvų darbovietes , skiriant 

jiems nedideles užduotis, ką turėtų pastebėti, ko paklausti. 

• Kviesti tėvelius papasakoti apie savo profesiją. 

• Skatinti domėtis šeimos tradicijomis ir apie jas kalbėti.  

• Švęsti tradicines šventes.  Įtraukti į pasiruošimą joms visus vaikus, sudaryti jiems 

sąlygas dalyvauti, klausytis vaikų idėjų, stengtis, kad tai būtų tikra šventė, o ne 

koncertinis pasirodymas. 

• Siūlyti vaikams tyrinėti žemėlapius, gaublį. 

• Supažindinti su giminės medžiu. 

• Naudoti vaizdo įrašus apie Respublikoje švenčiamas tradicines šventes ( Užgavėnės 

Rumšiškėse, žirgų lenktynės Dusetose ir kt.) 

• Skirti užduotėles: stebėti žvaigždes žiemą ryte einant į darželį ir pasakoti. 

• Supažindinti su atliekų panaudojimo galimybėmis ir siūlyti daryti įvairius 

darbelius. 

• Siūlyti stalo žaidimų, įvairių loto. 

• Siūlyti vartyti žurnalus. 
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11.SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminis gebėjimas. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti 

sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, 

kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

Skaičiavimas ir matavimas. Pažinimo procesas neatsiejamas nuo sąvokų, jų ryšių, sąvokų struktūrų suvokimo, mat mūsų 

smegenys nuolat ieško kaip palyginti, susisteminti, apibendrinti mus pasiekiančią informaciją. 

Skaičiavimas. Ikimokykliniame amžiuje formuojasi labai svarbios psichinės mąstymo strategijos, kurios naudojamos kasdieniame gyvenime 

įžvelgiant, nuspėjant, įvertinant galimą (tikėtiną) rezultatą. Tai amžius, kai svarbu sukaupti pakankamai matematinės veiklos patirties, kurią 

vėliau būtų galima panaudoti taikant, įprasminant, palyginant, apibendrinant vaiko vis didėjantį supratimą apie skaičius ir skaičiavimus. 

 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis  6 žingsnis 

Skaičiavimas  

Gestais, mimika 

parodo, jog 

suvokia, ką 

reiškia yra (nėra), 

dar, taip (ne). 

Matavimas 

Susidomi, kai 

parodomas 

kitokios formos, 

dydžio, spalvos 

daiktas: siekia jį 

paimti, tyrinėja. 

Atkreipia dėmesį 

į judančius, 

artėjančius 

daiktus, daug 

kartų kartoja 

matytus veiksmus 

su daiktais 

 

Skaičiavimas 

Supranta, ką 

reiškia vienas, dar 

vienas, du, daug 

(parodo 

pirštukais, kiek 

turi metukų). 

Matavimas 

Žaisdamas 

stengiasi rasti 

reikiamos formos, 

dydžio ar spalvos 

daiktą. 

Nuotraukoje, 

piešinyje atpažįsta 

anksčiau  

matytą daiktą. 

Supranta vis 

daugiau žodžių, 

kuriais nusakoma 

daikto forma, 

Skaičiavimas 

Skiria žodžius: 

mažai (vienas, du) 

ir daug. 

Paprašytas duoda 

kitiems po vieną 

žaislą,  

daiktą 

Geba išrikiuoti 

daiktus į vieną 

eilę. 

Matavimas 

Tapatina daiktus 

pagal formą, dydį. 

Suranda tokios 

pat spalvos 

daiktus 

Supranta ir 

pradeda vartoti 

daiktų 

palyginimui 

Skaičiavimas 

Pradeda skaičiuoti daiktus. 

Padalina daiktus į grupes po 

lygiai  Supranta, kad prie 

daiktų pridedant po vieną jų 

skaičius grupėje didėja, o 

paimant po vieną – mažėja 

Pradeda vartoti kelintinius 

skaitvardžius (pirmas, 

antras...) 

Matavimas 

Atpažįsta ir atrenka 

apskritos (skritulio), 

keturkampės(keturkampio) 

kvadratinės (kvadrato) 

formos daiktus, vienodo 

dydžio ar spalvos daiktus.  

Pradeda atsižvelgti į daikto 

formą, dydį, spalvą 

Daiktus palygina pa - gal 

ilgį, storį, aukštį, masę ir 

Skaičiavimas Supranta, 

kad daiktų skaičius 

nepriklauso nuo daiktų 

formos, dydžio ir kitų 

savy bių. Skaičiuoja bent 

iki 5. Atsako į 

klausimus: „Kiek iš 

viso?“ „Kiek daugiau?“ 

„Kiek mažiau? 

Pastebi, kaip sudaryta 

daiktų (elementų) seka, 

geba pratęsti ją 1–2 

daiktais, pagal vieną 

požymį, vėliau – pagal 

kitą). Skiria kelintinius 

skaitvardžius. 

Matavimas         Skiria 

trikampę, stačiakampę 

formas. Kalbėdamas apie 

spalvą, sako „vienos 

spalvos“, „dvispalvis“. 

Skaičiavimas Susieja 

daiktų grupę su 

atitinkančiu simboliu. 

Skaičiuoja bent iki 10. 

lygina daiktų grupes pagal 

kiekį. Vartoja žodžius: 

daugiau(mažiau) vienu, 

dviem, po lygiai, pusiau, į 

2 dalis, į 4 dalis. Atpažįsta, 

pratęsia, sukuria skirtingų 

garsų, dydžių, formų, 

spalvų sekas su 2–3 

pasikartojančiais 

elementais. 

Matavimas Skiria  skritulį 

ir rutulį, kvadratą ir kubą. 

Klasifikuoja daiktus pagal 

dydį, formą arba spalvą. 

Matuodamas 

naudojasi  sąlyginiais 

matais (savo pėda, 
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dydis,  

spalva, judėjimas 

erdvėje. 

skirtus žodžius: 

didelis – mažas, 

ilgas – trumpas, 

sunkus – lengvas, 

storas – plonas, 

toks  

pat, ne toks, 

kitoks, vienodi – 

skirtingi ir pan. 

pan, apibūdinti pradeda 

vartoti žodžius: didesnis – 

mažesnis, ilgesnis – 

trumpesnis… 

Pradeda skirti dešinę ir 

kairę, kūno priekį, nugarą. 

Nurodydamas kryptį 

vartoja žodžius: pirmyn – 

atgal, kai - rėn – dešinėn, 

aukštyn – žemyn. 

Paros dalis sieja su savo gy 

venimo ritmu. Žino metų 

laikus ir būdingus jiems po 

žymius. 

Grupuoja, komponuoja 

daiktus, atsižvelgdamas į 

įvairias savybes .Vartoja 

žodžius: ilgesnis – 

trumpesnis, siauresnis-

platesnis. Sudėlioja nuo 

didžiausio iki mažiausio. 

Supranta, kad knygos 

skaitomos iš kairės į 

dešinę ir iš viršaus į 

apačią. Skiria daikto 

vietą erdvėje: priešais , 

už, šalia, kairėje ir pan.  

sprindžiu, daiktu) Atranda, 

kad į skirtingos formos 

daiktus galima sutalpinti tą 

patį skystų ar birių 

medžiagų  kiekį. Lyginti  

vartoja žodžius: šiek tiek 

didesnis, truputį , 

didžiausias, mažiausias ir 

kt.  Apibūdina daiktų   

vietą, į kairę – į dešinę, 

aukščiau – žemiau, virš 

po; šalia, greta, viduryje, 

tarp, priešais, prie.. 

 

UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

Žaisti žaidimą (pvz., „Slėpynes“) su tuo pačiu žaislu 

Kalbinti vaiką, vartojant žodžius „yra“, „nėra“, „dar“, 

„taip“, „ne“. 

Žaisti tuos pačius žaidimus su skirtingų spalvų, dydžių, 

formų daiktais. Klausytis ir teatralizuoti žaidinimus, 

daineles, skaičiuotes, pasakėles, eilėraštukus ar žaisti 

žaidimus, kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojama, 

rodoma. 

Sukurti aplinką, vartyti knygelėms. 

Ardyti ir surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžių santykius. 

Duoti vienodo dydžio ir formos daiktų ir mokyti paimti 

vieną (du) daiktus, padalyti daiktus po vieną 

Vartyti knygeles. 

Teatralizuoti daineles, pasakas, žaisti žaidimus ”Ropė”, 

“išėjo tėvelis į mišką” 

Sudaryti galimybes rūšiuoti daiktus. 

Naudoti paveikslėlius su 1–3 daiktais ar kelių daiktų grupėmis. 

Žaisti domino. 

Teatralizuoti daineles, pasakas, kuriose veikėjai ką nors dalijasi. 

Mokyti apibūdinti erdvės objektus vartojant palyginimus. 

Žaisti lego, manipuliuojant daiktų grupėmis. 

Palyginti kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų ilgį, aukštį, masę, storį, plotį ir t. 

t., juos dedant vieną prie kito, kilnojant. 

 Žaisti judrius žaidimus, kai reikia pasirinkti teisingą kryptį, nusakyti padėtį erdvėje. 

Kalbėti apie metų laikus ir jų požymius, dienos ritmą. 

Žaisti stalo žaidimus su kortelėmis ir kt.. 

Žaidimai skaičiavimui, erdvės suvokimui, muzikiniai ritminiai žaidimai  

Karpyti, paišyti, spalvinanti figūras kurti aplikacijas, ornamentus, šventinę atributiką. 

Skatinti naudoti sąlyginį matą (trečią daiktą) daiktų dydžiams palyginti, pamatuoti. 

Skaityti knygeles, „rašyti“ laiškus. 

Žaisti žaidimus, padedančius suvokti laiko trukmę. 

Naudoti dalomąją medžiagą. 
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                                                        KURIANTIS 

                                                         

                                                       SRITYS 

 

 

12. Meninė raiška 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, 

vizualinėje kūryboje. 

Vaiko meninė raiška – tai vaiko įspūdžių, išgyvenimų, supratimo, emocijų, jausmų patirties reiškimas ir vaizdavimas meninės raiškos būdais ir 

priemonėmis: veiksmu, judesiu, žodžiu, balso intonacija, spalva, linija, forma ir kt. Ji apima muziką, šokį, vaidybą ir vizualinę raišką. 

Muzika – tai vaiko raiška garsu, melodija, ritmu dainuojant, grojant, ritmuojant, klausantis muzikos, kuriant, improvizuojant. 

Šokis – tai vaiko raiška judesiu, šokant liaudies ratelius, šokamuosius žaidimus ir improvizuotai kuriant trumpas judesių, nesusijusių su šokio 

žanru, sekas. 

Vaidyba – tai veikėjo vaizdavimas improvizuotais savo paties ar lėlės (žaislo) judesiais, veiksmais, žodžiais, balso intonacijomis, veido mimika. 

Kiekvienas vaikas vaidindamas-vaizduodamas reiškia savo požiūrį ir supratimą. 

Vizualinė raiška – tai vaiko raiška vaizdų kalba tapant, liejant akvarele, piešiant tradicinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, lipdant, 

konstruojant, aplikuojant, spauduojant, lankstant,  karpant ir kt. 

 

           12. Meninė raiška                 13. Estetinis suvokimas 



43 
 

                                                                        
                                                   Muzika, šokis 

                                                 
 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Reaguoja į muzikos 

garsus, melodijas, 

balso intonacijas, 

judesius, išraiškingą 

mimiką, suklusdamas, 

sutelkdamas žvilgsnį,, 

nutildamas, 

nustodamas arba 

pradėdamas judėti, 

krykštaudamas, 

žaisdamas balso 

intonacijomis garsais. 

 

• Įdėmiai klausosi 

muzikos ir aplinkos 

garsų, spontaniškai 

žaidžia balso 

intonacijomis, rankų 

ir kojų judesiais, 

medžioja žaidinimų 

judesius, suaugusiojo 

balso intonacijas, 

muzikos garsus, 

dviejų – trijų garsų 

melodijas ar daineles. 

• Skambant muzikai 

ritmiškai ploja, trepsi, 

tūpčioja, braškina, 

stuksena kokiu nors 

daiktu. 

• Emocingai atliepia 

klausomus kūrinius 

(vaikiškas dainas, 

instrumentinius 

kūrinius) – šypsosi, 

džiaugiasi, ploja, 

trepsi, sėdėdamas 

sūpuoja kojas ar 

panašiai. 

