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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPILĖS SIMONO DAUKANTO 

GIMNAZIJOS KAIRIŠKIŲ SKYRIUS 

 

TEISINĖ FORMA -  savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

TIPAS -  mokykla. 

ADRESAS -  Pakalnės g. 1, Kairiškių kaimas, Akmenės rajonas. 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Akmenės rajono savivaldybės Papilės Simono Daukanto gimnazijos Kairiškių  

skyrius renovuotas, estetiškas, saugus, vykdantis priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas. 

                    Įstaigos darbo savaitė - penkiadienė. 

                    Mokyklos darbo laikas - 8.00 – 16.00 val. 

                    Mokykloje ugdymas vyksta rugsėjo – birželio mėnesiais. 

                    Mokykloje dirba: pradinio ugdymo pedagogai, mokytojai-specialistai. 

                    Veikia biblioteka. Mokykloje yra kompiuterių klasė, kur vaikai gali susipažinti ir 

mokytis dirbti kompiuteriu, sporto salė, stadionas, kur vaikai gali lavinti fizinius gebėjimus. 

 

                    MOKYKLOS FILOSOFIJA - mokyklos ugdomosios veiklos centre - mokinys. 

Mokykla ugdo ne tik išsilavinusį, bet ir kūrybingą žmogų, formuoja humaniškus ir abipuse 

pagarba grindžiamus santykius tarp visų bendruomenės narių. 

 

                   PRIORITETINĖ SRITIS – siekti vaiko socializacijos, brandinant mokyklai ir 

palengvintų jo perėjimą nuo mokymo(si) šeimoje prie sistemingo mokymo(si) mokykloje. 

Tėvai tikisi, kad vaikai, lankantys šią ugdymo įstaigą ir praleidžiantys joje didžiausią dienos 

dalį, būtų įvairiapusiški; formuojant socialinę, komunikavimo, pažintinę, sveikatos saugojimo 

ir kt. kompetencijas, suteikiant optimalias ugdymo(si) sąlygas, kurios padėtų lengviau pašalinti 

vaiko raidos netolygumus ir pasiekti savalaikę mokyklinę brandą. 

Mokykla pritaikanti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo 

poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir 

prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. 
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                       VIZIJA 

 

 Saugi mokykla ugdanti kūrybingą, gebantį įprasminti savo gyvenimą 

prieštaringoje dabarties tikrovėje žmogų. 

                           MISIJA 

 

 Teikti kokybišką privalomą pagrindinį išsilavinimą. 

                            

     PRIORITETAI: 

 mokykla – atsakinga bendruomenė; 

 efektyvi mokyklos veikla; 

 saugi, sveika ir  patogi mokymo(si) aplinka. 

                        TIKSLAI: 

 kurti mokyklą, kaip besimokančių instituciją, atsakingą bendruomenę; 

 teikti kokybiškas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo 

paslaugas; 

 saugi, sveika ir patogi mokymosi aplinka. 

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS - sudėtinė vaikų ugdymo dalis. Ikimokyklinis 

ugdymas - pirmasis organizuoto švietimo lygmuo, kurio paskirtis: 

                - sudaryti sąlygas savojo “aš“ identifikacijai, asmenybės raiškai, kūrybiškumui, 

socializacijai; 

                -   tenkinti individualius poreikius; 

                -   talkinti šeimai užtikrinti vaiko socialinį saugumą; 

                -   padėti perimti tautos kultūros pagrindus; 

                -   padėti pasiekti mokyklinę brandą.  

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS - teikiamas vaikui nuo 3 metų iki jam 

pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. 

Programa - tai orientyras pedagogui, siekiančiam kryptingai organizuoti savo 

veiklą, ją vertinti, koreguoti. Sudaryti sąlygas vaiko socializacijai. Šia programa siekiama 

atskleisti svarbiausius vaiko poreikius apimančius galimybes augti fiziškai ir psichiškai stipriai 

asmenybės sudarymui; individualios saviraiškos paiešką asmeninių savybių ir poreikių raišką ir 

amžiaus tarpsnių svarbiausių poreikių tenkinimą. Ikimokyklinio ugdymo programa skirta 

pedagogui, tėvams. Sudaryta remiantis „Metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio 

ugdymo programai rengti“. 
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Programos turinys pagal poreikį koreguojamas kas du metai. Derinamas su 

ikimokykliniam ugdymui keliamais tikslais ir uždaviniais. Atsižvelgiama į vaiko ir šeimos 

poreikius. 

 

VAIKAI IR JŲ POREIKIAI 

 

          IKIMOKYKLINIO amžiaus vaikai - bręstanti asmenybė, turinti individualių ir 

socialinių poreikių. 

           Nori būti mylimas, gerbiamas, suprastas; 

           Trokšta aktyvios veiklos, kad pažintų aplinką ir kurtų save; 

           Nori būti savarankiškas; 

           Nori bendrauti ir bendradarbiauti su kitais; 

          Nori pažaisti, suprasti suaugusiųjų pasaulį, rasti vietą jame. 

