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ĮVADAS 

 

 Ikimokyklinio ugdymo(si)  programa ,,Papilės takeliais“ (toliau – Programa) siekiama užtikrinti į 

vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymosi proceso partneriu, apibrėžti tikslingą ir 

veiksmingą ugdymosi proceso organizavimą bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymą. Programa 

grindžiama visuminio, integruoto ugdymo(si) idėjomis ir apima visas ugdymo(si) sritis.  

 Programoje yra numatyta ugdymo proceso dalyvių: pedagogų– vaiko– tėvų sąveika, pedagoginės 

strategijos, principai, tikslai, uždaviniai, ugdymo(si) turinys, aplinka, priemonės bei rezultatai, vaiko 

pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 Programa skirta vaikams nuo 1,5 iki 6 metų ir jų ugdytojams: ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, 

švietimo pagalbos specialistams, vadovams bei ugdytinių tėvams (globėjams). 

 Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  (nauja redakcija 

2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) vartojamas sąvokas bei strateginių švietimo dokumentų ir kitų 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių teisės aktų siekius, prioritetus, kokybės kriterijus. 

 Programoje išryškinta regiono savitumas – geografinė Papilės aplinka bei įstaigos savitumas, 

ugdymo ir kitų paslaugų ypatumai. 

 Ikimokyklinio ugdymo programos turinys peržiūrimas ir atnaujinamas atsižvelgiant į ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ bendruomenės poreikius, derinant su švietimui ir ikimokykliniam ugdymui 

keliamais tikslais ir uždaviniais, strateginiais dokumentais.   
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1.1. Informacija apie švietimo teikėją 

 Švietimo teikėjo pavadinimas: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė “.  

 Trumpas pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė “. 

 Teisinė forma: Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

 Grupė: Neformaliojo švietimo, Ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

 Veiklos pradžia: 1986 m.  

 Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas. 

 Ugdymo(si) kalba:  lietuvių. 

 Ugdymo(si) forma: dieninė. 

 Įstaigos kodas:  190449063. 

 Adresas: Ventos g. 15, Papilė, LT – 85245, Akmenės rajonas. 

 Tel.: 8 620 79092. 

 Interneto svetainės adresas: http://www.papilesgimnazija.lt/kregzdute/. 

 El. paštas: kregzdute@akmene.lt. 

 

1.2. Vaikų, tėvų (globėjų), vietos bendruomenės poreikiai 

Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines 

vystymosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. Atsižvelgiant į 

individualius, specialiuosius (turinčių išskirtinių gebėjimų, specialiųjų ugdymosi poreikių, augančių 

socialinės atskirties,  skurdo aplinkoje ir kt.) poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: 

saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. 

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

palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.  

Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai skirtose  

specialiose zonose, sporto salėje, lauko aikštelėse.  

Poreikis žaisti. Kiekvienas vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, pasirinkti  

žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja.  

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

gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų.   

Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias,    tikslina 

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

viską paliesti, pajausti, nes jo saviti mokymosi metodai.  

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

priemones, žaislus. 

Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Šiuolaikinėje žinių ir technologijų visuomenėje 

augantis vaikas domisi, nori žaisti kompiuterinius ir kt. žaidimus, nori įdomios informacijos. 

Tam, kad vaikas nuolat galėtų įgyvendinti savo sumanymus, jam sudaromos palankios sąlygos tai 

atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdymosi aplinką.  
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Tėvų lūkesčiai. Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems svarbiausia, kad būtų sudarytos geros 

visapusiško ugdymosi sąlygos, kad būtų tenkinami specialieji bei išskirtinių gebėjimų turinčių vaikų 

poreikiai, teikiama specialistų pagalba. Tėvų lūkesčiai: tinkama vaiko priežiūra, maitinimas, vaiko 

saugumo ir sveikatos užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir su suaugusiais, 

savarankiškumas, pasirengimo mokyklai svarba. 

Tėvai yra lygiaverčiai ugdymosi proceso dalyviai ir atsakingi už vaiko ugdymosi 

pasiekimus. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ veiklos paskirtis – padėti šeimai, ugdyti vaiką, 

atliepti tėvų lūkesčius ir poreikius: teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą 

ir kt. Įstaigos bendruomenė numatant vaiko ugdymo(si) darną garantuojančias sąlygas, nuolat siekia 

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

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

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

kt.), užtikrinant gautos informacijos konfidencialumą. Visa įstaigos bendruomenė siekia darnaus perėjimo 

nuo ugdymosi šeimoje prie ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. 

 

1.3. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

 

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą programoje apibrėžtas ieškant įžvalgų klasikinėje ir šiuolaikinėje 

filosofijoje, kuri apibrėžia kaip suvokti ir integruoti vertybiškai pozityvų ugdymą. Įstaigos pedagogai 

vadovaujasi šiuolaikine ugdymo filosofija:  vaiko ugdymas – jo prigimtinių poreikių tenkinimas ir 

kompetencijų plėtotė per kūrybišką vaiko ir pedagogo sąveiką, sėkmingai modeliuojant ir veiksmingai 

įgyvendinant vaikų ugdymo turinį.  

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ įgyvendinamos humanistinės filosofijos idėjos. 

Humanistinė filosofija kviečia ugdymą orientuoti į vaiką, padėti jam išreikšti save ir tapti geru žmogumi. 

Vaikai pažįsta save ir supantį pasaulį: atranda santykius su savimi, kitais žmonėmis, gamta, etniniu 

paveldu, visuomene. Humanistinės filosofijos  atstovai siūlo sudaryti tokias sąlygas, kad ugdantis nebūtų 

bijomasi klysti. Ugdytojas nėra tik informacijos skleidėjas, bet, turėdamas daugiau žinių ir didesnę patirtį, 

padeda ugdytiniams ugdytis patiems.  

Mums artimos ir Vakarų Europos šalių teoretikų pedagoginės idėjos, kaip F. Frebelio (žaidimas – 

pagrindinis ugdymo metodas), O. Dekrolio (gamtos ir natūralios aplinkos įtaka vaiko ugdymui).  

Šiandieninėje sampratoje ikimokyklinis ugdymas tai ne siauras dalykinis vaiko mokymas skaityti, 

rašyti, skaičiuoti, o visų jo fizinių ir psichinių galių plėtotė bei puoselėjimas, pozityvios socialinės ir 

emocinės patirties įgijimas, pažinimo motyvacijos žadinimas, kūrybiškumo skatinimas. Lietuvos 

Respublikos švietimą bei ikimokyklinio ugdymo institucijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

pabrėžiama, kad ikimokyklinis ugdymas turi puoselėti visas vaiko galias (intelektines, emocines, fizines), 

lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, 

kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę, užtikrinti ikimokyklinio 

ugdymo tęstinumą.  

Įstaiga laikosi nuostatos garantuoti vaiko teisę aktyviai veikti, reikšti savo nuomonę, siūlyti savo 

idėjas ir sumanymus, kaip teigiama Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje (ratifikuota 1995 m. liepos 3 

d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Vaiko gerovės valstybės politikos 

koncepcijoje (patvirtinta LR Seimo 2003m.). 
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1.4. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 

Pedagogų profesionalumas – pagrindinė kokybiško ikimokyklinio ugdymo sąlyga. Ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje „Kregždutė“ dirba kvalifikuoti pedagogai ir specialistai, aktyviai ieškantys naujovių ir jas 

įgyvendinantys, suvokiantys savo misiją – būti vaiko pagalbininku, patarėju, padedančiu jam augti, bręsti, 

skleistis, tobulėti. Pedagogai stengiasi pažinti kiekvieno vaiko individualybę, pasirinkti ir taikyti tinkamas 

ugdymo strategijas, profesionaliai organizuoti ugdymo(si) procesą, palaikyti ir stiprinti vaiko galias, 

tinkamai vertinti jo pasiekimus bei daromą pažangą.  

 

1.5. Įstaigos ir regiono savitumas 

 

Įstaigos savitumas. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 

,,Kregždutė“ -  ikimokyklinė  įstaiga,   ugdanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikus. Į bendro ugdymo(si) grupes integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai. 

Ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko nemažai vaikų iš socialiai remtinų šeimų, todėl didelis dėmesys 

skiriamas įvairiapusiškos veiklos organizavimui, stengiantis sudaryti visiems lygiavertes sąlygas bei 

suteikti lygiavertį ugdymą. Puoselėjama įstaigos tradicijos, kultūrinės vertybės, bendražmogiškoji kultūra.  

Ekologija ir pažintinė tiriamoji veikla yra tikslinės ugdymo kryptys. 

Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: gimnazija, 

rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, miestelio biblioteka, kultūros namais, neįgaliųju klubu ,,Parama“. 

Švietimo pagalbą teikia logopedas. Atsižvelgiant į tėvelių pageidavimus, įstaigoje organizuojamas 

papildomas (choreografijos, meninis) ugdymas. Nuolat vykdomi įvairūs sveikatos, aplinkosaugos, vietiniai  

projektai. Turime įstaigos vėliavą, logotipą, marškinėlius, grupių skiriamuosius ženklus (skareles, kepures).  

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ įrengta sporto, renginių salė, žaidimų kambarys. 

Puoselėjant tautinį identitetą įrengta seklyčia, kurioje eksponuojami mūsų krašto buities, namų apyvokos 

rakandai, įrankiai, audiniai, paveikslai. 

 

Mūsų įstaigos vizija – demokratiška, efektyviai valdoma, nuolat besimokanti organizacija, sveikos 

gyvensenos vertybių puoselėtoja ir skatintoja, orientuota  į vaiko gebėjimų aktyvią raišką ir visuomenės 

poreikių tenkinimą.  

 

Misija – teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, 

sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.   

 

Regiono savitumas. Palanki įstaigos geografinė aplinka: Ventos regioninis parkas, Ventos upė, 

miestelio parkas su 13-os kamienų liepa, piliakalniai, Jurakalnis, jūros periodo atodanga, Augustaičių ir 

Papartynės vandens malūnai, nuostabus kraštovaizdis.  

Istorinės lankytinos vietos: Simono Daukanto paminklas, muziejus, kapas, Jurakalnio apžvalgos 

bokštas, Biliūniškių k. stovintis obeliskas1863-1864 m. sukilimo dalyviams. 

Kultūrinė aplinka: Lazdynų Pelėdos memorialinė sodyba Paragiuose, Papilės kultūros ir laisvalaikio 

centras, Šv. Juozapo bažnyčia,  A.Martyšiaus kaimo turizmo sodyba.  
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Visa tai sudaro sąlygas jau ikimokykliniame amžiuje vaikams pažinti savo miestelio įžymias 

vietas, kultūrą ir gamtą. Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ yra miestelio centre,  todėl galime 

aktyviai dalyvauti miestelio kultūriniame gyvenime, organizuojamuose renginiuose.  

 

II. UGDYMO PRINCIPAI 
 

Planuodamas ugdymo turinį, metodus, parinkdamas priemones, kurdamas ugdymo aplinką, 

organizuodamas ugdymo procesą, numatydamas pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais 

(globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas, ikimokyklinio ugdymo skyrius 

,,Kregždutė“  vadovaujasi šiais principais: 

Humaniškumo, demokratiškumo. Vaikas gerbiamas ir pripažįstamas kaip asmenybė, jam 

suteikiama galimybė ir laisvė rinktis (veiklą, partnerius ir pan.), naudotis šiuolaikinėmis ugdymo(si) 

galimybėmis įgyjant žinių ir įgūdžių, skatinamas aktyvumas. 

Pilietiškumo, tautiškumo. Perduodamos, puoselėjamos pilietiškumo, tautos tradicinės kultūros  

vertybės, pabrėžiant krašto etninį savitumą.  

Individualumo, diferencijavimo. Visiems vaikams, nepriklausomai nuo turimų gebėjimų 

skirtumo, lyties, tautybės, socialinės padėties, sudaromos vienodos galimybės ugdytis. Veikla 

individualizuojama ir diferencijuojama atsižvelgiant į vaiko brandos ypatybes ir galimybes, sveikatą, 

turimą patirtį, skirtingus pažinimo būdus, pomėgius.  

Integralumo. Ikimokyklinio ugdymo turinys derinamas su priešmokyklinio ugdymo turiniu  

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

priešmokyklinėje grupėje. Atsižvelgiant į vaiko turimą patirtį, sudaromos sąlygos jam toliau bręsti ir 

tobulėti. 

Sveikatingumo. Laiduoti sveiką saugią aplinką. Ugdyti nuostatą savarankiškai laikytis asmens 

higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinti saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę 

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

Bendradarbiavimo.  Keistis, dalintis patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti visuose lygmenyse: su 

kitomis institucijomis, šeima bei jų nariais, įstaigos bendruomene. 

Inovatyvumo. Atvirų, visiems prieinamų naujovių diegimas, išsaugant dorovės normas bei 

tautiškumą. Nuolatinis ugdymo turinio atnaujinimas vadovaujantis ugdymo tikslais ir uždaviniais.  

 

III. UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias,  jo individualualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 

suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.  

 

Uždaviniai: 

 padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant 

ugdymo(si) turinį; 

 mokyti pagarbiai ir pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais ir vaikais, 

spręsti kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes; 
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 siekti, kad vaikas jaustųsi saugiai ir laisvai, aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save 

šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime;  

 saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos 

įgūdžius, gamtosaugos pradmenis, supratimą apie savo šalį, gilinant ir saugant ryšį su gimtuoju kraštu ir 

kitas vertybines nuostatas; 

 visos bendruomenės pastangomis kurti aplinką, skatinančią vaiko saviraišką, kūrybiškumą, 

vaizduotę, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, norą pažinti, tyrinėti; 

 siekti, kad vaikas mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi 

veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.  

 sudaryti sąlygas vaikui patirti sėkmės jausmą.  

 

IV. UGDYMO APLINKA, METODAI, PRIEMONĖS, TURINYS 

 

4.1.  Ugdymo(si) aplinka 

 

 Ugdymosi aplinka ir ugdymo turinys susijungia į vieną visumą, kurioje svarbiausiu akcentu tampa 

vaiko asmenybinių kompetencijų ugdymasis. Ugdomosios aplinkos tikslas – tenkinti vaikų prigimtinius 

poreikius tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, realizuoti sociokultūrinius – 

bendravimo, estetinius, tautinius, dorovinius bręstančios asmenybės poreikius.  

Pedagogas, atsižvelgdamas į vaikų amžių, poreikius bei galimybes kuria ir paruošia ugdomąją 

aplinką, kuri yra: 

 saugi; 

 skatinanti aktyviai veikti, kuo daugiau lavintis; 

 padedanti atsipalaiduoti; 

 skatinanti vaiko savarankiškumą;  

 padedanti aktyviai bendrauti; 

 lengvai tvarkoma, keičiama, nuolat atnaujinama.  

 

Teikiama logopedo pagalba. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje  ,,Kregždutė“ didžiausią specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalį sudaro vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedas 

mokslo metų pradžioje ar naujai pradėjus lankyti įstaigą, įvertina vaiko kalbos išsivystymo lygį,  fiksuoja 

duomenis vaiko  kalbos įvertinimo kortelėje, numato korekcinio darbo tikslus ir metodus, metų gale vertina 

padarytą pažangą. Logopedas lavina vaiko kalbą dirbant individualiai ar su pogrupiu.   Konsultuoja tėvus 

(globėjus) bei pedagogus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais. 