• Vienas ir kartu su 

kitais dainuoja 2 – 4 

garsų daineles, 

palydėdamas jas 

judesiais. 

 • Drauge su 

pedagogu žaidžia 

muzikinius žaidimus, 

jų tekstą imituoja 

rankų, kūno judesiais 

( žingsniuoja, bėga, 

apsisuka). 

•Apžiūrinėja, tyrinėja 

ritminius muzikos 

instrumentus ir jais 

• Klausydamasis ir 

tyrinėdamas gamtos 

garsus, trumpus 

vokalinius ir 

instrumentinius 

kūrinius, judesiais 

emocingai atliepia jų 

nuotaiką, tempą bei 

keliais žodžiais juos 

apibūdina. 

• Kurtu su kitais 

dainuoja trumpus, 

aiškaus ritmo, siauro 

diapazono dainas. 

Dainavimą palydi 

ritmiškais judesiais. 

Tyrinėja savo balso 

galimybės (dainuoja 

garsiai, tyliai, aukštai, 

žemai, greičiau, 

lėčiau). 

 • Žaidžia įvairių tautų 

muzikinius žaidimus, 

atlikdamas kelis 

• Balsu, judesiais, 

pasirinktu muzikos 

instrumentu 

spontaniškai 

improvizuoja, pritaria 

klausomam vokalinės, 

instrumentinės 

muzikos įrašui ar 

gyvai skambančios 

muzikos kūriniui. 

Savais žodžiais išsako 

kilusius įspūdžius. 

Atpažįsta kai kurių 

instrumentų (smuiko, 

būgno, dūdelės, 

varpelio) tembrus, 

girdėtus kūrinius. 

• Dainuoja vienbalsės, 

dialoginio pobūdžio 

dainas, jaučią ritmą. 

• Dainuodamas 

išbando balso 

skambesį, išmėgina jį 

įvairioje aplinkoje 

• Klausosi įvairaus 

stiliaus, žanrų 

muzikos kūrinių. 

• Įvardija kūrinio 

nuotaiką, tempą, 

dinamiką, skiria kai 

kuriuos instrumentus. 

• Dainuoja 

sudėtingesnio ritmo, 

melodijas, platesnio 

diapazono vienbalses 

dainas, jas gana 

tiksliai intonuoja. 

Dainuoja trumpas 

daineles kanonu, 

įsiklausydamas į savo 

ir draugų dainavimą. 

• Melodiniais 

vaikiškais muzikos 

instrumentais groja 2-

3 garsų melodijas. 

• Pritaria suaugusiojo 

grojimui. 

• Improvizuodamas 

Dainuodami, grodami, eidami ratelius, 

šokdami vaikai išmoksta liaudies dainų, 

ratelių, žaidimų, šokių, kompozitorių kurtų 

vaikams skirtų kūrinių ir geba juos pritaikyti 

savo žaidimuose, vaidinimuose, 

kasdieniame gyvenime.  

 

 

 

 

 

 

 

judesius, lavinti vaizduotę, kūrybos 

gebėjimus. Tokiu būdu vaikas 

mokosi spręsti problemas, jautriai 

reaguoti į savo ir kitų darbus, 

mokosi bendrauti vaizdų kalba, 

įgyja pasitikėjimo savo jėgomis ir 

savarankiškumo. 
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ritmiškai groja kartu 

su pedagogu. 

• Kuria, dainuoja 

vieno tonu savitus 

žodžius, ritmuoja 

vaikiškais 

instrumentais ir 

daiktais 

• Mėgdžioja 

žaidinimų, gyvūnų, 

augalų judesius. 

• Šoka spontaniškai 

kurdamas dviejų – 

trijų natūralių judesių 

(eina, pritupia 

pasisuka ir kt.) seką. 

nesudėtingus judesius: 

eina, bėga rateliu, 

trepsi, ploja, mojuoja, 

sukasi po vieną ir už 

parankių. 

• Tyrinėja garso 

išgaravimo būdus 

kūno, gamtos. 

• Įvairiais muzikos 

instrumentais pritaria 

suaugusiojo grojimui. 

• Improvizuoja 

skanduodamas, 

plodamas, 

trepsėdamas, 

stuksendamas, 

spontaniškai kuria 

ritminius, melodinius 

motyvus savo vardui, 

žodžiams. 

• Žaidžia 

vaizduojamuosius 

(darbo proceso, 

augalų vegetacijos, 

gyvūnų) šokamuosius 

žaidimus, šoka trijų – 

keturių natūralių 

judesių (bėga, sukasi, 

ritasi ir kt.) šokius. 

• Šoka spontaniškai 

kurdamas trijų – 

keturių natūralių 

judesių seką. 

(grupėje, kieme ir kt.) 

 • Ritminiais, 

melodiniais, gamtos, 

savo gamybos 

vaikiškais muzikos 

instrumentais pritaria 

dainomis, šokiams, 

tyrinėja jų 

skambėjimo tembrus. 

• Improvizuodamas 

balsu, vaikišku 

muzikos instrumentu 

kuria ritmus, 

melodijas 

ketureiliams, mįslėms, 

patarlėms. 

• Šoka sukamuosius 

(kai sukamasi poroje) 

ratelius, paprastų 

žingsnių (paprastasis, 

aukštas paprastasis, 

stangrus, 

pritupiamasis) 

autorinius ir penkių – 

šešių natūralių judesių 

(bėga, sukasi, pašoka 

ir kt.) šokius. 

• Šoka improvizuotai 

kurdamas penkių 

šešių natūralių judesių 

seką, reaguodamas į 

muziką, išreikšdamas 

aplinkos vaizdus. 

balsu, muzikos 

instrumentu kuria 

melodiją trumpam 

tekstui, paveikslui. 

• Žaidžia muzikinius 

dialogus, kuria 

judesius kontrastingo 

pobūdžio muzikai. 

• Šoka sudėtingesnius 

ratelius (tiltelių, 

grandinėlės). 

paprastųjų ir 

bėgamųjų (paprastasis 

bėgamasis, aukštas 

bėgamasis, liaunas, 

smulkus bėgamasis) 

žingsnių autorinius ir 

natūralių judesių 

šokius. 

• Šoka improvizuotai 

kurdamas septynių – 

aštuonių natūralių 

judesių seką, 

perteikdamas trumpą 

siužetą ar pasirinktą 

nuotaiką, 

išreikšdamas erdvės 

(aukštai  - žemai) ir 

laiko (greitai – lėtai) 

elementus. 

 

                                                                                                     



45 
 

                                         

UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Dainuoti trumpai, vaiko pasauliui artimas dainas. 

• Į vaiko skleidžiamus garsus atsakyti balsu. 

• Ritmingai sūpuoti, kilnoti jų rankas ir kojas. 

• Su vaikais klausytis įvairios muzikos( etninės, 

klasikinės) 

• Judant išgauti kūno perkusijos garsus 

• Sudaryti galimybės kartu su vaikais groti vaikiškais 

skambučiais žaislais. 

• Judesius atkartoti, palaukiant kol vaikas atsakys 

judesius. 

• Vaiką nešioti, ritmingai sūpuojant, kilnoti ir judinti jo 

rankas ir kojas. 

• Pasirinkti įvairios muzikos ir garsų, skatinti vaikus 

judėti – klasikinę, gamtos garsus. 

•  Suteikti vaikams pakankamai laiko tyrinėti įvairius 

judesius. 

•Žaidinti vaikus, naudojant plaštakę, galvos judesius, 

kykavimus. 

• Klausytis dainelių apie paukščius, žvėris, gamtos reiškinius. 

• Dainuoti įvairaus turinio dainas, imituojant jų tekstą judesiais. 

• Žaisti muzikinius žaidimus, eiti ratelius. 

• Skatinti judėti pagal muziką, einant, bėgant, apsisukant. 

• Aprūpinti vaikus, nesudėtingais vaikiškais muzikos instrumentais. 

•  Sudaryti sąlygas ir skatinti vaikus kurti, dainuoti apie tai ką jie veikia, žaidžia, 

mato, girdi. 

• Drauge su vaikais žaisti vaizduojamuosius šokamuosius žaidimus. 

• Skatinti sugalvoti naujų judesių. 

• Tyrinėti šokia elementus- erdvę (aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal.), tempą (greitai, 

lėtai), ritmą, energiją. 

• Šokti šokamuosius ratelius. 

• Padėti vaikams siekti pamatytą personažą su atliekamais judesiais. 

• Atlikti folklorinius žaidimus. 

• Siūlyti vaikams stebėti gamtą, atkreipti dėmesį, kaip kokie gamtos reiškiniai ir 

aplinkos, objektai juda ar nejuda. 

• Ieškoti idėjų kuriant savo judesių sekas. 
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                                                          Žaidimai ir vaidyba 

                                                          

  VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Kalbinamas,  

reiškia emocijas. 

• Žaidinamas išreiškia 

norus įvairiomis 

balso intonacijomis, 

veido mimika, 

lingavimu, 

plojimu, mojuodamas 

žaislu. 

• Žaidžiant sūpavimo, 

kykavimo, jodinimo, 

kutenimo, pirštukų 

žaidimus mėgdžioja 

įvairias išgirstas 

intonacijas, parodytus 

veiksmus.  

• Įvairius jausmus, 

norus rodo judesiais ir 

veiksmais 

(pamojuoja, 

apkabina). 

• Žaisdamas su daiktu 

ar žaislu atlieka 

matytus veiksmus, 

judesius, 

intonuodamas 

kalba apie tai, ką 

daro. 

• Mėgdžioja šeimos 

narių kalbą, veiksmus. 

• Muzikiniuose 

rateliuose judesiais, 

veiksmais vaizduoja 

siužeto elementus, 

reiškia savaime 

kilusias emocijas. 

• Žaisdamas atkuria 

matytų situacijų 

fragmentus, 

panaudoja 

tikrus daiktus, 

reikmenis, drabužius. 

• Kuria dialogą tarp 

veikėjų, išraiškingai 

intonuoja. Žaisdamas 

atsipalaiduoja. 

 • Muzikiniuose 

rateliuose kuria, 

savaip perteikia kelis 

veikėją 

vaizduojančius 

judesius, veiksmus, 

spontaniškai reiškia 

emocijas. 

• Vaidindamas stalo, 

lėlių teatre, vaizduoja 

realistinį ir fantastinį 

siužetą, išplėtoja 

vyksmą dialogu, 

monologu, keisdamas 

intonaciją. 

• Išreiškia savo norus, 

jausmus, mintis, 

baimes.  

• Susikuria ištisą 

žaidimo aplinką, 

panaudodamas 

daiktus, drabužius, 

reikmenis. 

 • Muzikiniuose 

žaidimuose ir 

rateliuose kuria ar 

savaip perteikia 3–4 

veiksmų seką,  

stengiasi perteikti 

veikėjo nuotaiką. 

• Kurdamas lėlių, 

dramos vaidinimus, 

Improvizuoja trumpas 

žodines veikėjų 

frazes, fizinius 

veiksmus, atskleidžia 

jų norus, emocines 

būsenas.  

• Tikslingai naudoja 

daiktus, teatro 

reikmenis, 

drabužius, aplinką. 

• Žaisdamas 

muzikinius žaidimus 

ir ratelius, perteikia 

veikėjo mintis, 

emocijas. 

 

Pirmiausia vaikas išmoksta naudoti 

savo veido mimiką, judesius, 

veiksmus, kalbą, 

balsą, bendrauti su suaugusiuoju, 

kitais vaikais. 

 

 

 

 

 

 

judesius, lavinti vaizduotę, 

kūrybos gebėjimus. Tokiu būdu 

vaikas mokosi spręsti problemas, 

jautriai reaguoti į savo ir kitų 

darbus, mokosi bendrauti vaizdų 

kalba, įgyja pasitikėjimo savo 

jėgomis ir savarankiškumo. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Vaikui pradėjus kaip nors intonuoti, veikti, bandyti jam pritarti, 

veikti kartu. Drąsinti vaiką rodyti iniciatyvą. 

• Žaidinti su žaislu ir be jo, kalbėtis įvairiomis emocingomis 

intonacijomis (švelniai, linksmai, meiliai, paguodžiančiai), naudoti 

įvairų tempą (greitą, lėtą). 

• Teigiamas emocijas reikšti kiek pabrėžtinai, kad vaikas įsimintų. 