Grupėje ugdomi ikimokyklinio 3-6 metų vaikai ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai. Ugdymas organizuojamas įvertinant vaiko ypatingumą, individualumą. Vaikams 

skiepijami būtini higienos įgūdžiai, elgesio įvairiose situacijose kultūra ir teigiami tarpusavio 

santykiai visose veiklos srityse, ugdomi dorinės sąmonės ir dorinių jausmų tam tikri elementai, 

kuriuos vaikai turi suvokti laipsniškai supažindinami su aplinka.        

        GRUPĖJE sudaryta humaniška, rami, vaiką tausojanti aplinka, kurioje gerbiama 

vaiko asmenybė. Vaikai gali laisvai rinktis ir planuoti veiklą, daryti atradimus, tobulėti, ugdytis 

individualiu tempu. Vyresnio amžiaus vaikų poreikiai labiau orientuoti į saviraiškos, 

bendravimo, 

 pažinimo aspektą. Grupė atvira vaiko žaidimų pasauliui. Žaidimas – esminė vaiko gyvenimo 

forma ir pagrindinė veiklos sritis, žaidimas palaipsniui auga nuo bendrųjų iki sudėtingų, 

padedančių pažinti pasaulį. 

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI 

 

               Grupę lanko įvairių socialinių sluoksnių vaikai iš Kairiškių ir aplinkinių kaimų. 

Daugumos šeimų pajamos vidutinės ar žemiau vidutinio lygio. 

          Grupėje kuriamos savitos tradicijos. Visa bendruomenė pažymi valstybines 

šventes, puoselėja tautines tradicijas, organizuoja renginius, kalendorines šventes. 

          Palaikomas glaudus ryšys su Kairiškių gyvenvietės bendruomene. Vaikai su 

meninėmis programėlėmis dalyvauja gyvenvietėje organizuojamuose renginiuose. 

Bendradarbiauja su Kairiškių kaimo biblioteka. 
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UGDYMO PROCESAS ORGANIZUOJAMAS REMIANTIS STRATEGINIAIS 

DOKUMENTAIS, NURODANČIAIS ŠIUOLAIKINĮ POŽIŪRĮ Į VAIKĄ 

 

         Lietuvos Respublikos Vaiko Teisių apsaugos pagrindų įstatymo (1996 m. kovo 14 

d. Nr. 1234) (Žin.1996, Nr. 33-807) 4 straipsnyje teigiama, kad vaikas „negali būti 

diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų <...> amžiaus, <...> socialinės, turtinės, šeimyninės 

padėties, sveikatos būklės“ <...>. 

         Tame pačiame straipsnyje nurodoma, jog kiekvienam vaikui turi būti garantuota 

galimybė sveikai, fiziškai bei protiškai normaliai vystytis, dalyvauti visuomenės gyvenime. 

          43 straipsnis nurodo, jog „sveiko gyvenimo būdo propagavimas <...> svarbi 

valstybės socialinės politikos ir veiklos kryptis“. 

          Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos 

Respublikos įstatymu Nr. 1- 983) 29 straipsnyje nurodoma „kuo visapusiškiau ugdyti vaiko 

asmenybę, talentą ir protinius <....> sugebėjimus“ . 

           31 straipsnio 2-oje dalyje užtikrinama vaiko galimybė „visapusiškai dalyvauti 

kultūriniame ir kūrybiniame gyvenime prisidedant prie to, kad jam būtų suteiktos atitinkamos ir 

vienodos galimybės dalyvauti kultūrinėje ir kūrybinėje veikloje <....>“. 

           Europos tėvų teisių ir pareigų chartijoje (2003 m. vasario 21-22 d. Sofija, 

Bulgarija) teigiama, jog būtina „įtraukti į ugdymą tėvus, kaip lygiaverčius visų lygių <...> 

partnerius“. 

           Perspektyvių švietimo dokumentų nuostatos įtrauktos į Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos Kairiškių skyriaus  nuostatas, vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybinius 

nuostatus. 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

PEREINAMUMO PRINCIPAS – ugdymo turinys, mokomoji medžiaga 

priderinama prie vaiko galių, jo gebėjimų. 

HUMANIŠKUMO PRINCIPAS – pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas, 

palaikomi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais, pedagogų ir vaikų santykiai 

grindžiami tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe, pagarba kito nuomonei, interesams. 

INDIVIDUALIZMO PRINCIPAS – padėti vaikui jaustis visaverte asmenybe, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus, galimybes, juos išryškinti bei 

atskleisti. 
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DEMOKRATIŠKUMO PRINCIPAS – pedagogė, tėvai ir vaikai yra bendrojo 

ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius. 

TĘSTINUMO PRINCIPAS- tęsti pradėtą ugdymą šeimoje.  

NACIONALUMO PRINCIPAS – padėti vaikui perimti tautos kultūros tradicijas, 

gebėti remtis tautos tradicijomis. 

ATSINAUJINIMO PRINCIPAS – pastovus programos tobulinimas, atsižvelgiant 

į vaikų poreikius, tėvelių lūkesčius, švietimo naujienas. 