 

4.2. Ugdymo metodai 

Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius ugdymosi 

poreikius. Planuojant kasdieninę ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi įstaigoje 

sukaupta metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis. Ugdymo procese kūrybinę pedagogo ir vaiko 

sąveiką užtikrina taikomi ugdymo(si) metodai (1 pav.) 
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1 pav. Ugdymo(si) metodai 
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 4.3. Ugdymo priemonės 

 Priemones ugdomajai veiklai pedagogas pasirenka atsižvelgdamas į vaikų amžių, gebėjimus, 

pomėgius, individualias savybes, poreikius. Priemonės atnaujinamos atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, 

ikimokyklinio ugdymosi programą, grupės veiklos organizavimo modelį, kintant materialinėms, 

socialinėms, technologinėms sąlygoms visuomenėje ( 2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Ugdymo priemonės 
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4.4. Siekiami ugdymo rezultatai 

 

Sritis Vertybinė nuostata Esminis gebėjimas 

1. Kasdieninio 

gyvenimo 

 įgūdžiai 

Noriai ugdosi 

sveikam kasdieniam 

gyvenimui 

reikalingus įgūdžius. 

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos 

veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, 

prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

2. Fizinis 

aktyvumas 

Noriai, 

džiaugsmingai juda, 

mėgsta judrią veiklą 

ir žaidimus.. 

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, 

išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai 

atlieka veiksmus, kuriems būtina akiųrankos koordinacija 

bei išlavėjusi smulkioji motorika 

3. Emocijų 

suvokimas ir raiška 

Domisi savo ir kitų 

emocijomis bei 

jausmais. 

Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų 

priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus 

išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir 

elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

4. Savireguliacija ir 

savikontrolė 

Nusiteikęs valdyti 

emocijų raišką ir 

elgesį. 

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, 

bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir 

veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs 

geba nusiraminti. 

5. Savivoka ir 

savigarba 

Save vertina 

teigiamai. 

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. 

6. Santykiai su 

suaugusiais 

Nusiteikęs 

geranoriškai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

suaugusiaisiais. 

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. 

7. Santykiai su 

bendraamžiais 

Nusiteikęs 

geranoriškai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

bendraamžiais. 

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. 

8. Sakytinė kalba Nusiteikęs išklausyti 

kitą ir išreikšti save 

bei savo patirtį 

kalba. 

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su 

suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas 

savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos 

grožį. 

9. Rašytinė kalba Domisi rašytiniais 

ženklais, simboliais, 

skaitomu tekstu. 

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius 

simbolius, pradeda skaitinėti. 

10. Aplinkos 

pažinimas 

Nori pažinti bei 

suprasti save ir 

aplinkinį pasaulį, 

džiaugiasi sužinojęs 

ką nors nauja. 

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. 
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11. Skaičiavimas 
 ir matavimas 

Nusiteikęs pažinti 

pasaulį 

skaičiuodamas ir 

matuodamas. 

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. 

12. Meninė raiška Jaučia meninės 

raiškos džiaugsmą, 

rodo norą aktyviai 

dalyvauti meninėje 

veikloje. 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, 

mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 

13. Estetinis 

suvokimas 

Domisi, gėrisi, 

grožisi aplinka, 

meno kūriniais, 

menine veikla. 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, 

džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia ir 

apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, 

vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia savo 

estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 

14. Iniciatyvumas  

ir atkaklumas 

Didžiuojasi savimi ir 

didėjančiais savo 

gebėjimais. 

Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam 

įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam tikro 

laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos,  kai pats 

nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

15. Tyrinėjimas Smalsus, domisi 

viskuo, kas vyksta 

aplinkui, noriai stebi, 

bando, samprotauja. 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę 

aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, 

klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, 

atrado, pajuto, patyrė. 

16. Problemų 

sprendimas 

Nusiteikęs ieškoti 

išeičių kasdieniams 

iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

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. 

17. Kūrybiškumas Jaučia kūrybinės 

laisvės, spontaniškos 

improvizacijos bei 

kūrybos džiaugsmą. 

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško 

nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir 

jas savitai įgyvendina. 

18. Mokėjimas 

mokytis 

Noriai mokosi, 

džiaugiasi tuo, ką 

išmoko. 

Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir 

suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, 

išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo 

kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi 

procesą. 
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4.5. Ugdymo turinys 

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“ ugdymo(si) turinys suprantamas kaip turinio, metodų 

ir aplinkos visuma. Ikimokyklinio ugdymo(si) programoje ,,Papilės takeliais“ ugdymo turinys 

modeliuojamas atsižvelgiant į įstaigos specifiką.  

Ugdymo turinys, metodai ir priemonės padeda įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir aprėpti visų 

vaikui reikalingų kompetencijų: socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninės, 

ugdymą. Programoje ugdymo turinys išdėstomas pagal tematiką ir kompetencijas.  

Ugdymo turinys apibrėžiamas svarbiausiais programos įgyvendinimo aspektais, apibūdinant 

pagrindinius ugdymo proceso organizavimo ypatumus, aprašant ugdytinų kompetencijų apimtį, nurodant 

tematiką, numatant vaiko veiksenas bei veiklą.  

Tematika atliepia šiuolaikiškumą, aktualijas, sezoniškumą, tradicijas ir kt. Tematikos atskleidimo 

trukmė pasirenkama pagal poreikį – nuo vienos savaitės iki mėnesio. Tematika išdėstyta taip, kad nebūtų 

pamiršta ir nenukentėtų nė viena iš ugdytinų vaikų kompetencijų, nė viena ugdymo sritis.  

 

Sudarant ir įgyvendinant ugdymo turinį:  

 ugdymas suvokiamas kaip vientisas procesas, betarpiškai susijęs su vaiko veikla, aplinka ir 

yra neatsiejamas nuo visuminio asmenybės ugdymo;  

 vaikai, pedagogas, tėvai turi galimybę siūlyti, incijuoti konkrečias temas, jų atskleidimo 

turinį bei laikotarpį;  

 pedagogas gali laisvai pasirinkti ugdymo metodus ir priemones, turi galimybę spręsti kaip 

veiksmingiau organizuoti ugdomąją veiklą, teikti vaikui reikalingą pagalbą t.y. kaip ugdyti tuos vaikus, 

kurie pasižymi išskirtiniais gebėjimais ir tuos, kuriems reikia papildomos specialiosios pagalbos, 

panaudojant savo kūrybines galias, sukauptą patirtį, kartu prisiimant atsakomybę už ugdymo turinio 

įgyvendinimą;  

 ugdomoji veikla, užsiėmimai ryte ir po pietų organizuojami žaismingai įrengtoje aplinkoje: 

grupėje, salėje, logopedo kabinete, lauke, organizuojant išvykas, ekskursijas į įvairius objektus, lankytinas 

vietas, kviečiantis į grupę tėvelius ir kitus ugdomąją veiklą praturtinančius įdomius žmones; 

 muzikos, kūno kultūros valandėlės, meninė veikla,  choreografijos užsiėmimai 

organizuojami 2 kartus per savaitę pagal sudarytą tvarkaraštį;  

 logopedo individualūs ar grupiniai užsiėmimai vyksta 2-5 kartus savaitėje pagal parengtą 

grafiką;   

 kasdieninėje veikloje skiriama laiko spontaniškam žaidimui, veiklai lauke.   
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Vaikų ugdymo(si) pasiekimų sritys grupuojamos ir siejamos su kompetencijomis (3 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Vaiko pasiekimų sričių  jungimas į kompetencijas 

 

 

Socialinė kompetencija apima vaikų savęs ir aplinkos suvokimą, savo ir kitų žmonių 

 emocijų, jausmų, elgesio ypatumų pažinimą ir išraišką, savarankiškumo skatinimą, savikontrolės įgūdžių, 

atjautos, tolerancijos ugdymą, susijusi gyvenimo su socialine aplinka ir gamta jausmo skatinimą, meilės 

gamtai ugdymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Savivoka ir savigarba (5 sritis), Emocijų 

suvokimas ir raiška (3 sritis), Savireguliacija ir savikontrolė (4 sritis), Santykiai su suaugusiaisiais (6 sritis), 

Santykiai su bendraamžiais (7 sritis), Iniciatyvumas ir atkaklumas (14 sritis), Problemų sprendimas (16 

sritis). 
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 Sveikatos saugojimo kompetencija apima vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sveikos 

 gyvensenos įgūdžių ugdymą, judėjimo poreikio tenkinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų 

sritis: Fizinis aktyvumas (2 sritis), Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1 sritis). 

  

Pažinimo kompetencija  apima domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, jos reiškiniais, 

žmonėmis, jų jausmais, darbu, kūryba, daiktais, technika, įvairia veikla ir pan. Ugdyti vaikų saviraišką, 

mąstymo pradmenis, skatinti poreikį tyrinėti ir atrasti, keisti, kurti, siekiant užbaigti iki galo pradėtą darbą 

ar sumanymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Mokėjimas mokytis (18 sritis), Tyrinėjimas 

(15 sritis), Aplinkos pažinimas (10 sritis), Skaičiavimas ir matavimas (11 sritis).  

 

 Kalbos ir komunikavimo kompetencija apima kalbėjimo ir bendravimo su vaikais ir suaugusiais 

skatinimą, aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimą ugdant pasakojimo įgūdžius ir gebėjimą klausyti, meilės 

gimtajai kalbai ugdymą, vaikų literatūros kūrinių pažinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų 

sritis: Sakytinė kalba (8 sritis), Rašytinė kalba (9 sritis). 

 

 Meninė kompetencija apima įvairių meno šakų raiškos priemonių pažinimą, gebėjimo reikšti savo 

nuotaiką, jausmus, mintis bei santykį su pasauliu įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ugdymą, 

saviraiškos, kūrybiškumo skatinimą, kalendorinių švenčių ir liaudies papročių  pažinimą. Kompetencija 

apima šias vaiko pasiekimų sritis: Kūrybiškumas (17 sritis), Meninė raiška (12 sritis), Estetinis suvokimas 

(13 sritis). 

 

4.6. Ugdymo turinio išdėstymas pagal aktualią tematiką 

 

1. Grupė. Darželis. Draugai. Artimiausia aplinka. 

2. Rudens gėrybės. Duona. Medus. 

3. Praeitis. Dabartis. Ateitis.  

4. Dydis. Formos. Skaičiai. Kiekis.  

5. Žiema. Žiemos šventės. Metai. Laikas. 

6. Gyvūnų pasaulis. 

7. Žodžiai. Raidės. Knygos. Simboliai. 

8. Darbai. Amatai. Profesijos.  

9. Lietuva. Žemaitija. Tėvynė. Gimtinė.  

10. Pavasaris. Paukščiai. Augalai.  

11. Sveikata. Sportas.  

12. Saugumas. Gamtosauga. 

13. Aš ir šeima. Kiti žmonės. 

14. Vasara. Išvykos. Kelionės.  
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1. GRUPĖ. DARŽELIS. DRAUGAI. ARTIMIAUSIA APLINKA. 

 

Tikslas - susipažinti ir toliau plėtoti bendrą suvokimą apie grupės, darželio draugus, darbuotojus, 

patalpas, lauko teritoriją, gimtąjį miestelį Papilę.  

Uždaviniai:   

 sėkmingai adaptuotis grupėje,  sprendžiant iškylančias santykių problemas;  

 kūrybingai naudoti grupėje esančius daiktus, žaislus ir įvairias priemones;  

 supažindinti su Papilės miestelio vietovėmis, pavojais aplinkoje; 

 mokytis veikti drauge – grupėje.  

Vaikų veikla 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Susipažinti su auklėtojomis, grupės draugais, 

patalpomis, žaislais, priemonėmis.  

Domėtis šalia esančiais bendraamžiais, 

suaugusiais. 

Pratintis pagal paskirtį, kūrybingai naudoti 

grupėje esančius daiktus ir žaislus. 

Susipažinti ir toliau kasdien numatyti ryto ir 

popietės veiksmų seką.  

Žaisti grupėje esančiais žaislais. Surinkti 

įvairias piramides, statyti bokštelius, groti 

barškučiais, žaisti įdedamais vienas į kitą 

žaislais.  

Dėlioti žaislus į lentynas. Padėti žaislą 

aukštai, žemai.  

Žaisti žaidimus: „Kas pasislėpė?“, „Ko 

neliko?“, „Kur pasislėpė?“ ir kt. 

Pasivaikščiojimų po darželio teritoriją metu, 

susipažinti su artimiausia aplinka. 

Kartu peržiūrėti Papilės miestelio 

fotoalbumą. 

 

 

Susipažinti su naujai į grupę atvykusiais vaikais. 

Pratintis natūraliai bendrauti su kitokių poreikių 

vaikais. Kurti šiltą, gerą emocinį klimatą grupėje. 

Susipažinti su veiklos kampeliais ir žaidimais.  

Kartu sudaryti dienotvarkę, tartis dėl jos pakeitimų.  

Susipažinti su ryto rato ritualais. Mokytis ryto, 

pasisveikinimo, susiskaičiuoti kiek vaikų atėjo ir kt. 

Žaisti susipažinimo žaidimus: ,,Žvirbleli, 

čirkštelėk”, ,,Meškiuk, pabusk”, ,,Neregių 

susirinkimas” ir kt. 

Lankytis įvairiose darželio patalpose: salėse, 

valgykloje, kabinetuose ir kt.  

Susipažinti, išbandyti grupėje esančius žaislus, 

priemones.  

Sudėlioti knygeles į lentyną nuo didžiausios iki 

mažiausios, lyginti vieną su kita. 

Atrasti draugų skirtumus pagal: akių, plaukų 

spalvą, pirštų atspaudus, ūgį, svorį, veido bruožusi, 

rūbus ir kt. 

Susipažinti su Papilės miestelio lankytinomis 

vietomis, aplankyti jas, peržiūrėti filmuotą 

medžiagą apie Papilę. 

Sveikatos kompetencija 

Pratintis ragauti ir valgyti įvairų darželio 

maistą, gerai sukramtyti, neskubėti, valgyti 

ramiai, tvarkingai šaukštu, vėliau šakute.  

Keltis nuo stalo tik baigus valgyti.  

Plautis rankas, veidą, naudotis muilu ir 

rankšluosčiu. 

Pratintis savarankiškai naudotis tualetu. 

Bandyti į nelaimės situacijas atliepti veido 

išraiška, garsažodžiais. 

Lauko aikštelėje žaisti įvairius žaidimus, 

spirti, mesti kamuolį draugui, auklėtojai,  

važinėti mašinėle paspirtuku.   

Pratintis taisyklingai naudotis stalo įrankiais. 

Stebėti pavojingų situacijų iliustracijas, analizuoti. 

Ieškoti grupės aplinkoje pavojingų vietų, pažymėti 

jas raudona lipnia juostele.  

Pratinti nusakyti savijautą, t.y.,  kad skauda, 

pavargo ir pan.  

Ugdytis asmens higienos įgūdžius. Nusiteikti būti 

tvarkingam ir švariam. 

Sužinoti kokie pavojai slypi aplinkoje, kur ir į ką 

kreiptis pagalbos įvykus nelaimei. 

Aktyviai judėti, įsijausti į žaidimus, žaisti linksmai, 

gyvai, netrukdyti draugams. Atlikti aktyvius 

veiksmus su pasirinktomis priemonėmis, 
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improvizaciniai žaidimai. 

Mokyti įvairiai judėti susikibus poromis, suktis 

rateliu, atlikti pralindimo pratimus, tobulinti viso 

kūno judesių koordinaciją. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo pratimai. (kas greitesnis?, kas 

stipresnis? Ir pan.). Kartu su grupės draugais atlikti 

nesunkius pratimus lauke. 

Komunikavimo kompetencija 

Žaisti susipažinimo žaidimus.  

Bendraujant pasisveikinti, atsisveikinti, 

padėkoti.  

Pažymėti pagrindinius grupėje esančius 

daiktus, baldus, erdves ir kt. simbloliais, 

užrašais su jų pavadinimais.  