Tuos pačius žaidinimus, pokštavimus kartoti keletą kartų. 

• Žaidžiant su vaikais reikšti savo jausmus, norus, rodyti judesius ir 

veiksmus („Viru viru košę“, „Eisim eisim į turgelį“). Kalbėti 

maloniomis, linksmomis intonacijomis, skatinti mėgdžioti veiksmus 

ir intonacijas. 

• Vedžiojant žaislą, kartoninę figūrėlę, parodyti, kaip galima veikti, 

skatinti vaiką pamėgdžioti ir atrasti savų veikimo būdų. 

• Kartoti tuos pačius veiksmus, žodžius, balso intonacijas: 

––Kiškis atsikėlė, nusiprausė, 

sėdo valgyti košės. Ar sotus 

kiškis? 

––Sotus. 

––Tada kiškis apsiavė batus 

ir išstriksėjo į lauką. 

• Parūpinti įvairių žaislų, leisti jais naudotis. Žaidžiant drauge, reikšti 

įvairias emocijas, skatinti vaikus pasakoti, ką jie daro.  

• Skatinti vaikus įsijausti į veikėjus, siužetą, rodyti veiksmus ir leisti 

improvizuoti, reikšti tokias emocijas, kokios tuo metu kyla. 

• Parūpinti žaidimams tikrų daiktų: virtuvės, kirpyklos, statybų 

reikmenų.  

• Drauge su vaiku eiti ratelius, parodyti judesių, veiksmų, paaiškinti, 

kas jais vaizduojama, skatinti juos kartoti laisvai, savaip. Nekoreguoti 

ir nelyginti vaiko išraiškos su kito vaiko ar vaikų.  

• Parodyti, kaip galima judėti ir kalbėti-intonuoti pagal tipiškus 

veikėjo bruožus, tempo ritmą. 

• Drauge žaisti muzikinius žaidimus ir ratelius, parodyti ir skatinti 

laisvai, savaip kartoti veiksmus.  

• Pasidžiaugti vaiko sukurtais veiksmais, jų emocionalumu, 

išraiškingumu. Įtraukti vaiką į dekoracijų, kostiumų kūrimą ir 

išdėstymą.  

• Skatinti vaikus žaisti – vaidinti trumpas improvizacijas pagal 

literatūrinius, muzikinius, pačių vaikų išgalvotus siužetus. 

• Pasiūlyti naudoti įvairius suneštus butaforinius daiktus, parodyti, 

kaip tie patys daiktai gali būti panaudoti įvairiems tikslams, pvz.: 

žaisti, kurti vaidinimą lėlių teatre  arba persirengti dramos, taip 

pat muzikinio ratelio veikėjais, pasipuošti. 

• Kartais įdomesnį teatrinį rekvizitą (nekasdienišką skrybėlę, didelę 

dėžę ir pan.) tyčia padėti aiškiai matomoje vietoje, kad vaikai jį patys 

panaudotų teatrinei kūrybai. 
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Vizualinė raiška 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupės vaikams dailės studijoje “Fėjų kambarėlis“ vyksta dailės užsiėmimai. Dailės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžių, 

sezoniškumą, savitą išreiškimo būdą (žr. priedas 1). 

Tikslas: Skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, supažindinti su pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis – linija, dėmė, spalva, potėpis ir kt., 

bei su įvairiomis dailės technikomis. 

 

 

Uždaviniai: 

 Supažindinti su įvairiomis piešimo ir tapybos, grafikos bei kitomis technikomis, atsižvelgiant į vaikų amžių; 

 Išmokyti dirbti su įvairia vaizduojamąja technika bei įvairiom priemonėm. 

 Padėti vaikui realizuoti savo idėjas, būti autoriumi, mokytis fantazuoti, kurti; 

 Skatinti dirbti kūrybiškai; 

 Kurti, puošti aplinką, grožėtis savo, bei kitų kūrybos rezultatais. 

Dailė yra ta vaikų gyvenimo sritis, kur 

kiekvienas gali atrasti tik jam vienam tuo metu 

itin svarbų savęs išreiškimo būdą be žodžių. Čia 

vaikas kuria dažniausiai tik jam vienam 

suprantamus ir labai svarbius dalykus. Vaikui 

savitu būdu – linijomis, spalvomis ar formomis, 

sudaromos galimybės ne tik išreikšti save, 

mažinti emocinę įtampą, bet ir derinti rankos, 

akies ir kitų kūno dalių  

 

 

 

 

 

 

 

judesius, lavinti vaizduotę, kūrybos gebėjimus. 

Tokiu būdu vaikas mokosi spręsti problemas, 

jautriai reaguoti į savo ir kitų darbus, mokosi 

bendrauti vaizdų kalba, įgyja pasitikėjimo savo 

jėgomis ir savarankiškumo. 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Storu pieštuku, 

teptuku, kreidele 

baksnoja, brauko, 

tepinėja, spaudinėja 

palikdamas pėdsakus 

(taškus, linijas, 

dėmes). 

• Domisi dailės 

priemonėmis, jas 

apžiūrinėja, 

ragauja, varto. 

• Spontaniškai 

keverzoja rankų 

judesių piešinius, juos 

apžiūrinėja. 

 • Džiaugiasi dailės 

priemonės paliekamu 

pėdsaku ir patiriamais 

jutimais, siekia 

pakartoti ir pratęsti 

įdomią patirtį. 

• Tyrinėdamas dailės 

medžiagas ir 

priemones, intuityviai 

atranda skirtingus 

veikimo su jomis 

būdus (brauko 

pirštais, varvina 

dažus, maigo tešlą). 

• Spontaniškai reiškia 

emocijas, įspūdžius 

dailės priemonėmis 

ir medžiagomis.  

• Piešia įvairias 

linijas, jas jungia į 

formas vis labiau 

koordinuodamas 

rankų judesius.  

• Bando ką nors 

pavaizduoti (mamą, 

mašiną). Savo 

abstrakcijose 

įžvelgia daiktus ar 

įvykius. 

• Eksperimentuoja 

dailės medžiagomis 

ir priemonėmis. 

• Piešdamas, 

spauduodamas, 

tapydamas, 

lipdydamas, 

konstruodamas 

labiau mėgaujasi 

procesu, o ne 

rezultatu. 

• Patirtį išreiškia 

įvairiomis linijomis, 

jų deriniais, dėmėmis, 

geometrinėmis ir 

laisvomis formomis, 

spalvomis, 

išgaudamas 

šiek tiek atpažįstamus 

vaizdus, juos įvardija. 

• Kuria spontaniškai, 

darbo eigoje dažnai 

kinta. 

• Kūrybos procesą 

palydi pasakojimu, 

komentavimu, 

gestikuliavimu. 

• Eksperimentuoja 

dailės medžiagomis 

ir priemonėmis, 

turi mėgstamas 

spalvas. 

 • Kuria koliažus, 

spauduoja įvairiomis 

priemonėmis, 

konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 

• Savo emocijas, 

patirtį, įspūdžius 

išreiškia kitiems 

atpažįstamais 

vaizdais.  

• Išryškina 

vaizduojamų objektų 

bruožus.  

• Objektus vaizduoja 

ne tokius, kokius 

mato, o tokius, 

ką apie juos žino. 

 • Kuria pagal 

išankstinį sumanymą, 

kuris 

procese gali kisti. 

• Eksperimentuoja 

tapybos, grafikos, 

mišriomis dailės 

priemonėmis ir 

medžiagomis. 

• Kuria sudėtingesnius 

koliažus, trimates 

formas. 

• Fotografuoja, piešia 

skaitmeninėmis 

priemonėmis. 

 

• Dailės darbeliais 

pasakoja realias ir 

fantastines istorijas, 

įvykius. 

• Vaizdus papildo 

grafiniais ženklais 

(raidėmis, skaičiais, 

žodžiais ir kt.).  

• Kuria pagal 

išankstinį sumanymą, 

nuosekliai bando jį 

įgyvendinti. 

 • Kuria bendrus 

dailės darbus. 

• Skirtingiems 

sumanymams 

įgyvendinti 

dažniausiai tikslingai 

pasirenka dailės 

priemones ir 

technikas. 

 • Eksperimentuoja 

sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, 

skaitmeninio 

piešimo ir kitomis 

kompiuterinėmis 

technologijomis. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Sudaryti sąlygas vaikams pamatyti žaismingą, elementarių 

pasikartojančių veiksmų suaugusiojo piešimą, lipdymą, kad vaikas 

pats panorėtų išbandyti vienokius ar kitokius veiksmus. 

• Pasiūlyti vaikui saugių, geros kokybės, minkštų, ryškių dailės 

priemonių ir medžiagų (vaškinių kreidelių, storų teptukų, ryškių 

spalvų dažų, lipdymo tešlos ir kt.), kad jomis ką nors veikdamas 

patirtų džiaugsmą. 

• Matant, kad vaikas nori tęsti veiklą, pasiūlyti pasirinkti kitą 

popieriaus lapą, jau pažįstamų arba naujų piešimo priemonių bei 

medžiagos.  

• Vaiko veiklai skirti daug dėmesio, pritarti žvilgsniu, šypsena, 

pagirti, pasidžiaugti pasiekimais. 

• Sudaryti galimybes žaisti, tepinėti dažais, paišelioti, dėti spaudus 

kempinėle (pvz., atsisėdus prie stalo ar ant grindų, stovint prie mažo 

molberto ar dažant kartoninio namelio sienas), ant įvairaus dydžio, 

ilgio, formos ar spalvos, paviršiaus popieriaus, daiktų (pvz., ant 

slidaus plastiko ir šiurkštaus akmens). 

 

• Stebėti vaiko raiškos procesą, paprašyti papasakoti apie savo piešinį 

ar lipdinį, stengtis suprasti, kaip vaikas reiškia savo potyrius ir 

emocijas. 

• Pasiūlyti eksperimentuoti įvairesnėmis priemonėmis ir 

medžiagomis. 

• Laikytis nuostatos, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas ne pirmiau 

išmoksta, o paskui kuria, bet kurdamas mokosi.  

• Pedagogo vaidmuo – turtinti vaiko patirtį, gausinti įspūdžių ir 

emocijų, stebėti vaiko raišką ir kūrybą, padėti realizuoti idėjas ir 

sumanymus, aprūpinti priemonėmis ir medžiagomis, stiprinti vaiko 

pasitikėjimą, palankiai vertinti kūrybos savitumą ir kt. 

• Skatinti žaismingai eksperimentuoti linijomis, spalvomis, formomis. 

• Padėti vaikams suprasti, kad iš įvairių medžiagų, buities ir gamybos 

atliekų galima sukurti originalių, gražių darbelių. 

• Pradedant vaizduoti žmogaus judesius, svarbu tyrinėti kūno 

galimybes, patiems išbandyti įvairius judesius ir pozas. 

• Kalbėtis su vaiku apie jo kūrinėlį, diskutuoti, ką, kodėl ir kaip jis 

pavaizdavo.  

• Sudaryti sąlygas kurti, reikšti savo potyrius, įspūdžius neįprastomis 

sąlygomis ir priemonėmis. 

• Turtinti vaikų patirtį, vaizdinius, stebint tautodailės, taikomosios 

dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės, šiuolaikinio meno kūrinius, 

menininkų kūrybos procesą. 

• Ugdyti vaiko vaizduotę. 

• Palaikyti unikalų vaiko gebėjimą vaizdu išreikšti jutiminę patirtį 

(garsų, kvapų, skonio ir kt.). 

• Padrąsinti vaikus įvairiapusei kūrybinei raiškai, kūrybai 

skaitmeninėmis priemonėmis (programomis Paint, Paintbrush, 

Corel, Photoshop ir kt.). 
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                                          SĖKMINGAI BESIUGDANTIS 

                         SRITYS 

   

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko 

tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

Iniciatyvumas apibūdinamas kaip smalsumas, domėjimasis nauja informacija bei veikla, entuziastingas naujos informacijos, naujų veiklos ar 

raiškos būdų ieškojimas, noras išmokti. Atkaklumas yra gebėjimas gana ilgą laiką amžiaus galimybių ribose nenutraukti atliekamos veiklos. 

Tai yra ilgalaikio dėmesingumo išlaikymas, gebėjimas išsaugoti svarbią informaciją bei idėjas atmintyje, kurias ateityje vaikas gali panaudoti 

įvairiose veiklose ir situacijose, nesutrikti nesėkmės situacijoje, didelėmis pastangomis pasiekti sėkmės. Atkaklumo pagrindas yra vaiko noras 

daryti įtaką aplinkiniam pasauliui, noras pasiekti tikslus. Iniciatyvumo ir atkaklumo raiška ikimokykliniame amžiuje. 

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 15. Tyrinėjimas 16. Problemų  sprendimas 17.Kūrybiškumas 18. Mokėjimas mokytis 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Pats atkreipia dėmesį ir 

juda link jį sudominusių 

daiktų, žaislų. 

• Duodamas žaislą kitam 

skatina su juo žaisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pats pasirenka 

daiktus, su jais 

žaidžia. 

• Daug kartų 

atkakliai bando 

atlikti naują 

veiksmą, kartoja 

tai, kas pavyko. 

• Stebėdamas 

noriai mokosi iš 

kitų. 

• Veiksmais, 

mimika, žodžiu 

reiškia norus ar 

nepasitenkinimą. 

• Pats veda 

suaugusįjį prie jį 

dominančių 

daiktų. 

 

• Nuolat energingai 

žaidžia, ką nors 

veikia, laisvai juda 

erdvėje. 

• Pats keičia veiklą, 

pasirenka vieną iš 

kelių daiktų. 

• Pats sugalvoja 

būdus, kaip 

pasiekti norimą 

daiktą. 

• Mėgsta išbandyti 

ir suaugusiojo 

pasiūlytus  

žaidimus. 

• Ekspresyviai 

reiškia savo norus, 

sako „ne“. 

 

• Rodo iniciatyvą 

vadovauti 

sugalvotam 

žaidimui ir buria 

kitus vaikus. 

• Noriai dalyvauja 

suaugusiojo 

organizuojamoje 

veikloje. 

• Susidūręs su 

kliūtimi bando ją 

įveikti 

savarankiškai, bet 

vis dar laukia 

suaugusiojo 

pagalbos. 

 

• Pats pasirenka ir 

ilgesnį laiką 

kryptingai plėtoja 

veiklą vienas ar su 

suaugusiais. 

• Priima suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą, ją 

atlieka savaip, 

išradingai. 

• Ilgesnį laiką pats 

bando įveikti kliūtis 

savo veikloje, 

nepavykus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

 

• Žaidžia ir turiningai 

plėtoja ilgą laiką 

trunkančius žaidimus. 

• Susidomėjęs 

ilgesniam laikui 

įsitraukia į suaugusiųjų 

pasiūlytą veiklą. 

• Siūlo kitiems įsitraukti 

į jo paties sugalvotą 

veiklą. 

• Savarankiškai bando 

įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepasisekus 

pirma prašo 

bendraminčių ir tik po 

to suaugusiųjų 

pagalbos. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Priimti vaiko siūlomus žaidimus ir žaisti tol, 

kol jis to nori. 

• Pabūti greta vaiko, kai jis mokosi naujų 

veiksmų, neskubėti padėti, skatinti tęsti 

bandymus. 

• Auklėtojai pačiai žaisti, ką nors veikti vaikų 

akivaizdoje, kad jie galėtų stebėti ir mėgdžioti. 

• Siūlyti vaiko poreikius atitinkančių 

priemonių, žaidimų, reikalaujančių dėmesio, 

atkaklumo. 

• Patraukliai pasiūlyti vaikams pakeisti 

neigiamą nuomonę. 

• Pasiūlyti vaikams veiklos dviese, grupelėje ar su visa grupe, kurią jie galėtų savaip 

įgyvendinti. 

• Pastebėti ir padainuoti vaiko iniciatyvą padėti draugui ( paduoti, paaiškinti, užsisegti ir 

t.t.) 

• Padėti teisingiau išplėtoti, įgyvendinti jų pačių sumanymus vaikams patiriant sėkmę. 

• Vaikams, kurie greit nusimena, meta veiklą, padėti surasti išeitis, sprendimus. 

• Sudaryti sąlygas, pasiūlytą ar pačių susigalvotą veiklą plėtoti po keletą dienų. 

• Mokyti pasiklausyti, paprašyti pagalbos. 
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15. Tyrinėjimas 

Vertybinė nuostata. Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Esminis gebėjimas. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), 

mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma 

apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus  

(eksperimentus), kai keičiame  daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas. 
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VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Stengiasi 

pamatyti, išgirsti, 

paliesti, paimti, 

paragauti žaislus ir 

kitus daiktus. 

• Reaguoja į tai, kas 

vyksta aplinkui, 

bando dalyvauti 

(mimika, 

judesiais, garsais). 

• Stengiasi 

išbandyti žaislus 

ar daiktus, stebi, 

kas vyksta 

aplinkui, rodo 

kitiems, ką 

pavyko padaryti. 

• Mėgsta žaisti 

slėpynių. Patikusį 

veiksmą prašo 

pakartoti daug 

kartų. 

• Atsargiai elgiasi 

su nepažįstamais 

daiktais ir 

medžiagomis, 

tačiau rodo 

susidomėjimą, 

bando aiškintis, 

kas tai yra, kaip ir 

kodėl tai veikia, 

vyksta. 

• Pats pasirenka 

žaidimui ar kitai 

veiklai reikalingus 

daiktus ir medžiagas, 

paaiškina, kodėl 

pasirinko. 

• Žaisdamas tyrinėja, 

išbando 

daiktus bei 

medžiagas (pvz., 

plaukia ar skęsta, 

rieda ar sukasi 

ratu, tinka daiktai 

vienas prie kito ar ne 

ir pan.). 

• Geba suvokti ryšį tarp 

to, kaip daiktas 

padarytas ir jo 

paskirties (pvz., ratai 

apvalūs, nes mašinos 

paskirtis yra judėti). 

• Domisi medžiagomis, 

iš kurių padaryti 

daiktai, ir jų savybėmis. 

Suvokia medžiagos, iš 

kurios padarytas 

daiktas, pasirinkimo 

tikslingumą (pvz., kodėl 

mašinos korpusas iš 

metalo, o padangos iš 

gumos). 

 • Paaiškina, kad su 

nežinomais daiktais, 

medžiagomis reikia 

elgtis atsargiai, 

stengiasi taip daryti. 

• Išskiria akivaizdžius 

daiktų, medžiagų, 

gyvūnų, augalų 

bruožus, savybes, 

kalbėdami apie tai 

kartais susieja 

skirtingus pastebėjimus. 

• Domisi aplinka, stebi, kaip 

auga augalai, kaip 

elgiasi gyvūnai, atlieka 

bandymus, tyrinėja, iš kokių 

medžiagų padaryti daiktai, kur 

naudojami. 

• Samprotauja apie tai, ką atrado, 

sužinojo, siūlo idėjas 

tyrinėjimui. 

• Domisi, kaip seniau gyveno 

žmonės, kaip žmonės gyvena 

kitose šalyse. 

• Tyrinėdami aplinką, tinkamai 

pasitelkia visus pojūčius, 

priemones  

galimybėms išplėsti (pvz., lupą, 

mikroskopą). 

• Su suaugusiaisiais ar vaikais 

aptaria stebėjimų, bandymų 

planus. Numato rezultatą, 

mokosi pavaizduoti lentelėse, 

diagramose, kūrybiškai pristato 

savo tyrinėjimus. 

• Stebėdamas fotografijas 

aiškinasi, kuo  panašus į 

artimuosius, kuo skiriasi. 

• Palygina daiktus, augalus 

medžiagas, gyvūnus, juos 

tikslingai grupuoja. 
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UGDYMO GAIRĖS   

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 
 

• Vaikai siekia paimti žaislus ir daiktus, juos liečia, 

  apžiūrinėja, kiša į burną. Tai pirmieji tyrinėjimo žingsniai. 

• Vaikai juda, kartoja judesius, praktikuojasi. 

• Vaikai tyrinėja viską, kas yra aplinkui, jie ima, judina, liečia,  

  stebi, klauso, bando sudėti ar išardyti, didžiuojasi, kai   

 pavyksta, noriai bendrauja su artimais žmonėmis ir vaikais. 

• Kartoja tą patį žaidimą, prašo dar kartą paskaityti tą pačią  

  knygutę, pažiūrėti filmuką ar paveikslėlį. 

• Skaičiuoja, dėlioja tam tikra tvarka daiktus, bando padėti į 

  vietą, savaip tvarkyti žaislus, mielai padalija ką nors kitiems 

  po lygiai, pasidalina per pusę.  

• Bando išardyti žaislus, pažiūrėti, kas yra jų viduje. 

• Varto knygas, vaizduoja, kad skaito, kalba apie tai, ką mato 

  paveikslėliuose. 

 

• Žaidimui bando panaudoti įvairius daiktus, kartais mieliau žaidžia su artimiausios 

  aplinkos daiktais nei žaislais ir išradingai juos panaudoja. 

• Grupuoja daiktus tam tikra tvarka, gali padėti suaugusiesiems tvarkyti kambarius ar 

  dirbti kitus darbus. 

• Samprotauja apie daiktų naudojimą, bando paaiškinti, kokios jų savybės padaro juos 

  tinkamus. 

• Dalyvauja, stebi, kai atliekami bandymai, patys bando, pvz., sumaišyti medžiagas, 

  išardyti daiktus. 

• Pastebi ir pasako, parodo, kaip pasikeitė gamta ir samprotauja su kuo tai susiję, 

  pvz., medžiai pagelto, nes buvo šalna. 

• Stebi ir komentuoja reiškinius, vykstančius gamtoje ir aplinkoje. 

• Atlieka nesudėtingus bandymus (pvz., stebi, kaip tirpsta ledas, dega žvakė, plaukia ar 

  skęsta įvairūs daiktai, magnetas traukia metalinius daiktus). 

• Stebimo objekto pasikeitimus fiksuoja lentelėje. 

• Domisi gamtos reiškiniais, prietaisų veikimu ir kt., aktyviai klausinėja. 

• Stebėdamas aplinką, atpažįsta akivaizdžius daiktų, gyvūnų, augalų grupių panašumus ir 

  skirtumus, juos aptaria. 
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16. Problemų sprendimas 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų 

ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes. 

Problemų sprendimas – tai gebėjimas suprasti, įvertinti, interpretuoti ir pritaikyti žinias iššūkiams, sudėtingoms užduotims ar sunkumams  

spręsti. Išskiriami tokie problemų sprendimo žingsniai: 

• nustatyti ir įvardyti problemą (aš negaliu padaryti to ir to, nežinau, kaip padaryti tai ir tai); 

• ieškoti įvairių sprendimų ar išeičių; 

•  pasirinkti ar išbandyti vieną kurį nors sprendimą; 

•  įvertinti, kas iš to išėjo, kokios pasekmės 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Pakartoja 

nepasisekusį veiksmą, 

jį keičia, kad pasiektų 

laukiamą rezultatą. 

 • Mimika, gestais ir 

žodžiais parodo, 

kad susidūrė su 

kliūtimi, tikėdamasis 

suaugusiojo ar 

vyresnio vaiko 

pagalbos. 

• Susidūręs su 

sudėtinga veikla, 

kliūtimi, išbando jau 

žinomus veikimo 

būdus.  

• Stebi, kaip panašioje 

situacijoje elgiasi 

kiti ir išbando jų 

naudojamus būdus. 

• Nepavykus įveikti 

kliūties, meta veiklą 

arba laukia pagalbos. 

• Drąsiai imasi 

sudėtingos veiklos, 

atkakliai, keisdamas 

veikimo būdus bando 

ją atlikti pats, stebi 

savo veiksmų 

pasekmes. 

• Nepavykus įveikti 

sudėtingos 

veiklos ar kliūties, 

prašo pagalbos arba 

meta veiklą. 

• Supranta, kad 

susidūrė su sudėtinga 

veikla, kliūtimi, 

problema. 

• Nori ją įveikti, 

išbando paties 

taikytus, stebėtus ar 

naujai sugalvotus 

veikimo būdus. 

• Stebi savo veiksmų 

pasekmes, supranta, 

kada pavyko įveikti 

sunkumus. 

• Nepasisekus prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

• Retsykiais pats ieško 

sunkumų, kliūčių, 

aktyviai bando 

įveikti sutiktus 

sunkumus. 

• Ieško tinkamų 

sprendimų, tariasi su 

kitais. 

 • Mokosi iš 

nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

• Nepasisekus 

samprotauja, ką 

galima daryti toliau, 

kitaip 

arba prašo 

suaugusiojo 

pagalbos. 