Pratintis taisyklingai įvardinti apsirengimo 

veiksmus. 

Žiūrėti grupės albumus, vaikiškų knygelių 

iliustracijas ir emocingai suvokti matomus 

vaizdus. 

Aptarti kokie yra gražūs žodžiai. Pasigaminti 

gražių žodžių plakatą.  

Klausytis, pasakoti trumpus tekstukus, 

užbaigti žinomas pasakas, imituoti 

eilėraštukus:  R. Kašausko „Batukai pyksta“, 

R. Skučaitės „Močiutės spinta“.   

Dėlioti iš raidžių savo vardą. 

Kopijuoti/užrašyti savo vardo raides/vardą.  

Pažymėti savo vietą grupėje ir kt.  

Pasigaminti karūnėlių su raidėmis. Atrasti savo 

vardo pirmąją raidę.  

Tyrinėti savo ir draugų vardus, surasti koks vardas 

ilgesnis, ar yra panašių raidžių ir kt. 

Padaryti grupės vaikų vardų abėcėlę, lyginti, iš 

kokios raidės vardų yra daugiausia.  

Pažymėti pagrindinius grupėje esančius daiktus, 

baldus, erdves ir kt. užrašais su jų pavadinimais. 

Kalbėtis su draugais, klausytis jų pasakojimų, 

dalintis su kitais savo patirtimi. 

Domėtis knygelėmis esančiomis grupėje.  

Žaisti didaktinius žaidimus įtvirtinančius erdvės 

prielinksnių ,,ant, po, į, iš“ vartojimą.  

Pasivaikščiojimo metu surasti darželio pavadinimo, 

seniūnijos, muziejaus ir kt. užrašus, bandyti juos 

perskaityti. Ieškoti įvairių užrašų, vaikštant 

artimiausioje miestelio aplinkoje.  

Bandyti nusakyti kelią iš namų iki darželio ir 

atvirkščiai. Įsiminti savo namų adresą.  

Apvedžioti pažįstamų raidžių trafaretus ant 

kartono, popieriaus ir jas iškirpti.  

Vartyti, skaityti knygeles, enciklopedijas, albumus. 

Susipažinti kaip ir kada jomis pasinaudoti esant 

reikalui. 

Klausytis  pasakojimo ,,Stebuklingi žodžiai”, 

eilėraščio ,,Gobšė”  ar kt. ir bandyti juos  

inscenizuoti. 

Klausyti draugų ir sakyti savo palinkėjimus 

draugams. 

Socialinė kompetencija 

Mokyti savarankiškumo, draugiškumo. 

Pratintis jaustis saugiai, bandyti bendrauti su 

bendraamžiais, būti kartu. Vartyti grupėje 

esančias knygutes, aptarti paveikslėlius. 

Džiaugtis žaislais, juos saugoti, globoti, 

pratintis dalintis su draugais. Pasakoti apie 

žaislus, siekiant sužadinti vaikų jautrumą. 

Pratintis prie tvarkos, pažaidus padėti į vietą. 

Ugdyti suvokimą, kad šeimoje yra saugus, 

Aptarti socialinę istoriją-situaciją kaip 

susidraugauti su kitu vaiku. Pratinti(s) kalbėti, 

klausti nesivaržant, be įtampos, ieškoti 

informacijos, susirasti patinkamą veiklą, draugus. 

Sužinoti, kaip neprarasti draugo, koks draugas yra 

tikras. 

Kultūringai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 

vaikais, padėti draugui. Pasakyti ką nors malonaus 

draugui. 
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mylimas, kad juo rūpinamasi. Pratinti reikšti 

jausmus savo draugams, šeimos nariams. 

Klausytis smulkiosios lietuvių liaudies 

tautosakos kūrinėlių. 

Žaisti žaidimus „Kuo aš apsirengsiu, eidamas 

į lauką ar iš darželio namo?“, „Aprenk 

draugą“. 

Naudoti įvairias spalvotas, kvepiančias 

vaikiškas higienos priemones.  

Kalbėtis su vaikais apie švarą. Skaityti 

kūrinėlius (pvz., K. Binkio „Jonas pas 

čigonus“). Pažaidus sudėti žaislus ir kitas 

priemones į vietą. 

Tvarkyti žaislus, dainuojant dainelę: „Visi 

žaisliukai turi savo vietą, turi savo vietą, vietą 

numylėtą.“ 

Aptarti grupės taisykles.  

Susitarti kaip švęsime grupės draugų gimtadienius.   

Žaisti siužetinius žaidimus, tartis dėl vaidmenų.  

Pagrįsti savo veiksmus ir poelgius, vertinti draugų 

nuomonę.   

Kartu kurti elgesio grupėje taisykles. Išsakyti savo 

nuomonę visais aktualiais gyvenimo grupėje 

klausimais. 

Susilaikyti nuo netinkamų būdų išreikšti emocijas, 

laikytis susitarimų, taisyklių, tvarkos.  

Pratintis spręsti iškylančias problemas. 

 

Meninė kompetencija 

Dainuoti ,,Apsikabinimo dainelę”. 

Išbandyti, eksperimentuoti su grupėje 

esančiomis dailei skirtomis medžiagomis.  

Piešti įvairias linijas. Pažinti pagrindines 

spalvas. 

Tapyti pirštukais, kitais atspaudais. 

Piešti piešinėlį draugui. 

Stebėti auklėtojos žaislais inscenizuojamą 

pasaką.  

Klausytis muzikinių įrašų, emocingai 

reaguoti.  

Inscenizuoti pasaką ,,Ropė“, kviečiant į 

pagalbą draugus. 

Apsipiešti ir iškirpti savo rankelę. Mergaitėms, 

berniukams, skirtingo amžiaus vaikams skirtingos 

spalvos ranka. Skaičiuoti kiek, kokio amžiaus vaikų 

yra grupėje, lyginti kokių daugiau, mažiau, ir pan. 

Piešti save ir draugus, darželį, tapyti pirštais, daryti 

delnų atspaudus, lyginti su draugų atspaudais. 

Pasidaryti gimtadienio kepurėles, karūnas ar kitas 

priemones.  

Inscenizuoti, improvizuoti, organizuoti 

pasirodymus grupės draugams. 

Kurti, inscenizuoti pasakas ir kt. kūrinius apie 

draugystę.  

 

2. RUDENS GĖRYBĖS. DUONA. MEDUS. 

 

Tikslas - plėsti ir gilinti žinias apie spalvingiausią ir dosniausią gėrybėmis metų laiką – rudenį, ryšį 

tarp metų laikų, darbų sode, darže.  

Uždaviniai:   

 suvokti metų laikų kaitą; 

 sužinoti apie rudens gėrybių naudą sveikatai, pažinti jų įvairovę; 

 inicijuoti sveiką mitybą propaguojančią veiklą su vaikais, jų tėveliais. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Susipažinti su vaisių ir daržovių spalvų 

įvairove, formomis. Bandyti analizuoti, 

svarstyti kaip dažnai tai valgome namuose. 

Skaičiuoti daržoves, vaisius, medžius, gėles... 

ir t.t. iki 5 ir daugiau. Skirti sąvokas: daug, 

mažai.  

Lankytis parke, kieme, stebėti rudenį besikeičiančią 

augmeniją. Tyrinėti su padidinimo stiklu augalų 

lapus, medžio kamieną. 

Atsinešti rudens gėrybių: daržovių, vaisių, grybų, 

medaus ir kt.   Apžiūrint, ragaujant, liečiant 

suvokti, kad vaisiai ir daržovės skiriasi ir panašūs 
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Grupuoti daržovių, vaisių, paveikslėlius, 

muliažus ir kt. įvardijant pavadinimus, 

spalvas. 

Pastebėti medžių, oro, aprangos pasikeitimus, 

keičiantis metų laikams.  

Lyginti įvairius duonos, pyrago kepalėlius. 

Stebint paveikslėlius, išsiaiškinti iš kur ir kaip 

atsiranda duonelė. Tyrinėti turimą grupėje 

gamtinę medžiagą. Liečiant, uodžiant pajusti 

jų skirtumus. Susipažinti su miške augančiais 

augalais ir jo gyventojais. Pastebėti ir 

įsidėmėti rudens spalvas, orų permainas, 

augalų ypatumus. Tyrinėti ir lyginti medžių, 

krūmų lapus. 

 

spalvomis, dydžiu, forma ir kt. 

Sužinoti kaip ir kur bitės randa medaus.  

Tyrinėjant medų nusakyti jo savybes: spalvą, 

konsistenciją, skonį ir kt.  

Supažindinti su įvairių javų grūdais, jų augimo 

sąlygomis. Sužinoti ilgą duonos kelią iki mūsų 

stalo, jos svarbą mūsų organizmui, sveikatai. 

Vartyti knygeles su darbo įrankių veiksmų 

iliustracijomis. Lyginti, aiškintis ir suprasti jų 

paskirtį bei veiksmo būdą, sudaryti jų panaudojimo 

seką, orientuojantis į rugio kelią nuo grūdo iki 

duonos. Įsitikinti, kad žmogaus sumanyti maisto 

ruošimo būdai (virimas, kepimas), pakeičia 

daržovių skonį, išvaizdą ir kitas savybes.  

Sekant pasakas ar istorijas, nuolat prisiminti vaisių 

skonį ir kvapą, spalvą, dydį, formą. Surūšiuoti 

daiktus pagal tai, iš ko jie pagaminti. Dėlioti, 

lyginti, skaičiuoti, matuoti. Atkreipti dėmesį į 

spalvas ir atspalvius, formas, dydžius, jų 

panašumus ir skirtumus. Atkreipti dėmesį kokių 

spalvų daugiausia būna rudenį. 

Sveikatos kompetencija 

Domėtis, apžiūrėti tyrinėti, ragauti, uostyti  

ir suprasti, kuo naudingi žmogui vaisiai, 

daržovės, gėlės, grybai, medus ir kt.  

Aptarti sveikos mitybos piramidę.   

Plauti atsineštus vaisius, daržoves, aiškintis 

kodėl tai būtina daryti. 

Ugdyti ir lavinti ridenimo įgūdžius.  

Žaisti temą atspindinčius imitacinius 

pratimus. Mokyti bėgti nedidelį nuotolį, 

aplenkiant kliūtis, po signalo, tiksliai 

apibrėžtoje erdvėje, rankomis atliekant 

nesudėtingus judesius. Judėti savarankiškai 

įveikiant kliūtis. Išlaikyti pusiausvyrą einant 

sumažintu atramos plotu.  

 

 

Susipažinti su vaisių ir daržovių įvairove, jų 

naudingomis savybėmis, svarba žmogui. Su VSPS 

specialiste dalyvauti sveikatinimo valandėlėje.   

Suprasti, kad daržoves valgyti naudingiau nei 

saldumynus. 

Sužinoti apie valgio gaminimo higieną, sveikus 

maisto produktus, pasigaminti sveikuolišką 

patiekalą ar surengti ,,Vitaminų puotą“. 

Įtvirtinti spalvų pažinimą, renkant įvairių spalvų 

daržoves.  

Inscenizuoti laisvai pasirinktą literatūros kūrinį, 

susijusį su duonos gamyba.  

Lavinti mėtymo aukštyn ir į tolį judesius. 

Taisyklingai paimti ir išlaikyti rankose įvairios 

formos bei skirtingo dydžio sportinį inventorių, 

atsineštus  daiktus. Skatinti pasitikėjimą savo 

jėgomis. Judėti sumažinta plokštuma-takeliu vienas 

paskui kitą, keičiant judėjimo greitį. Pašokti 

vietoje, siekiant „sodo gėrybės“ rinkti vaisius ir dėti 

juos į pintines. Atliekant imitacinius pratimus, 

tobulinti lindimo, perlipimo, peršokimo per kliūtis 

judesius, vaizduoti reiškinius atspindinčius rudens 

pokyčius (pučia vėjas, linguoja medžiai, krinta 

lapai ir pan.) panaudojant kuo įvairesnį sportinį 

inventorių (spalvotas vėliavėles, kaspinus, 

kepuraites ir kt.). Imituoti įvairių daržovių sėjimą, 

augimą, skynimą. Aktyvioje veikloje sugretinti 

daržoves ir jas mėgstantį gyvūną. Vaizduojant 
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vaisius, imituoti kritimą nušokant nuo įvairaus 

aukščio paaukštinimų (suolelio, kėdutės, 

gimnastikos sienelės).  

Žaisti judriuosius žaidimus, lavinančius saviraišką, 

improvizaciją, spalvų pažinimą. 

Komunikavimo kompetencija  

Klausytis įvairios grožinės literatūros 

kūrinėlių, pasakų, garsažodžių, juos kartoti, 

atpasakoti pasakų veikėjų tariamus garsus, 

atspindėti nuotaiką. 

Kalbant vartoti daiktų, gamtos reiškinių 

savybes nusakančius veiksmažodžius,  

būdvardžius, prielinksnius.  

Vartyti, ,,skaityti‘‘ vienas kitam knygutes, 

domėtis iliustracijomis, pasakoti pagal jas.  

Įvardinti ir naudoti šnekamojoje kalboje 

matomus daiktus, daržoves, vaisius, gamtos 

reiškinius.   

Stebėti kaip pjaustoma duona. Pasiūlyti 

visiems paragauti, pasidomėti: ar skani? 

Klausyti pedagogo pasakojimo apie duonelės 

kelią iki mūsų stalo. 2-3 žodžiais atsakyti į 

pedagogo klausimus. Turtinti žodyną žodžiais 

ir jų junginiais, susijusiais su daržovėmis, jų 

augimo vieta, spalvų, formų pavadinimais. 

Turtinti žodyną žodžiais ir jų junginiais, 

susijusiais su vaisių pavadinimais, 

nusakančiais skonio pojūčius (saldus, rūgštus 

ir pan.). Mokyti atsakyti į klausimus: kas?, ką 

veikia? Mokyti įvardinti medžius ir krūmus. 

Žiūrinėjant iliustracijas, atpažinti ir įvardinti 

2-3 rūšių grybus. Balsu imituoti paukščių 

čiulbėjimą, miško ošimą. Turtinti žodyną 

žodžiais: ruduo, lapai, klevas, kaštonas, kirsti, 

eiti, rinkti ir pan., skatinti vaikų tarpusavio 

bendravimą. 

 

 

Pasakoti pagal paveikslėlius, išmokti ir deklamuoti 

eilėraščius apie rudens gėrybes, žaisti kalbinius 

žaidimus.  

Rūšiuoti, klasifikuoti muliažus, paveikslėlius, 

atrenkant jiems apibendrinamuosius žodžius, juos 

teisingai pavadinti, pasakyti daiktų ir reiškinių 

požymius.  

Vartyti, žiūrinėti knygas, periodinius leidinius 

domėtis vaisių, daržovių, grybų įvairove, jų 

ypatumais, įsidėmėti jų pavadinimus. 

Kurti, iliustruoti knygas apie medžius, vaisius ir 

daržoves, grybus.  

Kopijuoti raides ir žodžius su vaisių, daržovių, 

grybų pavadinimais.  

Sekti raštą pirštu iš kairės į dešinę.  

Turtinti žodyną žodžiais gamtos tematika,  žodžių 

junginiais. Skatinti vaikus klausytis pasakojimo, 

atsakyti į klausimus įvardijant veikėjus ir jų atliktus 

veiksmus. Skatinti vaikus kalbant plėsti sakinius, 

įvardijant kelis atliekamus veiksmus. 

Apžiūrint daržoves, aptarti jų formą, dydį, spalvą, 

skonį, lyginti kiekius. Skatinti kalbėti 3-4 žodžių 

sakiniais, atsakyti į klausimus: ką darau?, ką darai?, 

kiek?, kodėl? Kalbant taisyklingai vartoti žodžius, 

derinti galūnes. 

Klausantis miško garsų įrašų, skatinti vaikus juos 

pamėgdžioti, pasakoti savo įspūdžius apie mišką, 

įtvirtinti savaitės temos žodžius, naudojant juos 

kalboje. 

Turtinti žodyną patarlėmis, priežodžiais, mįslėmis, 

rečiau vartojamais žodžiais. Skatinti vaikus 

prisiminti jau turimas žinias ir pratęsti pedagogo 

pasakojimą taisyklingais žodžių junginiais. 

Sąvokos „daržovės“ tikslinimas ir plėtimas 

daržovių pavadinimais, jų požymiais, 

klasifikavimas pagal dydį , spalvą, formą, skonį. 

Rišliai ir nuosekliai apibūdinti vaisius, atsakant į 

klausimus: kas tai?, koks?, kur auga?, kada 

prinoksta? Ir kt. 

Įtvirtinti sąvoką „daržo, miško gėrybės“, skatinti 

vartoti žodžius: kraitelė, pintinė, krepšelis, gėrybės, 

rūsys, statinė, raugti, džiovinti ir pan. Plėsti žodyną 

uogų, grybų pavadinimais. Turtinti žodyną rudens 

požymių pavadinimais: atšalo oras, diena trumpėja, 
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naktys ilgėja, lapai pagelto, krinta ir pan. 

Vaizdingais posakiais: auksinis ruduo, bobų vasara 

ir kt.  

Įtvirtinti duonos, pyrago gaminių taisyklingus 

pavadinimus. Kalboje skatinti vartoti įvairių 

linksnių daiktavardžius, būdvardžius, 

veiksmažodžius. 

Socialinė kompetencija 

Skatinti vaikų aktyvumą tyrinėjant aplinką. 

Džiaugtis daržo gėrybėmis. Dalyvauti 

derliaus šventėje, patiriant teigiamas 

emocijas. Klausytis trumpų eilėraštukų apie 

daržoves, stengiantis juos įsiminti. Ugdyti 

pagarbą sunkiai darže dirbantiems žmonėms. 

Ugdyti meilę ir pagarbą duonai. Klausytis 

vaikų literatūros kūrinėlių, pasakų apie 

duonelės auginimą, kepimą. 

Skatinti gėrėtis mišku, džiaugtis netikėtomis 

formomis, gamtos išdaigomis. Klausyti 

pasakų apie miško žvėrelius jų gyvenimą. 

Patirti malonumą būnant gamtoje, žaidžiant 

su nukritusiais lapais, skatinti dalintis 

įspūdžiais, reikšti emocijas. 

 

 

 

 

Prisiminti, kokias dovanas randame sode, džiaugtis 

jų gausa, įvairove. Suvokti sodo ir jo teikiamos 

naudos svarbą lietuvių kultūroje per lietuvių 

tautosakos kūrinius. Ugdyti pagarbą, dėkingumą 

žmonėms, auginantiems duoną. Prisiminti duonos 

gimimo kelią. Palyginti, kaip šis procesas vyko 

senovėje ir kaip vyksta dabar. Prisiminti duonos 

reikšmingumą lietuvių liaudies papročiuose ir 

tradicijose.  

Ugdyti meilę gamtai, išauginančiai tokią augalų 

įvairovę. Pajusti miško nuotaiką, sukuriant miško 

įvaizdį grupėje, kitoje įstaigos vietoje. Stengtis 

pajusti didingumo, paslaptingumo jausmą. Stebėti 

pokyčius gamtoje įsijaučiant į spalvų įvairovės 

sukeliamą nuotaiką, mokytis išsakyti savo jausmus 

žodžiais, gestais, mimika. 

Gaminti vaišes, ruošti šventinį stalą, po to vaišintis, 

aptarti kaip kultūringai ir mandagiai elgtis prie 

vaišių stalo. 

Siūlyti vaikams pastebėti spalvas ir jų atspalvių 

gamą visur: gatvėje, gamtoje, džiaugtis subtiliais 

gamtos spalvų deriniais. 

Meninė kompetencija 

Atrasti, pamatyti ir bandyti įvardinti rudens 

spalvas. 

Piešiant, lipdant, aplikuojant dailės kūrinėlius 

išreikšti patirtus  įspūdžius,  rudens gėrybes. 

Rinkti lapus, šakeles, kankorėžius, juos 

džiovinti, kartu su auklėtoja padaryti įvairių 

darbelių, dovanėlę draugui.  

Eksperimentuoti lytėjimu išbandant įvairias 

medžiagas, formas, paviršius, faktūras. 

Išgirsti, atkurti gamtos „muziką“ (vandens 

lašelių teškenimą, medžio ošimą ir t.t.). 

Dainuoti, groti lazdelėmis, barškučiais įv. 

veiklos metu, laisvalaikiu, įvairiose vietose. 

Dainuoti, šokti ratelius apie rudenį, grybus ir 

kt.  gėrybes.  

Dalyvauti Rudenėlio šventėje, kaip 

žiūrovams. Stebėti vyresnių vaikų 

pasirodymą, karu šokti ratelius, reikšti 

emocijas. 

Pastebėti įvairesnės formos, spalvos lapus, uogas, 

žiedus, šakas, juos rinkti, džiovinti, paruošti rankų 

darbeliams, daryti darbelius, organizuoti parodėles.  

Stebėti ir lyginti gamtą natūroje ir iliustracijose. 

Kurti rudens gėrybių kompozicijas.   

Atrasti šiltas – šaltas, šviesias – tamsias spalvas, 

pajusti priešingybes. Eksperimentuoti su įvairiomis 

tūrinėmis medžiagomis: plastilinu, moliu, tešla iš 

miltų, druskos ir vandens. Panaudoti gamtos 

sukurtus dažus ir spalvas (dažyti burokėliu, morka, 

žaliais daržovių lapais). Medžio anglimi, 

vaškinėmis kreidelėmis piešti ant balto popieriaus. 

Kurti piešinius iš pjuvenų. Eksperimentuoti, derinti 

įvairius piešimo būdus ir priemones. Jungiant 

punktyrines linijas, atpažinti vaisius. Juos spalvinti.   

Naudojant muzikos instrumentus, kurti „Miško 

pasaką“. Groti pasirinktais muzikos instrumentais, 

pritariant muzikai.  Išmėginti įvairias ritmo raiškos 

galimybes. Klausyti M.K Čiurlionio simfoninę 
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poemą „Miške“, aptarti muzikos nuotaiką. Ugdyti 

orientaciją erdvėje, judesių koordinaciją, mokantis 

šokti. Kurti rudeninių lapų šokį skambant valso 

melodijai, naudojant spalvotas skareles. Mokytis 

naujų dainelių. 

 

3. PRAEITIS. DABARTIS. ATEITIS. 

 

Tikslas - puoselėti pagarbą vyresniam žmogui, saugoti praeityje sukurtas vertybes, susipažinti su 

šiandienos galimybėmis ir galimais ateities pokyčiais.  

Uždaviniai:   

 mokyti pagarbos vyresniam žmogui; 

 supažindinti su papročiais, tradicijomis (Vėlinės);  

 mokyti pastebėti skirtumus lyginant senovinius ir šiuolaikinius daiktus. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Susipažinti su grupės dienotvarke, suvokiant 

veiksmų seką, ką po ko veiksime.  

Skatinti valdyti savo elgesį, emocijas ten, kur 

reikia rimties ir susikaupimo.  

Mokytis saugiai elgtis grupėje, jautriai 

reaguoti į draugų nesėkmes, stengtis jiems 

padėti.  

Žaisti foneminę klausą lavinančius žaidimus. 

Pajusti nuotaikų kaitą, keičiantis lauke orui. 

Skatinti vaikų aktyvumą, emocionalumą. 

Ugdyti supratimą apie žmogaus paliktą 

atmintį (pastatytą namą, išaugintą vaiką, 

pasodintą medį, parašytą knygą ir t.t. )  

 

Susipažinti su lietuvių tautos mirusiųjų pagerbimo 

papročiais ir tradicijomis. Prisiminti šeimoje 

įvykusias netektis. Pajusti ir suvokti, jog 

draudimais suaugusieji stengiasi apsaugoti nuo 

pavojų, bėdų ir nelaimių. Susipažinti su buityje 

naudojamais prietaisais, kokius pavojus jie gali 

sukelti. 

Lankytis darželio seklyčioje, Simono Daukanto 

muziejuje, susipažinti su įdomiais saugomais 

praeities eksponatais. Lyginti su dabar naudojamais 

daiktais.  

Rengti pažintinę, tautinį paveldą atskleidžiančios 

medžiagos ir nuotraukų ekspoziciją ,,Ką mena 

praeitis“ grupėje, darželio galerijoje. 

Ugdyti supratimą apie žmogaus paliktą atmintį 

(pastatytą namą, išaugintą vaiką, pasodintą medį, 

parašytą knygą ir t.t.).  

Skaičiuoti toliau nuo nurodyto skaičiaus.  

Dėlioti siužetinius paveikslėlius loginių įvykių 

seka. 

Žiūrėti nuotraukas grupės albume ar  

per multimediją, aptarti jose atsispindinčius 

praeities ir dabarties įvykius.  

Sveikatos kompetencija 

Daryti ryto mankštą, prisimenant vakar 

darytus pratimus.   

 

Susipažinti su senoviniais maisto ruošimo 

reikmenimis. 

Daryti ryto mankštą, suvokiant tai, kaip kasdieninį 

ritualą. 

Komunikavimo kompetencija  

Prisiminti,  ką veikėme vakar.  

Susėdus prie žvakelės ramiai pasikalbėti apie 

senelius, apie gyvus ir mirusius artimuosius. 

Diskusija ,,Laikas bėga, bet praeitis išlieka“ 

(pasikviesti į grupę prosenelių, močiučių). 

Sugalvoti veiksmus kas buvo praeityje, kas vyksta 
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Turtinti žodyną žodžiais: ,,žvakė, dega, 

kapinės, ir pan.“, paaiškinant reikšmę.  

Vartant knygeles, atpažinti ir pavadinti 

paveikslėliuose veikėjų atliekamus veiksmus. 

Skatinti kalbėti, atsakinėjant į pateiktus 

klausimus, bendraujant tarpusavyje. Turtinti 

žodyną žodžiais: ,,vakar, šiandien, rytoj“.  

dabar, kas bus ateityje. 

Įtvirtinti savokas: vakar, šiandien, rytoj. Skatinti 

vartoti veiksmažodžius: ,,buvo, yra, bus“.  

Raginti pasakoti praeities, dabarties, numatomus 

ateities įvykius. Skatinti svajoti, reikšti mintis. 

Socialinė kompetencija 

Kreiptis į vyresnius draugus ar suaugusius kai 

reikia pagalbos.   

Apžiūrėti senovinius medinius šaukštus, 

aiškintis iš ko jie padaryti, ragauti maistą. 

 

Ugdyti pagarbą ir meilę gyvybei ir šalia esantiems 

žmonėms. Suvokti žmogaus gyvenimo liniją. 

Aptarti elgesio taisykles rimties vietose ir 

susikaupimo metu. Susipažinti su lietuvių liaudies 

tradicijomis pagerbiant mirusius artimuosius. 

Pagarbiai bendrauti su vyresniais žmonėmis.  

Geranoriškai padėti mažesniems už save.  

Susipažinti, su kokiais žaislais, kokius žaidimus 

žaidė seneliai, tėveliai. Bandyti juos atkartoti.  

Žaisti kompiuterinius žaidimus, atlikti užduotis prie 

interaktyvios lentos. 

Meninė kompetencija 

Dekoruoti spalvinti žvakę. Skatinti vaikų 

saviraišką, panaudojant linksmus ir liūdnus 

muzikinius kūrinėlius.  

Pasigaminti darbelių iš gamtinės medžiagos. 

Tėveliams padedant pasigaminti žibintą. 

Skatinti vaikų kūrybiškumą pasiūlant  netradicines 

priemones piešimui, darbeliams (vašką, siūlus, 

gamtinę medžiagą ir kt.). Skatinti vaikus 

atvaizduoti įvairias situacijas laisvai 

pasirenkamomis ar pedagogo siūlomomis 

priemonėmis (piešimas, aplikavimas, lipdymas, 

vaidyba ir kt.). Lavinti kirpimo įgūdžius, gaminant 

popierinį žibintą.  

Skatinti vaikų fantaziją, laisvai pasirenkant 

priemones saviraiškai.  

Groti su švilpynėmis. Dūdelėmis, kastanjetėmis. 

Klausyti skirtingo charakterio  melodijas, jas 

apibūdinti. 

Aplikuoti, priklijuojant plėšytinių stambių ir 

smulkių detalių, parenkant spalvą.  

Žaisti muzikinius didaktinius žaidimus. 

 

4.  DYDIS. FORMOS. SKAIČIAI. KIEKIS.  

 

Tikslas - susipažinti ir toliau plėtoti pasaulio pažinimą skaičiuojant ir matuojant. 

Uždaviniai: 

 skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti skaitmenis, apibūdinti daikto 

vietą eilėje, sudaryti sekas; 

 grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį, jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį 

erdvėje; 

 suprasti ir vartoti žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas;  

 padėti suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 
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Pažinimo kompetencija 

Skirti sąvokas ,,mažai ir daug”. 

Pradėti suprasti, ką reiškia padalinti daiktus 

po lygiai. 

Skaičiuti savo pirštelius, žaisliukus.  

Atlikti kai kurias operacijas su daiktais ir jų 

grupėmis: išrikiuoti daiktus į eilę, lyginti dvi 

daiktų grupes, nuosekliai uždedant vieną 

daiktą ant kito arba pridedant vieną daiktą 

prie kito, sudarant daiktų grupę iš atskirų 

daiktų, išskiriant iš grupės daiktą. Grupuoti 

daiktus pagal dydį, formas. 

Susipažinti su skaičių eile nuo 1 iki 5, lyginti 

skaičių kaimynus.  

Skaičių dydį bandyti suvokti įvairiai dėliojant 

žaislus, daiktus, derinimo korteles ir kt.  

Įsiminti skaičių grafinį vaizdą žaidžiant 

žaidimus. 

Pradėti įsidėmėti pagrindines spalvas: 

raudoną, mėlyną, geltoną, žalią. 

Susipažinti su geometrinėmis formomis: kvadratu, 

trikampiu, skrituliu. Dalinti skritulį į 2, 4 dalis. 

Dėlioti kvadratus nuo didžiausio iki mažiausio ir 

atvirkščiai. Vartoti sąvokas: ,,didelis, didesnis, 

didžiausias, mažas,  mažesnis, mažiausias“.  

Susipažinti su skaičių eile nuo 1 iki 10, ieškoti 

skaičių kaimynų. Įsiminti skaičių grafinį vaizdą 

žaidžiant žaidimus. 

Suprasti skaičiaus sandarą iš vienetų, 

priskaičiuojant ir atskaičiuojant po 1. 

Parodyti daiktų kiekį simboliu, sąlyginiu matu iki 

10.  

 

Sveikatos kompetencija 

Judėti, žaisti žaidimus, keičiant judėjimo 

kryptį. 

Atlikti veiksmus, kuriems būtina akių-rankos 

koordinacija. Išlaikyti pusiausvyrą, derinant 

rankų judesius. 

 

Sveikatos piramidėje skaičiuoti produktus, lyginti, 

kurių daugiau, mažiau. 

Komunikavimo kompetencija  

Suprasti vis daugiau žodžių, kuriais daiktai 

palyginami, nusakoma jų forma, dydis, 

padėtis erdvėje ir pan. 

Prašomas gebėti paduoti didelį ar  mažą 

daiktą. 