• Atpažįsta, su kokiu 

sunkumu ar problema 

susidūrė. 

• Ieško tinkamų 

sprendimų, 

pradeda numatyti 

priimtų sprendimų 

pasekmes, tariasi 

su kitais ir atsižvelgia 

į jų nuomonę. 

• Siūlo ir priima 

pagalbą, mokosi iš 

savo ir kitų klaidų. 

• Nepasisekus bando 

kelis kartus, 

ieškodamas vis kitos 

išeities, arba prašo 

kito vaiko ar 

suaugusiojo pagalbos. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Padrąsinti vaiką savarankiškai bandyti įveikti iššūkį ar 

problemą. 

• Pagirti, kai jam pasiseka susidoroti su kliūtimi.  

• Parodyti vaikui naujų veiksmų sunkumui įveikti. 

• Kai vaikas bando atlikti tai, ko padaryti dar negali, padėti 

jam. Jei bando daryti tai, kas pavojinga – aiškinti, kad to 

daryti negalima, nukreipti dėmesį, nuraminti. 

• Drąsinti vaiką: „Tau pavyks!“ „Pabandyk kitaip!“ „Na, 

dar kartą!“ 

• Rodyti vaikams būtinus veiksmų su daiktais būdus. 

• Patarti, kaip elgtis įvairiose sudėtingose situacijose. 

• Komentuoti vaiko veiksmų ir auklėtojo demonstruojamų 

veiksmų pasekmes. 

• Šiek tiek padėti vaikui įveikti kliūtį ar sunkumą, atlikti 

sudėtingą veiklą, kad stiprėtų jo pasitikėjimo savimi 

jausmas. 

• Skatinti vaikus imtis pagal jų galimybes sudėtingos veiklos. Jei vaikas sako 

„negaliu“, 

„nemoku“, jį drąsinti. 

• Kai vaikui kas nors nepasiseka arba jei jis prašo padėti, klausti paties vaiko: ––Ką 

dar galima padaryti? ––Kaip kitaip galima padaryti? 

• Komentuoti vaikų taikytus problemų sprendimo būdus ir jų pasekmes, kad vaikai 

geriau suprastų, kodėl pavyko įveikti sunkumus. 

• Vaikams susidūrus su problema, skatinti juos prisiminti, kokius panašios 

problemos 

sprendimo būdus jie taikė anksčiau. 

• Drąsinti vaikus kartu ieškoti išeities iš susidariusios probleminės situacijos. 

• Padėti vaikams įveikti sunkumus, tariantis kartu su vaikais, padedant jiems 

apmąstyti 

svarbiausius problemų sprendimo etapus. 

• Siūlyti vaikams sudėtingos veiklos, drąsinti jos imtis, drąsiai bandyti, 

eksperimentuoti, 

tartis su kitais. 

• Skaityti kūrinių apie įvairius žmonių ketinimus, poelgius ir jų pasekmes. 

• Kai vaikai susiduria su problema, paprašyti visų pagalvoti, ką galima daryti toje 

situacijoje. 

• Užduoti vaikams atviruosius klausimus, padedančius apmąstyti problemą: ––Kas 

atsitiko? ––Kaip tu jautiesi? ––Kaip jaučiasi kiti? 

• Vaikui susidūrus su problema, klausti: ––Ką tu darei? ––Ar tai padėjo įveikti 

problemą? ––Ką dar galima daryti? ––Ar tai padės įveikti problemą? 

• Siūlyti vaikams probleminių užduočių, kurias įveikti turėtų jie patys. 
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17. Kūrybiškumas 

Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai 

įgyvendina. 

Kūrybiškumas suprantamas kaip asmenybės savybė, susijusi su gebėjimu atrasti tai, kas nauja, originalu, netikėta. Tai vaiko pasinėrimo į savo 

patirtį ir šios patirties įtraukimo į naują visumą,  naujas idėjas, naujus sumanymus ar naują rezultatą procesas. Kūrybiškumui ugdyti būtina saugi 

ir vaiko saviraišką skatinanti aplinka. Kūrybiškumo raiška ikimokykliniame amžiuje  Ikimokyklinio amžiaus vaikai stebina ypatingu gebėjimu 

pateikti originalių bei neįprastų idėjų, laisvai išreikšti save, ką nors simbolizuoti, įsivaizduoti, fantazuoti, improvizuoti. 

Vaikų kūrybiškumas reiškiasi verbalinėje, vizualinėje, judėjimo, pažinimo veikloje. Ikimokyklinio amžiaus vaikai pasižymi tuo, kad kūrybos 

procesas jiems dažnai yra svarbesnis už jos rezultatą. 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Pastebi ir 

smalsiai, gyvai 

reaguoja į naujus 

daiktus, žmones, 

aplinkos 

pasikeitimus.. 

• Domisi naujais 

daiktais, vaizdais, 

garsais, judesiais. 

• Atranda naujus 

veiksmus (tapyti 

ant veidrodžio, 

ridenti, nardinti į 

vandenį ir kt.) ir 

taiko juos 

daiktams tyrinėti. 

• Atranda vis naujus 

dalykus artimiausioje 

įprastoje aplinkoje. 

• Įsivaizduoja 

gyvūnus, augalus, 

daiktus, apie kuriuos 

jam pasakojama, 

skaitoma. 

 • Žaisdamas atlieka 

įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

• Įžvelgia naujas įprastų 

daiktų bei reiškinių 

savybes. 

• Pasitelkia vaizduotę  

žaisdamas, 

pasakodamas, 

judėdamas, kurdamas. 

• Sugalvoja įdomių 

idėjų, skirtingų veikimo 

būdų. 

 

• Klausinėja, 

aiškindamasis jam 

naujus, nežinomus 

dalykus. 

• Savitai suvokia ir 

vaizduoja pasaulį. 

• Išradingai, neįprastai 

naudo ja įvairias 

medžiagas, priemones.  

• Lengvai sugalvoja, 

keičia, pertvarko savitas 

idėjas, siūlo kelis 

variantus. Džiaugiasi 

savitu veiksmo procesu ir 

rezultatu. 

• Nori atlikti ir suprasti 

vis daugiau naujų, 

nežinomų dalykų. 

• Kelia probleminius 

klausimus, diskutuoja, 

svarsto, įsivaizduoja, 

fantazuoja. 

• Ieško atsakymų, naujų 

idėjų, netikėtų 

sprendimų, neįprastų 

medžiagų, priemonių, 

atlikimo variantų, 

lengvai, greitai keičia, 

pertvarko, pritaiko, siekia 

savito rezultato. 

• Drąsiai, savitai 

eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip. 
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UGDYMO GAIRĖS 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Kurti aplinką žadinančią naujus įspūdžius( garsai, spalvos, žaislai, 

meno kūriniai). 

• Žaisti su įvairių spalvų, tekstūros, formų žaislais, klausytis įvairių 

garsų 

• Nuolat kaitalioti ir atnaujinti žaislų įvairovę. 

• Kurti aplinką lavinančią visus 5 pojūčius. 

• Žaisti dailės priemonėmis ir medžiagomis, 

•Naudoti žaislus su garsais ir kuriuos galima išardyti. 

 

 

• Siūlyti žaidimų su vandeniu. 

• Žaisti žaidimus lauke lietaus metu. 

• Sudaryti sąlygas eksperimentuoti, tyrinėti. 

• Žaisti su smėliu, naudoti gamtinę medžiagą . 

• Piešti, tapyti, kurti  dekoracijas vaidinimui. 

• Prašyti apibūdinti aptarti kūrinį, išdailinti piešinį . 

• Skatinti kūrybiškumą, užduoti klausimų: „Kaip?..“ „Ką dar?..“ „Kas 

būtų?. 

• Ugdyti originalumą ,skatinti išsakyti idėjas ,drąsinti fantazuoti,  

• Skatinti dalytis išgyventa įdomia patirtimi, veikla, kelionių įspūdžiais ir 

nuotykiais. 

• Pateikti įvairių medžiagų, žaislų priemonių, skatinant vaiką kurti iš jų. 

• Siūlyti įvairios veiklos ne tik patalpoje, bet ir lauke, stebėti gamtą, metų 

laikų pokyčius, gamtos reiškinius. 

• Taikyti įvairius metodus: smegenų audrinimas, fantastiniai klausimai 

kūrybiniai vaidinimai, pasakos kūrimas sėdint ratu, – fantastinio gyvūno 

piešimas, pasakų perkūrimas. 
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18. Mokėjimas mokytis 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

Esminis gebėjimas. Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, 

spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

Mokėjimas mokytis. Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. Esminis gebėjimas. Mokosi žaisdamas, stebėdami kitus 

vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos 

mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

VAIKO GEBĖJIMAI IR ŽINIOS 

1 žingsnis 2 žingsnis 3 žingsnis 4 žingsnis 5 žingsnis 6 žingsnis 

• Reaguoja į 

kalbinimą, mimiką, 

žaislus, daiktus. 

• Stebi ir kartoja 

garsus, judesius. 

• Pradeda tyrinėti 

žaislus ir daiktus 

visais pojūčiais. 

• Juda spontaniškai 

ir turėdamas tikslą 

ką nors pasiekti, 

pajudinti, 

pabandyti. 

• Atlieka įvairius 

veiksmus su 

daiktais ir stebi, kas 

vyksta – bando 

pakartoti. 

• Stebi, mėgdžioja, 

klausia. 

• Veikia 

spontaniškai ir 

tikėdamasis tam 

tikro rezultato. 

• Klausia, kaip 

kas nors vyksta, 

veikia, stebi, 

bando. 

• Sugalvoja ir 

žaidžia, kviečia, 

draugus, 

sugalvoja naujų 

veikėjų, veiksmų. 

• Džiaugiasi tuo, 

ką išmoko. 

 

• Pasako, parodo, ką 

nori išmokti. 

• Mėgsta kūrybiškai 

žaisti ir stengiasi 

įtraukti kitus. 

• Siūlo žaidimams, 

veiklai naujų idėjų. 

• Stebi, kaip veikia 

kiti, komentuoja 

padarinius. 

• Pasako, ką veikė ir 

ką išmoko. 

 

• Norėdami ką nors 

išmokti pasako, ko 

nežino dėl ko abejoja. 

• Drąsiai spėja, bando, 

klysta ir taiso klaidas. 

• Klauso, ką sako kiti, 

pasitikslina. 

• Kitiems aiškina, ką 

norėjo padaryti, ką pa-

darė, ką darys toliau. 

• Spėlioja, kas atsitiks, 

jeigu... 

 

• Pasako apie tai, ką norėtų 

išmokti ir kaip tai padarys. 

• Nenumato, ką veiks toliau, 

kai išmoks. 

• Rodo iniciatyvą iškeliant ir 

sprendžiant problemas. 

• Išsiaiškina, kokios 

informacijos reikia, žino, 

kur ją rasti. 

• Savarankiškai ieško 

sprendimų, o tik po to 

kreipiasi pagalbos į 

suaugusįjį. 

• Pasako, ką jau išmoko, ką 

dar mokysis. 

• Paaiškina, kaip mokėsi, 

kaip mokysis toliau. 
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VAIKO VEIKSENOS PAVYZDŽIAI 

Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius 

• Pasirūpinti žaislų, kurie skatina tyrinėti visais pojūčiais, jais 

manipuliuoti. 

• Žaidžiant su kūdikiu kalbėtis su juo, rodyti ir įvardinti daiktus, 

veiksmus. 

• Leisti vaikams žaisti ir mokytis individualiu tempu. 

• Kartu su vaiku pasidžiaugti tais dalykais, kurių jis jau išmoko 

 ( pvz.: užsisegti, bėgioti, dėlioti ir kt.) 

• Leisti vaikams patiems pajusti ir nuspręsti, kada jiems 

reikalinga pagalba. 

 

 

 

 

 

• Skatinti pasakyti, ko jis nori išmokti. 

• Sudaryti sąlygas, numatyti įvairios veiklos, kuri padeda mokytis, tyrinėti ir 

pažinti aplinką. 

• Netrukdyti vaikui, kai jis įsitraukia į žaidimą. 

• Vaikus drąsinti nebijoti suklysti ką nors darant. 

• Skatinti galvoti, rasti patiems sprendimus iškilus kokiai problemai. 

• Raginti pasitelkti visus pojūčius tyrinėjant aplinką: uoslę, lytėjimą, 

klausimą, regėjimą, skonį. 