Kopijuoti, piešti, apvedžioti skaičius, geometrines 

figūras, jomis žymėti savo vietą ir kt. 

Socialinė kompetencija 

Išmokti važiuoti paspiriama mašinėle, 

atsegti ir užsegti rūbų sagas, batų segtukus. 

Suvokti erdvės ryšius savo ir kitų atžvilgiu. 

Meninė kompetencija 

Piešti įvairaus dydžio apskritimus, 

kamuoliukus. 

Pastebėti įdomesnės formos akmenukus, lapus ir 

kitą gamtinę medžiagą. Tyrinėti formų, dydžių, 

kiekio, spalvų įvairovę.  

 

5. ŽIEMA. ŽIEMOS ŠVENTĖS. METAI. LAIKAS. 

 

Tikslas - suvokti žiemos, žiemos švenčių išskirtinumą ir svarbą, metų laikų, mėnesių, savaitės 

dienų, dienos ir nakties kaitą.  

Uždaviniai: 

 supažindinti su žiemos švenčių tradicijomis, papročiais; 

 pasiruošti dalyvauti šventiniuose renginiuose, jaustis atsakingam, savarankiškam, susitelkti 

bendrai veiklai;  
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 ugdyti pasakojimo, deklamavimo įgūdžius; 

 pratintis bendrauti, veikti kartu, nedidelėje grupėje, su visa grupe.  

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Stebėti gamtos spalvas ir reiškinius žiemą.  

Išskirti dienos, nakties požymius, veiklą 

šviesiu ir tamsiu laiku. Atpažinti tai 

paveikslėliuose ir iliustracijose.  

Sužinoti apie žiemos šventes. Vartyti 

knygeles, aptariant iliustracijas. 

 

Lauke stebėti oro sąlygas, žmonių aprangą, gamtos 

reiškinius, išskirti žiemai būdingus požymius. Vėjo 

malūnėliais nustatyti vėjo stiprumą, kryptį. Grupėje 

žymėti gamtos kalendorių. 

Domėtis žiemos švenčių sutikimo tradicijomis.  

Suvokti metų tėkmę. Sužinoti kaip žymimi metai, 

įvardinti mėnesius, savaitės dienas.  

Sudaryti „metų įvykių“ kalendorių. Pildyti Advento 

kalendorių. 

Susipažinti su laikrodžių įvairove. Ieškoti įvairių 

laikrodžių reklaminiuose bukletuose, žurnaluose ir 

kt., juos rūšiuoti.  

Mokytis pažinti laikrodį.  

Kalbėti apie lygiadienį, apie šviesos naudą. Aptarti 

vaikų veiklą šviesiu ir tamsiu laiku.  

Sveikatos kompetencija 

Sužinoti, kiek ir kokių saldumynų saikingai 

valgyti. 

Ieškoti paklydusių pasakų veikėjų grupėje:  

bėgioti, laipioti, landžioti, šokinėti, slapstytis.  

Viso kūno plastika kartu su rastais veikėjais 

atkartoti jiems būdingus judesius, nuotaikas. 

Atrasti kūno „ritminius instrumentus“ 

(trepsėti, plekšnoti per šlaunis, į kaktą, ploti, 

linksėti  galva). 

Pastebėti žmonių aprangos pokyčius, pasirinkti 

atitinkamai pagal orą.  

Sužinoti kaip taisyklingai kvėpuoti žiemą lauke, 

atlikti kvėpavimo pratimus. 

Susipažinti su Kūčių patiekalais, suvokti jų reikšmę 

sveikatai.  

Prieš šventes stebėti ir aptarti kokią vietą sveikatos 

mitybos piramidėje užima saldumynai. 

Komunikavimo kompetencija  

Pasakyti šventinių linkėjimų draugui.  

Klausytis ar bandyti sekti pasakėles kitiems. 

Atsakyti į klausimus: kas? ką veikia? 

Žaidžiant žaidimus įtvirtinti klausimų ką?, 

ko?, kam?, kur? suvokimą.  

Liečiant sniegą, įvairius daiktus įvardinti 

priešingybių ryšius: šilta-šalta, švelnu-

šiurkštu, tamsu-šviesu, diena-naktis. 

Vartoti laiko sąvokas, sakinius apibūdinančius 

paros laiką. 

Klausytis kūrinėlių apie stebuklingus daiktus, 

gyvūnus, apie žmones ir jų nuotykius, apie 

neregėtas, pramanytas būtybes. Aiškintis 

mitologinių būtybių pavadinimus, savybes. Suvokti 

dorinę pasakos prasmę.  

Garsiai pamąstyti apie praėjusius metus. 

Fantazuoti, kokių dovanų laukia.  

Kurti pasakas, sekti draugams. Bendraujant vartoti 

kuo daugiau mandagumo žodžių.  

Socialinė kompetencija 

Naudotis smėlio laikrodžiu, susitarimais ir 

kitais būdais, padedančiais palaukti savo 

eilės. 

Sveikinantis, atsisveikinant vartoti sąvokas: 

Labas rytas! Viso gero! Labanakt! 

 

Žiūrinėti šventines nuotraukas, šeimos švenčių 

akimirkas, įsijausti į prieššventinį laikotarpį.  

Advento laikotarpiu susitvarkyti žaislų ir priemonių 

lentynas, suklijuoti suplyšusias knygeles. 

Nusiteikti priimti dovaną, tėvelių, draugo dėmesį, 

mandagiai padėkoti, palinkėti.   
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Meninė kompetencija 

Kartu su auklėtoja lipdyti besmegenius iš 

sniego.  

Sniege pastebėti bei patiems daryti pėdsakus.  

Atrasti skirtingus raiškos būdus lipdant, 

konstruojant. Demonstruoti savo darbelius. 

Pagaminti Kalėdinių dovanėlių.  Klijuoti 

įvairias stambias formas, pripiešti smulkias 

detales. 

Atrasti grupėje paslėptą dėžę su įvairiais 

rūbais, kepurėmis, kaspinais, pasipuošti, 

improvizuoti tampant kuo nors kitu, 

pralinksminant save, grupės draugus.  

Kurti vaidinimams dekoracijas, kostiumų 

detales, vaidinimo reikmenis. 

Girdint „stebuklingą“ melodiją, laisvai šokti, 

sukti su skarelėmis, kaspinais ir staiga 

muzikai nutilus, sustingti įvairiausiomis 

pozomis, sukuriant nepakartojamas veikėjų 

išraiškas. 

Kurti „judančių spalvų pasaką“, ant 

silikoniniais klijais ištepto popieriaus lapo 

dėlioti įvairiaspalvius akvarelės dažų taškus; 

spalvos ,,pučiasi, traukiasi, vaikšto, nubėga, 

apsikabina...” 

Klausyti muzikinių įrašų, aktyviai šokti, 

judėti. Jausti šalia esantį, būti atsakingam už 

savo ir kitų saugumą žaidžiant laisvai ar 

organizuotai grupėje, salėje ar lauke.  

 

Lipdyti įvairius besmegenius, statinius, skulptūras 

iš sniego.  

Žaisti pirštukais, paliekant jų atspaudus ant lapo. 

Įsižiūrėjus į juos pamatyti gimstančias fantastines 

būtybes, augalų, gyvūnų, daiktų formas. Papildyti 

įžiūrėtas figūras detalėmis.  

Vaizduoti paros dalis, įvairius gyvenimo veiksmus, 

naudoti mišrią techniką.  

Piešti, lipdyti labiausiai patikusį pasakos veikėją. 

Sukurti grupinius darbelius remiantis pasakos 

įspūdžiais. 

Ruošti šventinę programėlę tėveliams, svečiams. 

Rašinėti , piešti linkėjimus draugui, į šventinį paštą. 

Piešti, kurti ir dovanoti draugui šventinį atviruką. 

Piešti, tapyti, ruošti šventinius žaisliukus, atributiką 

grupės puošimui. Puošti grupę, darželio patalpas. 

Susipažinti su įvairaus pobūdžio muzika. Klausytis 

įrašų, kalėdinių dainelių.  

Ritmiškai groti muzikos instrumentais. 

Tapti princese, karalaičiu, kt. pasakų veikėjais,  

pasidarant karūną, papuošalus, prisitaikant rūbus. 

Kurti gyvą pasirinktos pasakos iliustraciją: 

apsirengti panašiai kaip pasakos veikėjai, patiems 

sustoti taip, kaip pavaizduota knygoje. Keletą 

sukurtų vaizdų įamžinti nuotraukoje, o vėliau 

lyginti su dailininkų piešiniais knygoje, palydint 

pasakos sekimu, muzika.  

Dainuoti tyliai ir garsiai su instrumentiniu 

pritarimu.  

 

6. GYVŪNŲ PASAULIS.  

 

Tikslas - plėtoti naminių ir laukinių gyvūnų įvairovės pažinimą, suvokti gamtos unikalumą  ir 

harmoniją, plėtojant aplinkosauginę veiklą.  

Uždaviniai:  

 suvokti gyvūnų ir paukščių gyvybės ratą; 

 ugdyti tinkamas elgesio normas su naminiais gyvūnais, laikytis higienos normų, auginant 

gyvūnus namuose; 

 plėsti supratimą apie gamtoje tykančius pavojus. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Ieškoti grupės aplinkoje žaisliukų - 

gyvūnėlių, juos įvardinti, išrinkti vardą.   

Žiūrint knygutes, paveikslėlius sužinoti, kad 

vieni gyvūnai gyvena miške, kiti žmonių 

tvartuose, namuose.  

Turtinti vaizdinius apie naminius gyvūnus, 

laukinius žvėris, ieškant informacijos knygose, 

enciklopedijose, internete. Sužinoti apie jų 

gyvenimo būdą, vietą, kuo panašūs, kuo skiriasi.  

Žinoti ir įvardinti pagrindines kūno dalis.  
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Atsinešti, rodyti draugams savo augintinio 

nuotrauką, pasakyti savo augintinio vardą.  

Atpažinti, skaičiuoti gyvūnus paveikslėliuose. 

Įsidėmėti kūno dalių pavadinimus. 

Ieškoti informacijos knygelėse, filmukuose ir pan. 

Suprasti, kaip galime padėti gyvūnams 

nepakenkdami jų sveikatai. 

 

Sveikatos kompetencija 

Imituoti pagrindinius gyvūnų judesius,  

skleidžiamus garsus. 

Žaisti judriuosius, kvėpavimą lavinančius 

žaidimus, panaudojant atributiką su gyvūnais.  

Judėti gyvatėle. Lavinti fizines kūno 

galimybes. Išlaikyti taisyklingą laikyseną 

įvairiose situacijose.  

Įvardinti pavojingus, plėšrius gyvūnus, plečiant 

supratimą kokių gyvūnų reikia saugotis gamtoje. 

Diskutuoti, kaip galima išvengti kai kurių nelaimių. 

Aptarti gyvūnų naudą ir reikalingumą žmogaus 

gyvenime.  

Išmanyti higienos reikalavimus laikant namuose 

gyvūną.  

Komunikavimo kompetencija  

Dėmesingai klausytis ir suprasti trumpus 

pasakojimus, lietuvių liaudies pasakas apie 

gyvūnus, įvardinti pagrindinius veikėjus, 

veiksmus, jų seką. 

Vartant knygeles pavadinti nupieštus 

gyvūnus, pasakyti jų spalvą, parodyti kokias 

kūno dalis turi.   

Žaisti įvairiai grupuojant gyvūnų figūrėles, 

dėliojant dėliones iš trijų ir daugiau dalių, 

atsižvelgiant į prielinksnį.  

Žaisti žaidimus žodynui turtinti „Surask“, 

„Atspėk“, „Pavadink“.  

Įvardijant gyvūnėlių būsenas, veiksmus: 

miega, murkia, laka pieną, žaidžia, tobulinti 

kalbėjimo įgūdžius. 

Naudojant gyvūnų kaukes, garsažodžiais 

imituoti naminių gyvūnų balsus, paukščių 

čiulbėjimą, miško ošimą.  

 

Diskutuoti kaip miško žvėreliai ruošiasi žiemai, ką 

reiškia ,,Baltasis badas“. 

Atpažinti, įvardinti, apibūdinti gyvūnų išvaizdą 

naminius, zoologijos sodo, miško gyventojus. 

Sugalvoti gyvūnėlių vardus. 

Ugdyti foneminį suvokimą žaidžiant žaidimus apie 

gyvūnus: ,,Pirmas žodžio garsas‘‘, Atspėk žodį iš 

pirmo skiemens‘‘, ,,Kas ras daugiau žodžių su 

garsu „?“. 

Sisteminti, klasifikuoti, apibendrinti paveikslėlius: 

laukiniai žvėrys – naminiai,  Lietuvos - kitų kraštų 

gyvūnai. Skaičiuoti ir vartoti šnekamojoje kalboje 

kiekinius, kelintinius skaitvardžius. 

Sudaryti „laiko liniją“ iš paveikslėlių, 

iliustruojančių gyvūno gyvenimo kelią ir jį 

nupasakoti.   

Skaitant įvairią tautosaką, sužinoti senovės žmonių 

pastebėjimus apie orų pasikeitimus, susijusius su 

gyvūnais.   

Dalintis išgyvenimais apie augintinius, gyvūnus, 

matytus zoologijos sode, Žvėrinčiuje, per TV. 

Reikšti mintis 3-4 žodžių sakiniais, derinti 

daiktavardžių giminę. Pagal galimybes kalbėti 

sudėtingesnės struktūros sakiniais.  

Socialinė kompetencija 

Žaidžiant su įvairiais žaislais-gyvūnais 

pagarbiai elgtis su jais.  

Žaidžiant improvizuoti žvėrelių, paukščių 

charakterius. 

 

Pakalbėti apie gyvūnų globos įstaigas. Nusiteikti 

visais metų laikais globoti, rūpintis gyvūnais, 

ugdytis prieraišumo ir atsakomybės jausmą. 

Ugdytis tinkamas elgesio normas su gyvūnais.  

Žaidžiant improvizuoti žvėrelių, paukščių 

charakterius. 

Apsilankyti ,,Žvėrinčiuje“, privačiose gyvūnų 

fermose, kur auginami elniai, danieliai. 

Meninė kompetencija 

Žaisti žaidimus girdimojo suvokimo ugdymui 

,,Su kuo grojau? Kas skambėjo? Prabėgo, 

Pasigaminti įvairių gyvūnų figūrų pagal trafaretus 

ir su kūrybiškai papuoštomis figūromis vaidinti 
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praėjo, prašuoliavo‘‘. 

Konstruoti gyvūnų būstus, apgyvendinant 

juose gyvūnus.  

Nuspalvinti gyvūnų siluetus. Turtinti 

vaizdinius apie dailės priemones.  

Žaisti muzikinius žaidimus, klausytis, 

dainuoti daineles apie gyvūnus.  

pačių sukurtą pasaką. 

Iš geometrinių figūrų kurti gyvūnų siluetus.  

Konstruoti įvairių dydžių tvartus, fermas.  

Piešti įvairių gyvūnų siluetus, juos spalvinti ar 

užpildyti įvairia gamtine medžiaga. 

Lipdyti netaisyklingas formas, įžvelgiant jose 

įvairius gyvūnus. 

 

7. ŽODŽIAI. RAIDĖS. KNYGOS. SIMBOLIAI.  

 

Tikslas – skatinti domėtis rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Uždaviniai: 

 mokyti  atpažinti raides, simbolius; 

 mokyti rašyti raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradėti skaitynėti; 

 turtinti žodyną. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Susipažinti su keleto raidžių simboliais, 

imituoti jų skaitymą. 

Sieti raidę su pavaizduoto daikto pirmuoju 

garsu.   

Sakyti trumpus ir ilgesius žodžius atskirais 

garsais,  skiemenimis, visą žodį ir pan.  

Susipažinti su naujais negirdėtais žodžiais, 

kurie vartojami rečiau. 

Vartyti žodynus, suprasti žodžių gausą ir 

reikalingumą gražiai, vaizdingai kalbai.  

Apsilankyti bibliotekoje, susipažinti kaip 

rūšiuojamos  knygos pagal žanrą. Palyginti knygas 

pagal dydį. Surasti didžiausią ir mažiausią knygą. 

Palyginti lietuviškas ir kitų šalių raides. 

Susipažinti su įvairių žanrų tekstais. Pajausti tekstų 

stilistinę įvairovę. 

Suprasti knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį, 

įvykių eigą. 

Sveikatos kompetencija 

Pasikviesti į grupę VSPS specialistę, kartu 

aptarti knygelių iliustracijas. 

Skatinti vaikus aktyviai fizinei veiklai. Kurti 

įvairius imitacinius judesius, padedančius 

pažinti, atrasti, pajusti.  

Savaiminis judėjimas ribotoje erdvėje.  

Surengti knygelių apie sveikatą parodą. Pasikviesti 

į grupę VSPS specialistę, kartu aptarti knygelių 

iliustracijas. Naudojant įvairius simbolius, 

pasitikrinti regėjimą. Žaisti judrius žaidimus su 

taisyklėmis („Paukštelis be lizdelio“, „Pas lokį 

miške“ ir pan.), ugdyti vikrumą, ištvermę, kantrybę, 

dėmesio sukaupimą. 

Komunikavimo kompetencija  

Piešiniais ar grafiniais ženklais „rašyti“ ir 

„skaityti“.  

Kurti ir deklamuoti savo kūrybos eilėraštuką. 

Kurti bendrą knygutę pasirinkta tema, ją 

,,skaityti“.   

Kopijuoti, apvedžioti spausdintines raides.  

Susipažinti su simboliais,  suprasti, vartoti 

apibendrinančius žodžius. 

Skaitant tekstą, nutylėti frazę ar žodį, skatinant 

vaiką juos pasakyti. Įvairiai inicijuoti eilėraščių, 

istorijų, pasakų kūrimą, pvz., kitaip sugalvoti 

pasakos pradžią ar pabaigą, atvirkštinę pasaką. 

Išmokti ketureilių, mįslių, priežodžių, patarlių. 

Socialinė kompetencija 

Atsinešti iš namų įvairių pasakų knygelių, 

žaisti knygelių parodą.  

Kartu žaisti klausimų-atsakymų rimavimo 

Sutvarkyti grupėje esančias knygeles (rūšiuoti, 

klijuoti), patiems pasigaminti savo knygutes. 

Kartu žaisti žaidimus LOTO, ,,Raidynas“,              
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reikalaujančius žaidimus (pvz., „Kas ten 

triuška? - Tindiriuška.“)  

,, Abecėlė“. 

Apsilankyti bibliotekoje.  

 

Meninė kompetencija 

Aplikuoti raidžių trafaretus, spalvinti, lipdyti. Plėšti, karpyti grafinius ženklus – raides, skaičius, 

rodykles, simbolius, panaudoti žaidimuose. 

Aplikuoti,  lipdyti, spalvinti raides, pasigaminti 

karūnėles su raidėmis. 

Žaisti muzikinį žaidimą ,,Sukasi raidelė vidury 

ratelio”  (B, V, I, U, S). 

 

8. DARBAI. AMATAI. PROFESIJOS. 

 

Tikslas - ugdyti suprasti darbo reikšmę, siekti darbo rezultato, suvokti darbą, kaip vertybę.  

Uždaviniai: 

 supažindinti vaikus su profesijų, amatų įvairove; 

 formuoti darbo kultūros įgūdžius bei įpročius;  

 mokyti gerbti ir vertinti kito žmogaus darbą, pastangas.  

Vaikų veiksenos  

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Kalbėti apie įvairius darbus, išsiaiškinant, kad 

tėveliai mus palikę darželyje, taip pat išeina į 

darbą. Mes darželyje taipogi atliekame 

įvairius darbelius.  

Sužinoti kokių profesijų darbuotojai dirba 

darželyje, vaikščiojant po darželio patalpas. 

Atpažinti ir parodyti darbo įrankius. 

Rasti iliustracijose, paveikslėliuose darbo 

įrankius, buitinius prietaisus skirtus darbui. 

Rūšiuoti paveikslėlius, kur vaizduojami 

daiktai, skirti darbui ir žaislus, skirtus 

žaidimui. 

Prisiminti ir aptarti kaip visais metų laikais 

prisidedame savo darbais prie augmenijos ir 

aplinkos tvarkymo: rudenį - grėbiame lapus, žiemą 

- valome sniegą, pavasarį - purename žemę ir kt.  

Dalintis patirtimi apie mamos ir tėčio darbus. 

Lankyti muziejuje, domėtis senoviniais daiktais, 

įrankiais. Sužinoti kam jie skirti. Lyginti senesnius 

amatus, profesijas su šiuolaikinėmis.  

Pažinti profesijai būdingą aprangą, darbo įrankius.  

 

Sveikatos kompetencija 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Pasikviesti VSPS specialistę pakalbėti apie 

medicines priemones, darbuotojų darbą. 

 

Sužinoti apie pavojingus sveikatai amatus, 

profesijas, kaip apsisaugoti, išvengti pavojų ar 

sužalojimų. 

Įsitraukti į žaidybinę – siužetinę situaciją ,,Greitoji 

pagalba“„Aš - gaisrininkas“, „Aš – policininkas“, 

suvokiant galimus pavojus ir šių profesijų svarbą 

žmonių sveikatai ir saugumui.  

Sužinoti apie darbo ir poilsio kaitą, aktyvios ir 

pasyvios veiklos įtaką sveikatai. 

Komunikavimo kompetencija  

Kalbėtis, pasakoti kokius darbus namuose 

atlieka mama, tėtis, močiutė, senelis ir kt.,  

kaip jiems padeda vaikai. 

Suprasti žodžius, žodžių junginius, 

reiškiančius įrankių pavadinimus. 

Diskutuoti apie profesijų kaitą, reikalingumą. 

Pastebėti mechanizuoto, kompiuterizuoto darbo 

privalumus. Domėtis, apibūdinti paslaugas 

teikiančių žmonių darbu. Vartoti šnekamojoje 

kalboje žodžius, reiškiančius veiksmą, darbo 
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Turtinti kalbą darbo įrankių, veiksmų 

pavadinimais. 

pradžią,  pabaigą. 

Diskutuojant išsiaiškinti sąvokos ,,geri darbai“ 

prasmę. Pasidaryti grupėje ,,gerumo medelį‘‘, 

pakabinant gerumo žodelius, linkėjimus.  

Turtinti kalbą darbo įrankių, veiksmų pavadinimais, 

priežodžiais, patarlėmis, vaizdingais posakiais apie 

darbą. 

Socialinė kompetencija 

Žaisti įvairius žaidimus  „Aš kepu blynus“, 

„Ruošiu stalą svečiams“ ir kt. Žaidžiant, 

atlikti įvairius buities darbus: plauti indus, 

virti valgyti, skalbti rūbelius, šluoti grindis, 

tvarkytis ir kt.   

Konstruoti įvairius statinius iš kaladėlių, 

lentelių pasitariant su kitais, o paskui 

panaudoti statinį tolimesniam žaidimui. 

Mėginti taisyti sulūžusį žaislą (savo jėgomis 

ar auklėtojai padedant). 

Kartu, draugiškai dirbti tvarkant grupę, 

tvarkytis lauko aikštelėje. Taisyklingai 

naudotis darbo įrankiais. 

Pastebėti, pajausti kitų žmonių nuotaikas, jausmus, 

negalias ir į jas adekvačiai sureaguoti, pagal 

galimybes padėti.  

Tariantis, derinant savo ir kitų nuomonę atnaujinti, 

pakeisti grupę, laisvai modeliuojant turimą erdvę, 

tvarkyti grupės patalpas, susitvarkyti darbo vietą.  

Pagal išgales pagelbėti mažesniems, turintiems 

sunkumų vaikams, bendraamžiams. 

Žaisti imituojant įvairius amatus, verslus, 

meistrystės darbus. 

Pajusti laisvės jausmą žaidžiant ir įsijaučiant į 

profesijų įvairovę. Spręsti ir kurti tą žaidimą, kuri 

,,profesija“ labiau patinka, įsirengiant žaidimo 

vietą, pasirenkant vaidmenis, užimtumą.  

Meninė kompetencija 

,,Puošti“ aplinką gerų darbelių simboliais, 

džiaugtis, gėrėtis jais.  

Pasidaryti ir groti įvairiomis muzikinėmis 

dėžutėmis, pripildant jas biria medžiaga.   

Įvairiais įrankiais išgauti garsus. 

Niūniuoti mėgstamą dainelę, piešiant, 

tvarkant grupę. 

Konstruoti, statyti, maketuoti, stengiantis 

simetriškai ir asimetriškai išdėstyti statinio 

konstrukcijas.  

Šokti ratelius, žaisti žaidimus linksmai mėgdžiojant 

amatininkų darbo judesius.  

 „Audėjėlė“, „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“ ir kt. 

Įsiminti ir pasakyti tikslų žaidimo pavadinimą. 

 

9. LIETUVA. ŽEMAITIJA. TĖVYNĖ. GIMTINĖ.  

 

Tikslas - saugoti ir puoselėti tautinį, kultūrinį tapatumą ir pasididžiavimą tėvyne Lietuva. 

 Uždaviniai: 

 supažindinti su tautos istorija, Papilės krašto kultūriniu paveldu,  žemaičių tarme; 

 mokyti atpažinti valstybės simboliką; 

 supažindinti su kitų šalių įvairove, kalba. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Apžiūrėti grupėje įrengtą tautinį kampelį. 

Surasti Lietuvos vėliavą ir kitus daiktus 

kurioje vaizduojama lietuviška simbolika.  

 

 

 

Domėtis, atpažinti, išskirti ir įvardinti Lietuvos 

simbolius: vėliavą, herbą, tautišką giesmę, 

atributiką su tautine simbolika.  

Suaugusiųjų padedamas susipažinti su tautos 

istorija, žinoti, kas yra valstybės Prezidentas.  

Klausytis skaitomų grožinės literatūros kūrinių, 

legendų ir padavimų apie svarbiausius Lietuvos 

istorinius įvykius, vietoves ir pan.  
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Susipažinti su gimtojo miestelio istorija, 

išsiaiškinti, kas tai yra gimtinė. 

Sužinoti, kad Lietuvoje gyvena ir kitų tautybių 

žmonės, pasaulyje gyvena įvairių rasių, tautybių 

žmonės, kurie turi savo valstybes, tradicijas ir 

kalbą. 

Sveikatos kompetencija 

Skatinti vaikus aktyviai fizinei veiklai. Kurti 

įvairius imitacinius judesius, padedančius 

pažinti, atrasti, pajusti (pagal dainelę 

,,Lietuvos šalelėj, žaliojoj girelėj...“) 

Susipažįsta, paragauja senoviškų lietuviškų valgių.  

Su VSPS specialiste aptaria, kaip sveikai žmonės 

maitindavosi seniau ir kaip maitinasi dabar. 

Komunikavimo kompetencija  

Pavadinti tautinius simbolius, vėliavos 

spalvas, mokytis trumpų eilėraštukų, stengtis 

aiškiai ištarti žodžius.  

Mokėti pasakyti savo miestelio pavadinimą. 

Klausyti lietuvių bendrinės, žemaičių ir kitų tarmių 

kalbos įrašų. 

Klausyti įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų, 

pajuokavimų bendrine kalba ir žemaičių tarme. 

Socialinė kompetencija 

Puoselėti meilę artimiausiems šeimos 

nariams, namams, artimiausiai aplinkai. 

Mokytis išreikšti savo emocijas, jas suvaldyti, 

skatinti vaikų aktyvumą dalyvaujant šventėje, 

išmokstant tradicinių žaidimų ir 

papokštavimų. Džiaugtis grupės erdve, jos 

pasikeitimais. Skatinti pastabumą. 

Kalbėti tarmiškai žaidžiant siužetinius- 

vaidmeninius žaidimus. 

Žiūrėti Lietuvos žemėlapį (miestai, jūra, ežerai, 

upės). 

Prisiminti, kur buvę, ką matę, ką veikę, ką girdėję. 

Domėtis enciklopedija, fantazuoti.  

 

Meninė kompetencija 

Pasidaryti apyrankę, karolius, veriant 

skirtingo dydžio geltonus, žalius ir raudonus 

popieriaus žiedelius, karoliukus ar kt. 

priemones, gamtinę medžiagą.   

Taškuojant teptuku, bandyti išgauti įvairius 

ornamentus (naudojant raudoną, žalią, 

geltoną spalvas).  

Žaisti lietuvių liaudies ir kitų šalių žaidimus, 

ratelius.  

Atpažinti, rasti įvairių lietuviškų dirbinių, puošybos 

elementų, formų. 

Kopijuoti, kurti ornamentus, puošti brūkšneliais, 

taškeliais, linijomis, pačių sukurtą lietuvišką 

atributiką. 

Sukurti knygelę su įvairiomis Papilės vietomis 

(pieštomis ar iškarpomis iš laikraščių, žurnalų).   

Žaisti lietuvių liaudies žaidimus, ratelius. 

 

10. PAVASARIS. PAUKŠČIAI. AUGALAI.  

 

Tikslas - plėtoti vaikų patirtį, atliekant įvairius stebėjimus, tyrinėjimus. Ugdyti gebėjimą matyt i ir 

saugoti gamtos grožį.  

Uždaviniai:  

 mokyti pastebėti gamtos atbudimo reiškinius;  

 skatinti domėtis ir pažinti augalus, sugrįžtančius paukščius;  

 saugiai elgtis buityje ir lauke.  

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Ruošiantis į lauką apžiūrėti savo rūbelius, 

pastebėti, kuo jie pasikeitė. Lauke ,,ieškoti 

pavasario ženklų“.   

Pastebėti lauke augalus, kurie pradeda augti iš po 

žiemos. Suprasti, kad vieni jų vienmečiai, kiti 

daugiamečiai. 
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Daiginti įvairias sėklas, stebėti jų dygimą ir 

augimą. Sužinoti,  kad augalų augimui reikia 

žemės, drėgmės ir šviesos.  

Rūpintis „palangės daržu“. Prižiūrėti, laistyti 

grupėje esančius augalus.  

Natūralioje aplinkoje, stebint augalus, 

suprasti, kuo jie panašūs, kuo skiriasi (spalva, 

lapų forma ir kt.). Radus pernykščių lapelių, 

prisiminti lauke augančių augalų pasikeitimus 

įvairiais metų laikais. 

Sužinoti,  kuo ir kaip maitinti paukštelius, 

kad nepakenktumėme jų sveikatai.  

Daiginti, auginti, žydinti augalus, stebint šaknų, 

stiebelio, lapų augimą. Įsitikinti, kad augalams 

reikia vandens, šilumos, šviesos, dirvožemio. 

Prižiūrėti grupėje „palangės daržą“.  Lyginti ir 

pastebėti augalų skirtumus (spalvų, formų, dydžio).  

Per mikroskopą, lūpą stebėti besiskleidžiančius 

pumpurus, lapelius.  

Lankantis parke, prie upės aptarti augalų pokyčius 

įvairiu metų laiku.  

 

Sveikatos kompetencija 

Vaikštant lauke, grožėtis žydinčiais augalais, 

liesti, uostyti, įsijaučiant į atbundančios 

gamtos teikiamą žavesį, malonumą stiprinti 

psichinę sveikatą.  