• Skatinti papasakoti, kaip jis tai padarė ( išmoko), nusakyti veiksmų eigą. 
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V. UGDYMO(SI) METODAI, BŪDAI 

      Ugdymo procese kūrybinę pedagogo ir vaiko sąveiką užtikrina taikomi ugdymo(si) metodai:  

 Žaidimas – pagrindinis vaikų ugdymo(si) metodas, svarbi vaiko kultūros dalis. Žaisdami 

vaikai atskleidžia savo patirtį, kaupia ją, išgyvena įvairius vaidmenis, išreiškia jausmus ir 

emocijas, sprendžia problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose 

situacijose, kuria bendravimo situacijas ir kt.  

 

 Stebėjimas – vienas iš pagrindinių metodų, siekiant pažinti vaiką, atskleisti jo individualius 

poreikius, gebėjimus ir galias.  

 

 Interpretacija – vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo būdas, padedantis jam 

atsiskleisti, savitai išreikšti savo ar pedagogų pasiūlytus sumanymus, idėjas.  

 

 Eksperimentavimas, tyrinėjimas – vienas iš aplinkos pažinimo ir patirties kaupimo būdų, 

kurie skatina vaiką aktyviai veikti, daryti atradimus, planuoti, organizuoti.  

 

 Pokalbis, diskusija – vaikai skatinami išreikšti savo nuomonę, požiūrį, argumentuoti 

išsakytas mintis, klausyti ir girdėti, ką sako kiti, apibūdinti savo ir kitų veiklą, kritiškai 

mąstyti.  

 

 Kūrybiškumą skatinantys metodai: naujų sumanymų kūrimas, „minčių lietus“, problemų 

sprendimas, idėjų kūrimas, informacijos radimas ir jos pritaikymas, vaizduotės pratimai ir 

kt.  

 

 Ugdymo aplinkos modeliavimas: aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti 

ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. Aplinka kuriama atsižvelgiant į vaikų poreikius, 

galimybes, interesus. Vaikai kuria ir keičia aplinką patys, ją pritaiko savo sumanymams.  

 

 Išvykos, ekskursijos: turtinama vaikų pažintinė, socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis, 

ugdomi įgūdžiai ir gebėjimai.  

 

 Sportinės veiklos metodai: futboliukas, krepšinis, estafetės, varžybos, komandiniai 

žaidimai, fiziniai pratimai.  

 

 Regio Emilia metodo elementai: meninė veikla prie šviesos ir smėlio stalų, kūrybinėse 

dirbtuvėse, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis ir kt. 

  

 IT taikymas: kompiuteriniai žaidimai, praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, 

fotografavimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas.  
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

           Vaiko pasiekimų  ir pažangos vertinimas – sudėtinė, nedaloma ugdymo proceso dalis. 

           Vaikų ugdymosi pasiekimai – tai ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir 

supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų.  

          Vaikų ugdymosi pažanga – tai vaikų pasiekimų ūgtelėjimas per tam tikrą laikotarpį. 

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

pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vertinimas padeda pedagogams, dirbantiems 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, analizuoti ugdymo įstaigą lankančio vaiko pasiekimų kaitą 

(žr. 2pav.). 

           Vaikų ugdymosi stebėjimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei apmąstymas 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojui padeda: 

 pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo turimus pasiekimus skirtingose ugdymosi srityse, 

nustatyti individualų ugdymosi tempą, išsiaiškinti ugdymosi poreikius; 

 numatyti tolesnio vaiko ugdymosi rezultatus, atsižvelgiant į jo ugdymosi poreikius, 

pasiekimus bei daromą pažangą, atrinkti tinkamesnį ugdymo turinį, būdus, priemones, 

aplinką ir kt.; 

 numatyti, kaip ugdymas bus individualizuojamas, pritaikomas kiekvienam vaikui pagal jo 

interesus, polinkius, lūkesčius, galimybes, turimą patirtį; 

 nuolat stebėti, ko ir kaip vaikas mokosi, ko išmoko, kokius sunkumus patyrė, kaip juos 

įveikė ir į tai atsižvelgiant koreguoti ugdymo procesą; 

 nustatyti, ar vaikų ugdymo organizavimas buvo veiksmingas, ar vaikui (vaikų grupei) 

pavyko pasiekti iki tam tikro laikotarpio numatytų ugdymosi rezultatų; 

 atrinkti ir pateikti tėvams aktualią informaciją apie jų vaikų ugdymąsi, motyvuojančią juos 

aktyviau įsitraukti į vaikų ugdymą įstaigoje; 

 pateikti objektyvią informaciją apie vaiko ar vaikų grupės ugdymąsi kitiems specialistams 

bei įstaigos administracijai. 

         Svarbiausi kokybiško vaikų ugdymosi kriterijai yra gera visų vaikų savijauta, džiugus 

dalyvavimas grupės gyvenime ir pagal kiekvieno vaiko galimybes daroma  pažanga visose ugdymo 

srityse, tėvų aktyvus dalyvavimas ir t.t. 

          Stebėdamas vaikų ugdymąsi, vertindamas ir apmąstydamas vaikų pasiekimus bei pažangą, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojas įsivertina ir savo profesinės veiklos kokybę. 

          Vertindami vaikų pasiekimus,  vadovaujamės Pasiekimų aprašu, nes jame pateikti 

svarbiausi ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos bei jų kaitos 
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žingsniai naudojami kaip kriterijai, stebint vaikų ugdymąsi ir vertinant jų pasiekimus bei pažangą. 

Vaikų turimi gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos palyginami su numatytais Pasiekimų apraše 

ir taip išsiaiškinama, ko vaikas yra pasiekęs, kokia jo pažanga per tam  tikrą laikotarpį (rudenį ir  

pavasarį). Turint Pasiekimų aprašą yra lengviau stebėti vaikų ugdymąsi, vertinti jų pasiekimus ir 

fiksuoti individualiai kiekvienam vaikui sukurtame pasiekimų apraše. 

Pradėjus vaikui lankyti darželį, siekiama užtikrinti globos ir ugdymo tęstinumą, ypač 

adaptaciniame laikotarpyje. Pedagogai, siekdami pažinti vaiką, išsiaiškina vaiko poreikius, 

interesus, esamą gebėjimo lygį, specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 

Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami taikant šiuos metodus: stebėjimą, pokalbius, diskusijas, 

apklausas (vaikų, tėvų, pedagogų) vaikų darbų analizavimas, pedagogų refleksija. 

Vaiko pasiekimus pedagogas vertina nuolat, jie fiksuojami bet kuriuo metu, kai auklėtojas 

pastebi naujai atsiradusį ar patobulėjusį vaiko gebėjimą, kyrį įrodo jo veiklos epizodai.Taip 

išsiaiškinama, ką vaikas yra pasiekęs, kokia jo pažanga per tam tikrą laikotarpį. Vertinama pagal 18 

raidos sričių. 

Medžiaga apie vaiko pasiekimus kaupiama „Vaiko aplanke“. Tai gali būti: 

   vaikų darbelių pavyzdžiai;  

   nuotraukos; 

   vaiko stebėjimų aprašai; 

   vaiko mintys, žodinė kūryba; 

   interviu su vaiku, sukurtos knygelės; 

   anketos, klausimynai; 

 

 Vertinimą vykdo pedagogės, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, papildomo ugdymo 

pedagogės. Tinkamiausias informacijos rinkimo būdas yra vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje 

aplinkoje ir veikloje. Visi stebėjimai sistemingai fiksuojami vaiko apraše ir kaupiami vaiko aplanke.   

 Vertinimo medžiaga laikoma grupėje, ji yra konfidenciali.  

 Apie vaiko pasiekimus turi būti informuoti tėvai (globėjai). Jiems gali būti parodoma 

surinkta medžiaga, kalbamasi asmeniškai, prašoma papildomos informacijos. 

 Vaikams teikiama speciali logopedo pagalba. Vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, vertinami rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais. Vertinimą vykdo logopedas. Vertinime 

gali dalyvauti auklėtojas, tėvai, vaikai. 

 Analizuodamas surinktą informaciją pedagogas turi kelti klausimą: ką ši informacija 

sako apie vaiką ir jo ugdymo(si) procesą. Siekti, kad vertinimas vaiką pakylėtų, skatintų tobulėti. 

 vaizdo įrašai; 

 garso įrašai; 

 tyrimai; 

 specialistų komentarai; 

 auklėtojos parengtas vaiko aprašas, 

 pasiekimų diagrama. 

 

 tėvų pastebėjimai; 
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 Pedagogai remdamiesi įvertinimo duomenimis, planuoja ugdymo procesą, numato vaiko 

ugdymosi individualizavimo galimybes, savo kompetencijų tobulinimo sritis. 

 Individualizuojant vaikų ugdymo procesą naudojama šešių žingsnių vertinimo metodika. 

Surinkti duomenys apie vaikų ugdymosi pasiekimus analizuojami pasitelkiant diagramą. Ji 

vaizdžiai parodo individualią vaiko kiekvienos srities pažangą. Šie duomenys panaudojami 

kryptingai planuojant ir organizuojant vaikų ugdymą. Diagrama ir vaiko aprašas, padeda išryškinti  

ugdymosi pasiekimų sritis, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio, jame atsispindi vaikų 

individualūs pasiekimai. Vertinimo rezultatai aptariami su tėvais, mokytojų tarybos posėdžiuose, 

vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Mokytojų tarybos posėdžiuose pedagogai pateikia bendrą 

informaciją apie grupės vaikų pasiekimus, siejant juos su grupės ugdymo tikslais ir uždaviniais, bei 

numatant ateities perspektyvą ir žingsnius.  

 

 

2 pav. Vaiko ugdymo procesas. 
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Priedas 1 

 

 

Ankstyvasis amžius 

Metų 

laikas 

Dailės užsiėmimo rūšis Idėja Atlikimo technika 

Ruduo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piešimas, tapyba „Didelis ir mažas 

sviedinukas“ 

Apvalių formų piešimas (flomasteriai, spalvoti pieštukai). 

„Krenta obuoliai“ Obuolio štampavimas ant popieriaus (guašas). 

„Rudeniniai lapai“ Medžio lapo atspaudimas ant popieriaus (guašas). 

„Rudens debesys“ Potėpiai storu teptuku (guašas, akvarelė). 

„Peizažas“ Spalvų liejimas, išgaunant skirtingo intensyvumo tonus ir pustonius (akvarelė). 

Aplikacija „Obuoliukas“ 

 

Klijavimo įgūdžių formavimas, klijuojant dvi skirtingų spalvų formas vieną 

šalia kitos (spalvotas popierius). 

„Ežiukas“ Ežiuko kūnelio aplikavimas plėšant popierių, spygliukų (popierinių juostelių, 

siūlų ir kt.) klijavimas. 

„Rudenėlio spalvos“ Lapų formos iš didelio gabalo plėšymas (šiltų spalvų popierius). 

„Maža moterėlė visus 

aprengia“ 

Iškirptų drabužių pagal pasirinkimą puošimas- ritmiškas spalvų ir formų 

išdėstymas ornamente (spalvotas popierius). 

Lipdymas „Obuolys“ Rutulio lipdymas (plastilinas). 

„Grybas“ Rutulio suspaudimas ir ritinio formos tempimas (plastilinas). 

„Ežiukas“ Rutulio prispaudimas ant popieriaus lapo (plastilinas). 

„Pyragai“ Pailgų, apvalių, kampuotų formų lipdymas, puošimas įspaustomis duobutėmis. 

Mišri technika „Rudenėlis“ Medžių piešimas įvairiom kryptim ir storio linijomis (anglis), burbulėtos 

plėvelės atspaudai, tarsi medžio lapai (guašas). 
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Žiema Piešimas, tapyba „Kalėdiniai atvirukai“ 

„Sninga, senis besmegenis“ 

 

Trafaretų naudojimas (guašas). 

Tapymas ant spalvoto fono, ritmiškas potėpių dėjimas teptuko plokštuma ir 

galu (spalvotas popierius, guašas). 

„Trupinėliai paukšteliams“ 

 

Mažų rutuliukų formavimas, jų prispaudimas prie popieriaus (plastilinas, 

kartonas). 

„Piešinukai ant butelio“ Brūkšneliu, taškelių ritminis išdėstymas (guašas). 