Pailsėti relaksacinėje aplinkoje.  

Lytėjimu pažinti sausą ir šlapią smėlį, žemę. 

Saugiai elgtis su kastuvėliais, grėbliukais ir 

kitais lauko žaislais.  

Ragauti pavasarį žydinčių vaistažolių arbatos.  

Imituoti paukščių judesius, garsus. 

Atlikti kvėpavimo pratimus pučiant  

plunksneles, vatos „paukščiukus“, popieriaus 

juosteles imituojant paukščiukų skridimą. 

Susipažinti su pavasarį žydinčiais vaistiniais 

augalais. Ruošti ir ragauti jų arbatos.  

Žaisti judriuosius žaidimus, aikštelėje važinėtis 

dviratukais, paspirtukais.  

Mėgautis erdve ir laisvai pasirinktais žaidimais. 

 

Komunikavimo kompetencija  

Klausytis eilėraštukų ir kūrinėlių patiems 

išmokti ir deklamuoti trumpus eilėraštukus 

apie augalus, pavasarį.  

Kalbėti apie tai, ką tuo metu daro ir mato 

ieškant pavasario vaizdų knygose, 

enciklopedijose. 

Klausytis smulkiosios tautosakos kūrinėlių, 

deklamuoti eilėraščius, minti mįsles, pabaigti 

pradėtą pasakojimą apie pavasarį, augalus.  

Stebėti supančią aplinką, parodyti, įvardinti augalų 

dalis, plėtojant pavasarį apibūdinančiais žodžiais. 

Apibūdinti patikusį augalą.  

Bendrauti, klausinėti draugų ieškant informacijos 

enciklopedijose, knygose, apžiūrinėti plakatus, 

paveikslus su augalais.   

Sisteminti, klasifikuoti, apibendrinti laukinių - 

naminių, Lietuvos - kitų kraštų paukščių 

paveikslėlius. Skaičiuoti ir vartoti šnekamojoje 

kalboje kiekinius, kelintinius skaitvardžius. 

Sudaryti iš paveikslėlių ar nupiešti „laiko liniją“, 

iliustruojančią paukščio gyvenimo kelią ir 

papasakoti eigą. 

Socialinė kompetencija 

Stebėti, kaip sėjamos sėklos, sodinami 

daigeliai, persodinamos gėles.   

Ruošti daigelių darželio ,,Vaistažolių lysvei“. 

Stebėti paukštelius,  globoti, rūpintis jais. 

 

Vieniems stebint, kitiems sėti sėklas, sodinti 

daigelius, persodinti gėles.   

Pasėti daigelių darželio ,,Vaistažolių lysvei“. 

Visais metų laikais globoti, rūpintis paukšteliais:  

žiemą maitinti paukštelius, pavasarį kelti inkilėlius.  
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Suprasti, kuo paukščiai naudingi žmogui – jie 

čiulba, džiugina, ramina. 

Meninė kompetencija 

Piešti augalus monotipijos technika.  

Spalvomis reikšti pavasario nuotaiką.  

Šokti pagal muzikinius įrašus.  

Klausytis, patiems atlikti tautosakos 

kūrinėlius, liaudies daineles.  

Klausytis, girdėti įvairius aplinkos garsus 

(paukščių, lietaus, vėjo). 

Iškirpti, klijuoti, augalų, paukščių siluetus.  

Piešiniais, paveikslėliais „užrašyti“ augalo 

vystymosi istoriją.  

Tautodailėje rasti augalų motyvais puoštų dirbinių.  

Kurti paveikslus aplikuojant džiovintais augalais.  

Kurti gėlių piešinių knygeles.  

Darytis gėlių, paukščių karūnėles, vaidinti.  

Dainuoti daineles apie pavasarį. 

 

11. SVEIKATA. SPORTAS.  

 

Tikslas - rūpintis savo ir kitų sveikata, suvokiant sveikos mitybos, aktyvaus judėjimo svarbą.  

Uždaviniai:  

 lavinti stambiosios motorikos įgūdžius (ėjimas, bėgimas, šokinėjimas, strikinėjimas, 

pusiausvyros išlaikymas judant, laipiojimas aukštyn ir žemyn, važinėjimas triratuku, 

dviratuku); 

 ugdytis fizines savybes (lankstumas, vikrumas, ištvermė, greitumas, judesių koordinacija, 

pusiausvyra);  

 lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius (pirštų, delno, riešo, koordinuotų akių ir rankos 

judesių, gebėjimo naudoti piešimo, rašymo priemones, kirpti žirklėmis ir kt.);  

 gerinti emocinę savijautą.  

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Susipažinti koks maistas tinka ir kenkia 

sveikatai. Uostyti, liesti, ragauti vaisius ir 

daržoves.  

Ridenti, gaudyti, mėtyti, spardyti kamuolius.  

Žaisti su žaislais, kuriuose atliekami 

sukamieji plaštakos judesiai (pvz., žaidimas 

kėgliais ir kt.).  

 

Žaidžiant loto, paveikslėliais su maisto produktais,  

patiekalais, atskirti naudingą ir bevertį maistą. 

Grupuoti, sudaryti naudingiausių produktų lenteles 

(duona, obuoliai, pienas, vanduo ir kt.). 

Žiūrėti filmukus apie sveiką gyvenimo būdą.  

Suprasti kasdienės veiklos tvarką, reikšmę sveikatai 

(kodėl reikia miegoti, prieš valgį plauti rankas ir 

pan.).  

Žiūrėti filmukus apie įvairias sporto šakas.  

Sveikatos kompetencija 

Ugdytis lankstumą, vikrumą, drąsą, valią, 

ištvermingumą. Jausti savo fizinių gebėjimų 

ribas, nuovargį. 

Pratintis laikytis asmens higienos įgūdžių ir 

įpročių, suvokti tvarkos ryšį su sveikata.   

Valgyti daržoves, vaisius ir kitą sveiką 

maistą. Vengti saldumynų. 

Lauke žaisti judrius žaidimus, imituoti 

šuoliuojančius gyvūnus, gaudyti saulės 

zuikutį, važinėti triratukais. Žaisti žaidimą 

„Viens, du, trys – pasiruošęs – šok!“ 

Žaisti ramius žaidimus.  

Lauke ir sporto salėje žaisti judrius ir sportinius 

žaidimus. Taisyklingai atlikti visus kūno raumenis 

lavinančius pratimus. 

Važinėtis triračiais, dviračiais, paspirtukais.  

Žaisti estafetes,  atsipalaidavimo žaidimus. 

Sužinoti apie aktyvios veiklos ir poilsio kaitą.  

Stiprinti kvėpavimo organų raumenis, gilų ir 

ritmingą kvėpavimą. 

Išbandyti įvairius kamuolius, sportinių žaidimų  

priemones (krepšinio, futbolo, badmintono rakečių, 

kėglių, lazdų, salės riedulio vartų)  

Dalyvauti  sportiniuose žaidimuose, varžytis 
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 tarpusavyje. 

Komunikavimo kompetencija  

Žaidžiant žaidimus su vandeniu, lavinti 

kalbinį kvėpavimą tariant įvairaus ilgio, tono 

žodžius.  

Lavinti smulkiąją motoriką (pirštukų 

žaidimai). 

Atlikti artikuliacinės mankštos pratimus.  

Vartyti knygeles, „skaityti“ iliustracijas, 

stebint nuotaikų paveikslėlius, rasti savo 

nuotaiką.  

Paveikslėlių su žaidžiančiais vaikais 

stebėjimas ir veiksmo įvardijimas (spiria, 

meta, bėga ir pan.). 

 

Aptarti, kodėl ir kokį maistą reikia valgyti, jad 

būtum sveikas.  

Pasakoti, ką dažniausiai valgo pusryčiams, pietums, 

vakarienei, diskutuoti, kurie iš vartojamų produktų, 

patiekalų yra naudingiausi augimui ir gerai 

savijautai.  

Klausytis skaitomų knygelių apie sveikatą, sportą.  

Žaidimas „Išmanieji pirštukai“. Piešti didelę 

plaštaką ir ant kiekvieno pirštuko užrašyti grupės 

vaikų mintis, kodėl reikia plautis  rankas. 

Daryti lankstinukus, knygeles, plakatus susijusius 

su sveikatingumu.  

Išmokti negirdėtų skaičiuočių.  

Skanduotėmis, raginimais, padrąsinimais palaikyti 

savo komandos draugus.  

Paaiškinti žaidimo taisykles. Nusakyti laimėjimo ar 

pralaimėjimo sąlygas.  

Socialinė kompetencija 

Laikytis pagrindinių valgymo taisyklių. 

Taisyklingai sėdėti.  

Draugiškai keistis įvairiomis priemonėmis, 

išbandant kuo daugiau sportinių žaidimų 

(kamuoliais, kėgliais ir kt.) Stebėti vyresnių 

vaikų žaidimus. 

Paguosti, apkabinti, pamyluoti draugą.  

Stebėti dienos orą ir pagal juos aprengti lėles. 

Valgydinti, gydyti žaisliukus.  

Laipioti ant pakylėlių siekiant tikslo – 

pasiekti, nukabinti ir atnešti draugui.  

 

Žaidžiant rūšiuoti maisto produktus (jų 

paveikslėlius) į naudingus ir vengtinus.  

Saugantis peršalimo ar perkaitimo rengtis 

šiltesniais ar lengvesniais drabužėliais, sušlapusius 

rūbus, avalynę pasidžiauti.  

Mokytis kaip ir kiek dozuoti skysto muilo, kad 

rankos būtų švarios. Prisiminti, kad reikia taupyti 

vandenį, vandens čiaupą atsukti tiek, kiek reikia, 

kad muilas  nusiplautų. Pildyti  „Rankų plovimo 

dienoraštį“. 

Stengtis taisyklingai vaikščioti, stovėti, sėdėti. 

Paprašyti draugų,  kad pasakytų, kai pastebės jį (ją) 

vaikštantį ar sėdintį susikūprinus. 

Meninė kompetencija 

Pasidaryti vėrinį, verti makaronus, sagas, 

karoliukus ir t. t. Pradėti nuo didesnių 

skylučių, po to verti vis smulkesnius daiktus.  

 

Piešti, aplikuoti, daryti pasirinktų sveikų produktų 

ir patiekalų kūrybinius darbelius. 

Įverti siūlą į adatą, siuvinėti pagal trafaretą.  

Ant kartono išdurti skylutes ir didele adata su 

ryškios spalvos siūlu, lopyti, kurti įvairius 

ornamentus, siuvinėti. Sudygsniuoti nesudėtingus 

rūbelius lėlėms, maišelius ir kt. 

Nerti vąšeliu, daryti kutus.  

Dalyvauti sporto šventėse, pramogose. 

 

12. SAUGUMAS. GAMTOSAUGA. 

 

Tikslas - suvokti gamtosaugos svarbą žmogaus gyvenime,  ugdyti gebėjimą matyti gamtos grožį ir 

kurti jį savo aplinkoje.  

Uždaviniai: 
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 gilinti žinias saugumo, gamtosaugos, ekologijos srityje; 

 gėrėtis neužteršta aplinka, susipažinti su kenksmingomis medžiagomis buityje. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Stebėti eismą gatvėje, darželio kieme kelio 

ženklus. Susipažinti su šviesoforo spalvomis 

ir jų reikšme. Mokėti saugiai, kartu su 

suaugusiu, pereiti gatvę.   

Jausti šalia esantį, būti atsakingam už savo ir 

kitų saugumą. Tikėti, kad artimieji ir gerai 

pažįstami žmonės palankūs ir geranoriški  

atsakyti jiems tuo pačiu.  

Žinoti, kaip išvengti susižalojimų, traumų.  

Siekiant mąstyti, surasti teisingą išėjimą, 

įveikti kliūtį, vedžioti popieriaus lape 

pieštuku arba piršteliu nubraižytą labirintą.  

Apsilankyti gaisrinėje, policijoje, ambulatorijoje.  

Žinoti pagrindines saugaus eismo taisykles, pažinti 

kelio ženklus, šviesoforo spalvas.  

Žinoti savo adresą, kelią į darželį.  

Formuotis saugaus elgesio su ugnimi įgūdžius, 

suvokti jos padarinius nesisaugant. 

Susipažinti su paprastomis taupymo idėjomis. 

Taupiai naudoti vandens ir elektros energijos 

išteklius. Atnaujinti vandens ir elektros taupymo 

lipdukus tam skirtose vietose.  

Susipažinti su retais, nykstančiais augalais. Aptarti 

kaip ir kodėl juos reikia saugoti.  

Susipažinti su saugumo priemonėmis, kurios 

padeda būti pastebėtiems tamsiuoju metų laiku. 

Sveikatos kompetencija 

Saugiai žaisti, veikti, bėgioti ir judėti šalia 

vienas kito, drauge grupėje ir lauke.  

Saugiai laipioti kopėtėlėmis, įlipti ir išlipti į 

(iš) tam skirtas dėžes, suptis sūpuoklėmis, 

gaudyti, mesti, spirti, rinkti kamuolius. 

Važinėjantis dviratuku, paspirtuku  aikštelėje 

laikytis susitartų saugaus elgesio taisyklių. 

Žinoti asmens saugumo priemonės (atšvaito) 

naudojimo būtinumą. 

 

Komunikavimo kompetencija  

Kalbėtis apie tai, kur kreiptis pagalbos 

susirgus, įvykus nelaimei, ištikus bėdai. 

Žaidžiant kalbėtis, pasakyti draugui eismo 

taisykles, kaip tinkamai ir saugiai elgtis. 

„Minčių lietuje“ diskutuoti, aptarti, vertinti kur 

kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus.  

Papasakoti nutikimą, prisimenant kuo daugiau 

įvykio aplinkybių, detalių. Klausinėti pateikiant 

įvairių klausimų, padedančių įvairinti kalbėjimą: 

kur tai nutiko, ką ten girdėjai, ką tada jautei ir kt. 

Būti dėmesingu pasakojimo klausytoju. Vartoti 

daugumą kalbos dalių (daiktavardžius, 

veiksmažodžius, būdvardžius, prieveiksmius, 

prielinksnius ir kt.). 

Aiškintis švaraus oro, sveikos aplinkos ir kt. 

sąvokas.  

Socialinė kompetencija 

Žinoti, kas gali padėti ištikus nelaimei.  

Žaisti žaidimą „Neužkliudyk“. Ugdytis 

savisaugos ir kito saugojimo jausmą, 

vaikščiojant ir neužkliudant, peržengiant 

įvairiu atstumu padėtus daiktus, eiti plačia 

linija, nenukrypstant nuo jos.   

Saugiai naudotis veiklai skirtais aštriais įrankiais, 

pjaustant daržoves, vaisius, kalant vinis į lentą, 

siuvant, siuvinėjant. 

Saugiai elgtis gatvėje.  

Dalyvauti akcijoje ,,DAROM“. 

  

Meninė kompetencija 

Piešti gatvę, mašinas, šviesoforą.  

Daryti įvairius kūrybinius darbelius, kuriuos 

vėliau panaudos žaidimui.    

Piešti, tapyti, konstruoti gatvę, sankryžą, 

sudėliojant saugaus eismo ženkus.  
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13. AŠ IR ŠEIMA. KITI ŽMONĖS. 

 

Tikslas - domėtis, suvokti  save, kaip atskirą asmenį, atrandant vis įvairesnius savęs pažinimo 

būdus.  

Uždaviniai: 

 ugdyti pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais; 

 plėtoti supratimą apie šeimą, artimuosius, vertbes;  

 skatinti laikytis šeimos, visuomenės tradicijų ir papročių.  

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Tyrinėti ir suprasti „Kas aš esu?“, „Mano 

kūnas“. Įgyti žinių apie pagrindines kūno 

dalis. Suvokti savo lytį. Įvardinti save 

pasakant savo vardą, kiek metų, kas patinka, 

o kas ne.   