 Aplikacija „Paukšteliai lesyklėlėje“ 

 

Kompozicinių įgūdžių formavimas, išdėstant smulkiausius daiktus konkrečioje 

vietoje (spalvotas popierius). 

„Lietuvos vėliava“ Spalvų išdėstymas reikiama tvarka (spalvotas popierius). 

„Užgavėnių kaukė“ 

 

Trafareto naudojimas, kaukės aplikavimas laikraščio, medžiagos skiautėmis, 

siūlais ir kt,). 

Lipdymas „Eglutės žaisliukai“ 

 

Modelino kočiojimas, atspaudimas formelėmis, puošybos elementai 

(modelinas, įv. daiktai puošimui). 

„Senis besmegenis“ Dviejų- trijų skirtingų dydžių vienodų formų jungimas (plastilinas). 

„Miško žvėrelis“ Tempimo įgūdžių įtvirtinimas, ištempiant kiškio ausis (plastilinas). 

Mišri technika „Pėdsakas“ Tyrinėti įvairių daiktų paliekamus pėdsakus (žaislinės mažinos dažų vėžios, 

bulvės štampai, gamtinės medžiagos spaudai ir kt.). 

Pavasaris Piešimas, tapyba „Katytė“ Būdingų bruožų perteikimas (akvarelė, vaškinės kreidelės). 

„Margutis“ Pasidarius štampus iš bulvės, kurti margučio ornamentus. 

„Gėlės mamai“ 

 

Spalvinė kompozicija popieriaus lapo centre, delniukų atspaudais išgaunant 

tulpes (guašas). 

„Žuvys akvariume“ Pirštukais štampuoti iškirptoje formoje (guašas). 

Aplikacija „Knygutė“ 

 

Viršelio puošimas (kartonas, spalvotas popierius, flomasteriai, spalvoti 

pieštukai). 

Šakelės su „kačiukais“ 

 

Kirpta arba plėšyta aplikacija, ritmiškas elementų išdėstymas vienoje ir kitoje 

pusėje (spalvotas popierius). 
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„Cibulis“ 

 

Ovalios formos ir skersinių juostelių klijavimas, figūrų išdėstymas popieriaus 

lape (spalvotas popierius). 

„Naminiai paukščiai- 

viščiukas“ 

Koliažas: siūlai, oda, šiaudeliai. 

 Lipdymas „Kiaušinis“ Ovalo lipdymas (miltų ir druskos tešla). 

„Gėlių pieva“ Plokštuminis lipdinys, iš spalvoto plastilino gabalėlių. 

„Ornamentas“ Ant sukočioto modelino spaudžiant įv. medžiagas ar karoliukus kurti 

ornamentą. 

 Mišri technika „Tulpė“ Siūlais apvyti iš storesnio popieriaus iškirptą tulpės žiedą, neapvytus tarpelius 

nuspalvinti dažais.  
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Ikimokyklinis amžius 

Metų 

laikas 

Dailės užsiėmimo rūšis Idėja Atlikimo technika 

Ruduo Piešimas, tapyba „Draugo portretas“ 

 

Būdingų bruožų pavaizdavimas, teisingas veido proporcijų išdėstymas 

(akvarelė, vaškinės kreidelės). 

„Rudeninė obelis“ Medžio piešimas, obuolio štampavimas (guašas). 

„Medis meta lapus“ Kamieno piešimas apsibrėžiant ranką, lapo spaudas (guašas). 

„Išskrenda paukščiai“ 

 

Kompozicinių įgūdžių formavimas, išdėstant daiktus dangaus ir žemės fone 

(akvarelė, vaškinės kreidelės). 

Aplikacija „Vaisiai ir daržovės“ 

 

Spalvoto popieriaus parinkimas atitinkamai daikto spalvai (plėšyta mozaika: 

įv. laikraščiai ir žurnalai). 

„Medis rudenį“ 

 

Gamtinės medžiagos klijavimas, šiltų spalvų parinkimas (moliūgų sėklos, 

guašas). 

„Grybų, lapų ornamentas“ 

 

Augalinio ornamento išdėstymas juostoje, išlaikant šiltų spalvų koloritą 

(spalvotas popierius). 

„Maža moterėlė visus 

aprengia“ 

Drabužiai pagal pasirinkimą- puošybos elementai: gėlytės, kvadratėliai ir kt. 

(koliažas: spalvotas popierius, tekstilė). 

 Lipdymas „Baravykas ir musmirė“ 

 

Dviejų grybų panašumų ir skirtumų pateikimas, spalvų parinkimas 

(plastilinas). 

„Ežiukas neša obuolius“ Tempimo įgūdžių formavimas, įspaudžiant smulkias detales (plastilinas). 

„Močiutės indai“ 

 

Tuščiavidurės formos lipdymas, lietuvių liaudies ornamento pritaikymas 

puošiant indą (molis). 

„Sraigės stebuklingas 

namelis“ 

Plokštuminis lipdinys, dekoravimas įvairiom kruopom. 

Mišri technika „Grybas –visų girių 

pulkaunykas“ 

Grybo koto aplikavimas ir atspaudas (manu kruopos arba spalvotas popierius, 

guašo dažai, kempinė). 
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„Rudeninių lapų 

kompozicija“ 

 

Medžio kamieno kirpimas, glamžymas, lapo atspaudimas, gamtinės medžiagos 

panaudojimas (guašas, gamtinė medž.). 

„Drugelis“ 

 

Kūnelio formavimas plastilinu prispaudžiant prie popieriaus lapo. Sparneliams 

prilipdomi medžio lapai. 

„Skėtis“ Savarankiškai kirpti skėčius, juos štampuoti medžiu lapais, aplikuoti spalvotais 

siūlais, plastilinu, kruopomis). 

Žiema Piešimas, tapyba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Žiema-pirmosios snaigės“ 

 

Snaigių raštų piešimas vaškinėm kreidelėm arba klijais, fono dengimas 

akvareliniais dažais. 

„Žaisliukai ant eglutės“ Ant nereikalingų kompaktinių diskų piešti guašo dažais įvairius raštus. 

„Kalėdinė eglutė, fejerverkai“ 

 

Naudojant akvarelės dažus su šiaudeliais pusti dažų taškelius, stebėti dažų 

liejimąsi, potėpiu išreikšti šventinę nuotaiką. 

„Paukštelių ir žvėrelių globa“ 

 

Miško piešimas, daiktų išsidėstymas erdvėje, žvėrelių piešimas (guašas, 

akvarelė). 

„Mano kraštas –Lietuva“ 

 

Apžvelgti savo miesto architektūrą, piešti įsimintiniausius architektūros 

pastatus. 

„Laiškas Kalėdų seneliui“ Voko lankstymas ir jo puošimas- siluetinio ornamento naudojimas, šrifto 

pradmenys (spalvotas popierius, grafinės priemonės). 

Aplikacija 

„Eglutė su žaisliukais“ Simetrinis kirpimas pagal išpieštą formą, skrituliukų kirpimas ir jų išdėstymas 

žaliame eglutės fone (spalvotas popierius). 

„Paukštelių ir žvėrelių globa“ 

 

 

Lesyklėlės  aplikavimas, figūrų plėšymas arba karpymas, kompozicinių 

įgūdžių formavimas, išdėstant smulkiausius daiktus konkrečioje vietoje 

(spalvotas popierius). 

„Tautinės juostos“ 

 

Iš popieriaus kirpti juostas, puošybos elementai: gėlytės, kvadratėliai ir kt. 

(koliažas: spalvotas popierius, tekstilė). 

„Užgavėnių kaukės“ Iš popieriaus ir siūlų ant kartono kurti kaukias. 
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 Lipdymas „Eglutės žaisliukai“ 

 

Modelino kočiojimas, atspaudimas formelėmis, puošybos elementai 

(modelinas, įv. daiktai puošimui). 

„Besmegenių šalyje“ 

 

Gamtinės medžiagos panaudojimas smulkioms detalėms (plastilinas). 

„Molinukai“ 

 

Iš molio žmogiukų lipdymas, kūno dalių jungimas, naudojant įv. medžiagas 

(vielą, pagaliukus). 

„Pilys“ Plastilino kočiojimas, minkymas formuojant rutulius. Erdvinės pilies kūrimas. 

 Mišri technika „Besmegenių šalyje“ 

 

Naudojant nereikalingus kompaktinius diskus, kurti besmegenius. Atskirom 

detalėm naudoti spalvotą popierių, guašą. 

„Audžiu kilimėlį“ Ant medinių rėmų austi siūlais, medžiagų juostelėmis, laikraščio juostelėmis. 

„Užgavėnių kaukės“ Apimtinės formos, padarytos papjė- mašė technika, tapymas (guašas). 

Pavasaris Piešimas, tapyba „Piešinukai ant butelio“ Butelio puošimas klijų raštais, dažymas guašo dažais. 

„Margučių pilna kraitelė“ 

 

„Eglučių, žiedelių“ komponavimas iškirptoje ovalo formoje (akvarelė, tušas, 

guašas). 

„Parskrendantys paukščiai“ Fantazijos pagrindas- realus paukštis (guašas, akvarelė). 

„Puokštė mamytei“ Tapyba guašu natiurmortas. 

„Akmenėlio istorija“ Guašo dažais piešti, spalvinti akmenukus, dėlioti mozaiką. 

 Aplikacija „Knygutė“ Karpinio taikymas viršeliui puošti (kartonas, spalvotas popierius). 

„Pirmosios pavasarinės 

gėlės“ 

Siluetinis kirpimas (žibutė), vaizduotės išradingumo ugdymas (spalvotas 

popierius, seni žurnalai). 

„Vazonėlis su gėlėmis“ 

 

Vazonėlio kirpimas, jo puošimas geometrinėmis figūromis, įv. gėlių silueto 

kirpimas (spalvotas popierius, tekstilė). 

„Katinas“ Figūrų kirpimas, jų tinkamas išdėstymas lape, klijavimas, uodegos lankstymas 

laipteliais. 

 Lipdymas „Gėlės“ 

 

Piešti savo kūrybos gėles ant iškočioto modelino, dekoruoti karoliukais, 

kriauklėmis. 
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„Akmenėlio istorija“ 

 

Akmenukų marginimas, jų išdėliojimas i lipnią medžiagą (akmenukai, gamtinė 

medžiaga, modelinas). 

„Plaukia laivas“ 

 

Plokštuminė lipdyba (plastilinas, gamtinės medžiagos). 

„Paukštis“ Lipdyti paukščio kūno dalis (modelinas). 

 Mišri technika „Atgiję pasakų herojai“ Darbelis iš kaklaraiščių –gyvatė. „Eglė-žalčių karalienė“ inicijavimas. 

„Puokštė mamytei“ 

 

Gėlės kūrimas naudojant sagas, kiaušinių dėklus. 

„Mozaika“ 

 

Akmenukų marginimas, jų išdėliojimas i lipnią medžiagą (akmenukai, gamtinė 

medžiaga, modelinas). 

Pleneras: “Mus supanti 

gamta“ 

Gamtoje iš randamų medžiagų dėlioti mozaiką. 
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                                                                                                                        Priedas Nr. 2                                                      

             

                                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                        Telšių  lopšelio-darželio „Eglutė“  

                                                                          Direktoriaus  2017 m. rugpjūčio 23 d.                                                                                                                                                                                                                                                              

įsakymu Nr. V1-22 

      

 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 VAIKŲ PATYČIŲ IR SMURTO  PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

Patyčių ir smurto problema aktuali visame pasaulyje. Mokslininkai ir praktikai nagrinėja patyčių ir smurto atsiradimo priežastis ir 

ieško, kaip išvengti patyčių ir smurto, analizuoja jų įtaką asmenybės raidai ir sveikatai. 

Ši problema aktuali ir Lietuvoje. Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta padidinti patyčių ir smurto 

nepatiriančių vaikų dalį nuo 30 iki 70 proc. ir pasiekti, kad būtų įgyvendinamos prevencinės programos. 

Vaikų patyčių ir smurto prevencijos programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams, l.-d. pedagogams, 

darbuotojams, ugdytinių tėvams. 

                   Patyčios nėra atsitiktinis elgesys – tai yra tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kurių metu vienas ar keli asmenys kabinėjasi, žemina, 

užgaulioja kitą. Šis elgesys vyksta tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų.  
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Patyčios – tai: 

žodinis priekabiavimas: 

 prasivardžiavimas,  

 gąsdinimas,  

 pašaipios replikos apie žmogaus kūną, religiją, tautybę, negalią, išvaizdą,  

 žeminantys ar skaudinantys užrašai apie vaiką,  

 vaiką skaudinančių žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu;  

fizinės priekabės:  

 pargriovimas,  

 įspyrimas ar spardymas,  

 kumščiavimas,  

 stumdymas,  

 rankos užlaužimas,  

 spjaudymas,  

 daiktų gadinimas ir atiminėjimas,  

 drabužių gadinimas,  

 plaukų pešiojimas.  

netiesioginės priekabės:  

 vaiko atstūmimas nuo grupės,  

 apkalbinėjimas,  

 ignoravimas,  

 šmeižimas,  

 kaltinimas tuo, ko vaikas nepadarė,  

 nebendravimas su vaiku,  

 spaudimo darymas,  

 neapykantos prieš kitą vaiką kurstymas.  
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Svarbu apibrėžti šiuos terminus:  

Kaltininkas – asmuo skriaudėjas, kuris siekia demonstruoti jėgą.  

Auka – asmuo, patyręs tiesiogines, netiesiogines ar elektronines patyčias.  

Stebėtojas – asmuo, matantis ir žinantis, kad vyksta patyčių veiksmas.  

Patyčių patiria tiek suaugusieji, tiek vaikai, be to, jų būna įvairiose gyvenimo srityse (viešajame gyvenime, žiniasklaidoje, darbe ir 

asmeniniame gyvenime, artimiausioje aplinkoje).  

 

II. TEORINIAI  PAGRINDAI 

 

Smurtas apibūdinamas įvairiai, tačiau visiems apibrėžimams bendra tai, kad smurtas yra žalojantis, kenksmingas bei sąmoningas 

veiksmas, kuriuo, naudojant savo galią, siekiama ką nors įskaudinti . Smurtas – tai įsiveržimas į kito žmogaus emocinę, psichologinę ir fizinę 

erdvę.  

Smurtas prieš vaikus apibūdinamas kaip grubi prievarta, kėsinimasis į vaiko fizinę, psichinę ir lytinę neliečiamybę, sutrikdant jo 

sveikatą, atimant gyvybę ar grasinant tai padaryti arba kitaip vaiką traumuojant, jį įbauginant, iš jo pasityčiojant, paniekinant, pažeminant. 

Skiriamos keturios smurto rūšys: fizinis, emocinis arba psichologinis, seksualinis, ekonominis.   

Pasaulio sveikatos organizacija fizinį smurtą prieš vaikus apibūdina kaip veiksmus, kurie sukelia faktinę ar potencialią žalą asmens 

sveikatai, sąveikos ar jos nebuvimo metu. Emocinis smurtas – tai ne fizinio kontakto veiksmai, kurie sukelia žalą ar sudaro sąlygas sukelti žalą 

psichikos sveikatai ir psichosocialinei raidai.  

Emocinį smurtą sunku pastebėti, skirtingai negu fizinis smurtas, jis nepalieka išorinių požymių (lūžių, mėlynių ir t.t.), tačiau žaloja 

asmens dvasinį pasaulį.  

Įvairūs autoriai pateikia skirtingus šio reiškinio apibrėžimus. Emocinis smurtas – nuvertinimo, menkinimo, žeminimo, grasinimo, 

gąsdinimo, atskyrimo, kvailinimo ar kitokie ne fizinio kontakto priešiškos elgsenos modeliai, judėjimo laisvę ribojantys veiksmai, sukeliantys ar 

sudarantys sąlygas sukelti žalą vaiko fizinei, emocinei, psichinei, dvasinei, moralinei, socialinei sveikatai ir vystymuisi. Šie veiksmai yra 
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sąmoningai atliekami asmens, turinčio tiesioginę valdžią, galią vaiko atžvilgiu ar vaiko pasitikėjimą (Karmaza ir kt., 2007). Emocinis smurtas 

gali būti ir socialinė izoliacija, terorizavimas, ignoravimas (Blažys, 2001).  

Viena iš emocinio (psichologinio) smurto raiškos formų yra patyčios. Jos apima labai platų smurtinio elgesio spektrą. Patyčių 

(tyčiojimosi) terminu apibrėžiamos lengvesnio fizinio ar emocinio (psichologinio) smurto formos, tačiau jos yra ne mažiau žalingos negu sunkios 

smurto formos: sumušimas, išžaginimas, grasinimas nužudyti ir pan. Patyčios labai dažnos ne tik Lietuvos mokyklose, bet ir suaugusiųjų 

kolektyvuose (studentai, bendradarbiai ar kitokių kolektyvų nariai dažnai randa žmogų, kuris yra nepritampantis prie kitų ir iš jo slapta arba 

viešai tyčiojasi). Nuolatinis priekabiavimas, pravardžiavimas, žeminimas visuomenėje yra daug dažnesni negu sunkios ir žiaurios smurto formos 

(Karmaza ir kt., 2007). 

 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir 

patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. 
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Programos uždaviniai:  

 užkirsti kelią smurtui ir patyčioms lopšelyje-darželyje ir jo teritorijoje, organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti l-d  smurto prevencijos 

priemones; 

 kurti saugią ir draugišką aplinką; 

 taikant vaidybinę veiklą mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius klausimus, problemas; 

 siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje; 

 kurti lopšelyje-darželyje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias; 

 formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimam atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką; 

 stiprinti vaikų savigarbą ir pasitikėjimą savimi; 

 suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą. 

Pagrindiniai smurto ir patyčių prevencijos strategijos principai: 

 Visiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams turi būti žinoma, koks elgesys laikomas patyčiomis.  

 Lopšelis-darželis  rimtai reaguoja į vykstančias patyčias. Tai reiškia, kad reaguojama į kiekvieną kitą žmogų žeminančio elgesio 

apraišką – žodines, fizines, netiesiogines patyčias.  

 Vykstančios patyčios yra sustabdomos – tai yra visos mokyklos bendruomenės pareiga: tėvų, pedagogų, darbuotojų, administracijos.  

 Svarbu, kad kiekvienas lopšelio-darželio bendruomenės narys pastebėtų vykstančias patyčias ir stengtųsi jas sustabdyti: pedagogai ar 

kiti suaugusieji tiesiogiai įsikištų į vykstančias patyčias ir jas sustabdytų, vaikai pakviestų suaugusįjį, kuris galėtų patyčias sustabdyti.  

 Smurto ir patyčių programa vykdoma visose grupėse. Kiekvienas pedagogas, grupės auklėtojas planuoja renginį ar veiklą, susijusią su 

smurto ir patyčių prevencija. 

Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvaus organizuojamuose miesto renginiuose. 

 

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
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Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas. Padėties vertinimas ir analizė. Prieš pradedant organizuoti patyčių prevencijos veiklas, 

rekomenduojama  atlikti tyrimą ir atsakyti į šiuos klausimus: kaip dažnai vyksta patyčios? Kokios jų formos? Kur jos vyksta? Kaip vaikai ir 

suaugusieji reaguoja į patyčias? Rekomenduojama vertinimą atlikti reguliariai, tuo pačiu metu pavasarį, nes būtent tada vaikų santykiai yra 

susiklostę ir galima pamatyti visą jų spektrą. 

Esamos situacijos įvertinimo: mokyklos vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais 

instrumentais ar kitais pasirinktais būdais (apklausa, stebėjimu, pokalbiais ar kt.), reguliariai renka informaciją apie mokymo(si) aplinkos 

saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas.  

                    Programos įgyvendinimas – Programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas,  pagal bendrąsias 

programas,  l-d veiklos planą, projektinę veiklą, organizuojamus renginius. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagogai veiklos plane 

pažymi apie atitinkamos temos pateikimą auklėtiniams. 

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. Nuosekliai ir reguliariai ugdomi vaikų savęs pažinimo, empatijos, problemų ir 

konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai įgūdžiai. Ugdytinių socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas gali būti vykdomas integruojant į dalyko(-ų) ugdymo turinį, įgyvendinant prevencines programas, kitu  

pasirinktu būdu. 

 

L-d susitariama dėl elgesio taisyklių (normų), kuriose aiškiai reglamentuojamas tiek pozityvus / laukiamas, tiek neleistinas / 

nepageidaujamas ugdytinių elgesys, numatomi vaikų skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemonės ir būdai, jie yra žinomi ir suprantami 

visiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams, jais vadovaujasi kiekvienas l-d darbuotojas, siekdamas atpažinti ir pastiprinti pozityvų vaikų ir 

suaugusiųjų elgesį.  

Lopšelis-darželis  puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, 

pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias atitinka visų lopšelio-darželio darbuotojų elgesys ir veikla.  

Priežiūrą atlieka lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija; koordinuoja: direktoriaus pavaduotojas ugdymui; atsakingi visi lopšelio-

darželio darbuotojai. 
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Kiekvienais metais sausio  mėnesį VGK  aptaria ir pateikia bendruomenės susirinkime informaciją apie Programos priemonių 

įgyvendinimo rezultatus (ataskaita). 

 

                                           PROGRAMOS VEIKSMINGUMAS 

Priemonių įgyvendinimas: mokyklos darbuotojai pagal pasiskirstytas atsakomybes įgyvendina numatytas Priemones. Priemonių 

įgyvendinimą koordinuoja l.-d. vadovo paskirtas mokyklos darbuotojas, vaiko gerovės komisijos narys. 

Priemonių veiksmingumo vertinimas: analizuojami pasiekti rezultatai, sėkmės veiksniai ir trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti 

priemones.  

 

 Patyčių ir smurto  prevencijos programa yra veiksminga, jei...  

Į prevencijos procesą yra įsitraukę visi – vaikai, personalas, tėvai ir bendruomenė, palaikomos visą l-d apimančios iniciatyvos, 

organizuojamos grupės veiklos ir individuali intervencija. 

 L-d vadovas siekia sisteminių pokyčių.  

 Skiriama dėmesio nuosekliam socialinių emocinių gebėjimų ugdymui įtraukiant visus mokyklos bendruomenės narius: padedama 

vaikams ir suaugusiesiems išmokti valdyti emocijas, dirbti bendradarbiaujant, spręsti problemas ir priimti atsakingus sprendimus.  

 Grupių auklėtojas geba kurti rūpestingą, tarpusavio santykius puoselėjančią aplinką ir randa laiko pokalbiui sunkiomis temomis, tokiomis 

kaip patyčios.  

 Skiriama laiko ištirti esamą patyčių situaciją. Atsižvelgiant į l-d poreikius, sudaromas priemonių  planas. 

 Sukuriama atsakinga lyderių grupė rūpintis l-d klimatu ir užtikrinti, kad kiekvienas būtų išgirstas (vaikai, pedagogai, techninis personalas, 

tėvai ir kt.) ir kiekvienam būtų atstovaujama. 

 Bendruomenėje susitariama dėl patyčių apibrėžimo, nustatomos elgesio normos, nuolat stebima, kaip jų laikomasi, ir reaguojama, jei jos 

pažeidžiamos. Skatinama elgtis tinkamai ir laikytis taisyklių. 
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 Pasirūpinama kokybiška patyčių prevencijos mokymų medžiaga ir šaltiniais, skirtais emociniams socialiniams gebėjimams ugdyti. 

Mokomas visas personalas ir įtraukiami visi mokyklos bendruomenės nariai. 

 Į įvairias veiklas integruojamos temos ir diskusijos šiais klausimais: tolerancija, empatiškumas, gebėjimas spręsti problemas ir pasirinkti 

tinkamus sprendimus, psichologiškai ir fiziškai sveikų santykių palaikymas – visa tai, kas svarbu vaiko emociniam socialiniam 

vystymuisi. 

 Dirbama ne tik su vaikais, bet ir su tėvais, šeimomis ir bendruomene, kad visi suvoktų ir gebėtų priimti rasinius, religinius, kultūrinius 

skirtumus. 

 Pasirenkamos mokyklai tinkančios tyrimais grįstos programos ir jos tiksliai įgyvendinamos. 

 Pripažįstama, kad patyčios visus vaikus veikia neigiamai, rengiami stebėtojai, gebantys tinkamai reaguoti į kiekvieną patyčių atvejį. 

 

__________________________ 

 

 

 

PRITARTA 

Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ 

 mokytojų tarybos 

2017 m. gegužės 30 d. protokolu Nr.2 

 

 

 

 

 



16 
 

 