Žaisti žaidimus, įtvirtinančius kūno dalių 

pažinimą. Skirti kūno bei veido dalis. 

Vartyti knygeles, žurnalus ir pastebėti kur 

vaikas, kur suaugęs. Įgyti žinių apie ūgį ir 

svorį. 

Stebėti save veidrodyje, kai linksma, liūdna, 

pikta. 

 

 

Tyrinėti žmonių panašumus ir skirtumus, savo ir 

kitų pomėgius, jausmus. Įgyti žinių apie kūno 

sandarą, rūpintis savo išvaizda. 

Lyginti šeimas pagal narių skaičių jose. 

Diskutuoti ryto rate kuo mes panašūs ir kuo 

skiriamės. Pavadinti pagrindines kūno dalis.  

Apžiūrinėti  save veidrodyje, matuotis ūgio 

matuokle, svertis, svarstyti, kas didesnis, daugiau 

sveria ir pan. Sudaryti savo kūno augimo ir 

vystymosi lentelę. 

Kartu su VSPS specialiste žiūrėti knygą ,,Žmogaus 

kūnas“, aptarti, atlikti tyrimus: klausytis širdies 

plakimo, ieškoti savo ir draugo pulso, sekti jo ritmą 

pabuvus ramiai ir atlikus įvairius pratimus. 

Matuotis ūgį, krūtinės apimtį su metru įkvepiant ir 

iškvepiant, tirti savo galimybes – kiek gali toliau 

nušokti, padaryti pritūpimų ir pan. 

Diskutuoti apie savo pareigas. 

Sveikatos kompetencija 

Pratintis apsitarnauti, būti savarankišku. 

Žaisti nuotaikos žaidimą „Veidelis“. 

Užsidengti veidą ir atsidengti, demonstruoti 

vis kitą emocinę išraišką. 

Kūno kultūros valandėlėse atlikti pratimus poromis, 

derinant judesius.  

Žaisti estafetes, kurių metu galėtų judėti poroje, 

ratu, sutartinai su kitais vaikais. 

Komunikavimo kompetencija 

Klausyti, dainuoti, atpasakoti lietuvių liaudies 

pasakų, dainų apie mamytę, tėvelį, senelius, 

brolius ir seseris.  

Žaidžiant su lėlytėmis sugalvoti joms vardus. 

Žiūrėti šeimos nuotraukas. Klausyti, kalbėti 

apie šeimą. Sakyti 2-3 žodžių sakinukus.  

Lavinti kalbėjimo ir judesio koordinaciją: 

„Katė pelę pagavo, Capt;/ Papurtė, papurtė, 

paleido“./ „Ant kojelės ant vienos; Mokausi 

stovėti, Jeigu draugui bus sunku; Aš galiu 

padėti“. 

Vartyti ir skaityti „nuotaikų knygeles“. 

Žaidžiant žaidimus ,,Nosis, ausys ir burna”, 

Nupasakoti mergaičių ir berniukų skirtumus. 

Vardinti savo šeimos narių, artimųjų, grupės 

mergaičių ir berniukų vardus.  

Teisingai pavadinti kūno dalis, žinoti jų funkcijas. 

Žiūrint šeimos nuotraukas kalbėti apie šeimą, jos 

narius, pomėgius, amžių, lyginti kas su kuo panašus 

ir kt.  

Kalbėtis pasakoti, kada buvo linksmas/a, kada – 

liūdnas/a ar piktas/a. Samprotauti, kas pradžiugino, 

kas nuliūdino ar papiktino, kodėl? 

Žaisti žaidimą „Sugedęs telefonas“. Aptarti 

planuojamą žaidimo eigą. Mokytis išgirsti ir 

teisingai perduoti informaciją.  
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,,Kutenimo tarpeklis”, ,,Rankos su 

emocijomis”, ,,Simas sako”, ir kt. plėtoti 

žodyną, įvardinant kūno dalis.  

Klausyti M. Molickos „Terapinių pasakų“ ir 

kalbėtis apie tinkamas išeitis konfliktinėse 

situacijose. 

Socialinė kompetencija 

Žaisti bendrus žaidimus, kuriuose reikia 

suprasti kitą ir geranoriškai bendradarbiauti. 

Pasikviesti kartu pažaisti draugą, dalintis 

žaislais, priemonėmis.  

Pranešti auklėtojai apie konfliktą. Susitarti ką 

galima daryti, kai kas nors erzina kitą, atima 

žaislus, suduoda. Suprasti, kas leistina, kas 

ne, ir žinoti pasekmes (bus nutraukta pasaka, 

atidėtas animacinis filmas ar pan.). 

Mokytis atsiprašyti ir susitaikyti. 

Vartyti, komentuoti šeimos nuotraukų 

albumėlius, įvardinti šeimos narius,  

eksponuoti grupės aplinkoje. 

Žaisti kūrybinius vaidmeninius žaidimus ,,Šeima“, 

,,Draugai“  ir kt. stengtis susitarti. Pratintis valdyti 

savo emocijas, elgesį, atsiprašyti. Pastebėti 

nuskriaustą draugą. 

Simboliniais paveikslėliais žymėti savo, kito 

žmogaus nuotaiką.  

Dalyvauti bendravimo valandėlėse, skirtose 

svarbioms temoms apie draugystę, konfliktų 

sprendimą ir kt.  

Valdyti savo emocijas ir spontaniškus impulsus 

savo veido išraiškomis ir kalbos intonacijomis. 

Supykus nusiraminti grupėje įrengtame 

nusiraminimo, gerų emocijų kampelyje. 

Pasirinkta technika parengti plakatą „Aš galiu..., aš 

turiu...“  

Meninė kompetencija 

Klausytis lietuvių liaudies dainų, lopšinių. 

Dainuoti lopšines, kurias dainuoja mama, 

močiutė ir kiti šeimos nariai lėlėms. 

Ištyrinėti kiek kūnas turi skirtingų dalių ir 

kaip galima jas judinti: lankstyti, susilenkti, 

kad būtum kuo mažesnis. 

Atrasti savo kūną kaip muzikos instrumentą: 

ploti, belsti, trepsėti, caksėti, plekšnoti. 

Paruošti pasveikinimą mamytei. 

Tyrinėti pirštų atspaudus. 

Piešti, aplikuoti save, savo ir šeimos narių, kitų 

žmonių portretus, visu ūgiu. Parengti portretų 

parodėlę grupėje ar kt. 

Sukurti šeimos emblemą.  

Tyrinėti, kurias kūno dalis galima ritmiškai judinti. 

Šokti poromis, po vieną. 

Pasirengti ir dalyvauti šeimos šventinėje popietėje.  

Kurti muziką, organizuoti koncertus. 

 

14. VASARA. IŠVYKOS, KELIONĖS. 

 

Tikslas - susipažinti su išvykų, ekskursijų, laisvalaikio praleidimo galimybėmis.  

Uždaviniai: 

 mokyti gražiai ir saugiai elgtis gamtoje, išvykose; 

 supažindinti su kokiomis transporto priemonėmis keliaujame, kam dar skirtas koks 

transportas;   

 lavinti važiavimo dviratuku, paspirtuku įgūdžius. 

Vaikų veiksenos 

1-asis – 3asis žingsniai 4-asis – 6asis žingsniai 

Pažinimo kompetencija 

Tyrinėti,aiškintis kas žydi, kokiomis 

spalvomis, kokiais kvapais džiugina mus. 

Susipažinti ir lauko aikštelėje ieškoti bitės, 

boružės, drugelio, voro, musės ir kt. 

vabaliukų. Stebėti jų įvairovę, skirtumus ir 

panašumus.  

Stebėti eismą gatvėje, pažinti transporto 

Įsižiūrėti į žiedų įvairovę dydžiu, spalvomis, 

sukaičiuoti žiedlapius, jų eilę.  

Lauko aikštelėje stebėti įvairius vabzdžius. Aptarti, 

kuo jie naudingi.   

Daryti išvadas, kad vabzdžiai gyvena: dirvoje, ant 

augalų, skruzdėlynuose, vandenyje, po medžio 

žieve ir t.t. Per mikroskopą, lūpą stebėti smulkius 
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priemones. 

Nustatyti, rodyti ir pavadinti kryptis, 

orientuojantis į savo kūno padėtį: prie durų, 

nuo lango... 

Susipažinti su kelio ženklais darželio 

teritorijoje. 

vabaliukus, kirmėlytes. Susidomėjus atversti 

gamtos knygą įsitikinant gyvybės saugojimo 

būtinybe. 

Siekiant suvokti atstumus ir išmokti ilgio matus, 

žaisti su pačių pasigamintais popieriniais 

lėktuvėliais, juos skraidinti ir įvertinti, kuris toliau 

nuskrido.  

Susipažinti su kelio ženklais darželio teritorijoje, už 

jos ribų. 

Sveikatos kompetencija 

Aptarti, kodėl būtina kepuraitė nuo saulės. 

Važinėtis mašinėlėmis, paspirtukais. 

Saugotis tiesioginių saulės spindulių, dėvėti 

kepuraites.Važinėtis dviračiais, paspirtukais. 

Komunikavimo kompetencija  

Sugalvoti pasakojimų, pasakų: kur veda šis 

kelias, pas ką ir t. t.  

Žaisti mašinytėmis, traukiniais ir kt. 

stumdomais, traukiamais žaislais imituoti 

garsažodžius. Kviečiant žaisti draugą, 

pasakyti malonių žodžių.   

Kurti ratu pasakas ir istorijas apie bitutę, boružes ir  

kitus vabzdžius. 

Susipažinti su raidėmis, dėlioti žodelius BITĖ, 

MUSĖ ir kt. Galvoti žodžius iš šių raidelių, juos 

skiemenuoti. Bandyti skaityti ai, oi, ei, ui. 

Klausyti pasakų ,,Kirmėlytė ir drugelis”, ,,Voro 

vestuvės”, ,,Voriuko debesėliai”, sakmių apie bitę, 

vorą ir kt., mokytis eilėraštukus: J. Degutytė 

,,Bitelė”, V. Palčinskaitė ,,Boružė”, ,,Drugeliai”, L. 

Degėsis ,,Voras” ar kt., minti mįsles. 

Dalintis įspūdžiais, pasakoti apie šeimos išvykas. 

Plėtoti žodyną, turtinti jį įvairių kultūrinių vietovių, 

techniniais terminais. Sužinojus naują žodį, išsakyti 

savo įspūdžius. 

Socialinė kompetencija 

Savarankiškai pasirinkti žaidimą. Žaisti 

žaidimus, susijusius su transportu, 

kelionėmis.  

Lankytis muziejuje, apžiūrėti drugelių kolekciją. 

Mokytis saugaus eismo darželio kieme, atkreipiant 

dėmesį į ženklus. Žaisti žaidimus, susijusius su 

transportu, kelionėmis. 

Meninė kompetencija 

Mokytis žirklėmis įkirpti popierinės saulutės  

spindulėlį, juos suklijuoti ir padaryti saulutę. 

Klausytis transporto priemonių skleidžiamų 

garsų, imituoti juos garsais, garsažodžiais. 

 

Klausyti dainelių ,,Voro kuprinė”, ,,Musė”.  

Žaisti muzikinius žaidimus. 

Piešti, lipdyti įvairius vabaliukus.   

Piešti ant asfalto kreidelėmis. 

Piešti, aplikuoti, lipdyti transporto priemones. 

Konstruoti transporto priemones iš Lego detalių. 
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimai vertinami vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašu“.  

Vertinimo tikslas – atsižvelgiant į individualias vaiko galias, gebėjimus bei patirtį ir siekiant 

optimalios jo vystymosi raidos, numatyti tolimesnį ugdymo(si) turinį.  

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų pasiekimai vertinami pagal tą pačią vertinimo sistemą, 

atitinkamai atsižvelgiant į individualias galimybes ir esamos situacijos žingsnelius.   

 

Vertinimo metodai: 

 vaikų stebėjimas bei pokalbiai su vaiku natūralioje aplinkoje; 

 vaiko veiklos, kūrybos darbų analizė. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje pateikiamos 

kūrybinės užduotys, po to kartu su vaiku aptariama, vertinami pokyčiai. Visus mokslo metus 

kaupiami vaiko darbai, atspindintys jo kūrybiškumą, pasiekimus (dailės darbai, žodinė kūryba ir kt.);   

 pokalbiai su specialistais ir vaiko tėvais, jų pastebėjimai, atsiliepimai; 

 anketos – klausimynai.  

 

Vertinimo dažnumas: 

 vaiko pasiekimus ir daromą pažangą pedagogai ir specialistai vertina nuolat: stebi, fiksuoja 

kiekvieno vaiko turimą ir įgyjamą patirtį, poreikius, galimybes;  

 du kartus per mokslo metus pedagogai nustato vaiko esamą situaciją ar pažangą visose ugdymosi 

srityse, nustato kuriame žingsnyje vaikas yra, numato, ko bus siekiama artimiausioje ateityje;   

 į grupę atvykus naujam vaikui, pirminis vertinimas atliekamas antrąjį lankymo mėnesį, pasibaigus 

adaptacijai.  

 

Vertinimo duomenys fiksuojami, kaupiami ir saugomi: 

 kiekvieno vaiko ir visos grupės vaikų parengtose ugdymosi pasiekimų fiksavimo formose; 

 vaiko udymo(si) pasiekimų aplanke.  

 

Vertinimo rezultatai aptariami:  

 individualiuose pokalbiuose su tėvais, specialistais, administracija;  

 vaiko gerovės komisijoje; 

 svarbiu pažangos vertinimo proceso dalyviu yra pats vaikas: jis analizuoja savo darbus, pastebi 

pasiekimus ir trūkumus, numato, ko jam reikėtų siekti ateityje.  
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Priedas Nr. 1 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GINAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 

„KREGŽDUTĖ“ 

VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMŲ BEI PAŽANGOS VERTINIMO LENTELĖ 

 

Vaiko vardas ir pavardė___________________________ 

Grupė_________________________________________ 

I  vertinimo data_________________________________     Vaiko mžius_______________________ 

II vertinimo data_________________________________     Vaiko amžius______________________ 

 

 Ugdymo sritis Vaiko pasiekimo žingsniai 

Ruduo 

 

Pavasaris 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 Emocijų suvokimas ir raiška               

2 Savivoka ir savigarba               

3 Santykiai su suaugusiais               

4 Santykiai su bendraamžiais               

5 Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai               

6 Fizinis aktyvumas               

7 Savireguliacija ir savikontrolė               

8 Sakytinė kalba               

9 Rašytinė kalba               

10 Aplinkos pažinimas               

11 Skaičiavimas ir matavimas               

12 Tyrinėjimas               

13 Mokėjimas mokytis               

14 Iniciatyvumas ir atkaklumas               

15 Problemų sprendimas               

16 Estetinis suvokimas               

17 Kūrybiškumas               

18 Meninė raiška               

 

Komentaras (rudenį)   _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Komentaras (pavasarį)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  Pedagogai                                _____________                              _______________________________ 
                                                         (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė) 

                                                ______________                              _______________________________ 

                                                                  (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė) 
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Priedas Nr.2 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GINAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS 

„KREGŽDUTĖ“ 

MENINIO (MUZIKINIO) UGDYMO PASIEKIMŲ BEI PAŽANGOS VERTINIMO LENTELĖ 

 

Grupė_________________________________________ 

I  vertinimo data_________________________________      

II vertinimo data_________________________________      
 

  

 

 

  

Pedagogė                                ______________                    _______________________________                                         
      (parašas)                                                    (vardas ir pavardė) 

 

RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, 

pavardė 
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