INTEGRACIJOS PRINCIPAS – siekiama ugdymo tikslų, uždavinių, turinio, 

metodų dermės, taikomi įvairūs integracijos būdai (teminis, probleminis, metodinis, 

integracinis) ieškoma ugdymo sąsajų su socialiniu-kultūriniu kontekstu, atsižvelgiama į įstaigos 

ypatumus.  

  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS: atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos 

tendencijas, kurti tinkamas sąlygas, padėsiančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, 

socialinius, pažintinius poreikius. 

UŽDAVINIAI :  

 Ugdyti sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinę, pažintinę, meninę 

kompetencijas. 

 Sudaryti sąlygas žaidybinei veiklai. Žaidimas – svarbiausia ugdymo 

priemonė (metodas), leidžianti vaikui daug kartų mėginti, atrasti, keisti, 

priimti sprendimus, modeliuoti ir kūrybiškai interpretuoti. 

 Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, 

tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

 Lavinti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno 

reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno 

priemonėmis ir kitais būdais. 

 Tęsti sąryšingą ir darnų ugdymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame, o 

vėliau ir mokykliniame ugdymo procese. 

 Sudaryti tinkamas sąlygas vaikų ugdymui(si), skatinti žingeidumą, aktyvumą, 

saviraišką. 

 Plėtoti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudaryti galimybes patirti 

pažinimo džiaugsmą, plėsti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius 

pasaulio pažinimo būdus. 
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UGDYMO(SI) BŪDAI IR METODAI 

 

1. ŽAIDYBINIAI - žaisdami vaikai patiria išgyvenimus, sužino, kuria, atranda ir  

perima svarbiausias dvasines vertybes. Sudaroma palanki ugdymo(si) aplinka vaiko žaidimų, 

aktyvumo, iniciatyvumo, savarankiškumo skatinimui. Palaikomas vaiko sumanytas žaidimas ar 

kita veikla, skatinami kiti vaiko sumanymai. 

2. KŪRYBINIAI - sudaromos sąlygos vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas,  

ieškoti problemų sprendimų būdų, tyrinėti, analizuoti ir t.t. Kūrybiška vaiko ir pedagogo 

sąveika 

 (partnerystė, naujų idėjų pasiūlymas, vaikų idėjų, sumanymų išplėtojimas, diskusijos, 

problemų sprendimas, susitarimai tarp pedagogo ir vaikų ir t.t.) 

3. PROJEKTINIAI - suteikti galimybę aktyviai veikti, priimti sprendimus, spręsti  

iškilusias problemas. 

4. PRAKTINIAI -  jų pagalba vaikai per ugdomąją veiklą susipažįsta su juos 

supančia  

aplinka. Ugdomas pavyzdžiu, skatina sekti gerų draugų ar suaugusiojo pavyzdžiu, būti patarėju. 

5. ŽODINIAI - suteikia galimybę perteikti ir gauti informaciją (pokalbis, 

pasakojimas,  

aiškinimas, pasakų sekimas ir t.t. ) 

6. VAIZDINIAI - siekiama patikslinti vaiką supančio pasaulio objektų suvokimą,  

išsiaiškinti vaiko nuomonę (piešinėliai, knygelių spalvinimas, paveikslų analizė ir aptarimas, 

stebėjimas, tyrinėjimas ir t.t.) 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 

          UŽDAVINIAI:  

 Skatinti ir palaikyti natūralų vaiko domėjimąsi savimi, bendraamžiais, 

suaugusių sukurtais daiktais ir kultūros vertybėmis. 

 Sudaryti palankias sąlygas vaikui pasijusti grupės nariu. Vaikas turi būti 

pakantus kitiems ir juos gerbti, pajusti ir prisiimti dalį atsakomybės už 

bendraamžius, perimti demokratines vertybes. Vaikų santykiai grupėje 

pagrįsti pagarba ir tolerancija. 

 Padėti vaikui atsiskleisti ir tenkinti savo norus, reikmes, pomėgius, padėti 

vaikui susirasti tokią veiklą, kuri atitiktų jo jėgas (kad jis galėtų sėkmingai 

atlikti numatytą veiklą) ir būtų suaugusiųjų teigiamai įvertinta. 



10 

 

 Padėti vaikams suprasti informaciją apie šeimą, draugus, kaimynus, 

bendruomenę, bei žmonių darbą ir ryšius joje, padėti pažinti aplinką. Plėsti 

vaikų žinias apie savo tautos kultūrą bei papročius. 

 Ugdyti pasitikėjimą savimi bendraujant su kitais, skatinti savojo „aš“ 

suvokimą. 

 

PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS IR NUOSTATOS 

 

 Vaikų grupėje kuriamas šiltas, ramus, laisvas, saugus bendravimo ir 

bendradarbiavimo klimatas. 

 Sudaromos sąlygos, didinančios vaikų bendravimo aktyvumą: suteikiamos 

galimybės laisvai rinktis veiklą, bendravimo partnerius. 

 Sudaromos sąlygos bendradarbiauti, lavinti vaikų kalbą, mimiką, 

motoriką. 

 Palaikomas vaiko poreikis būti svarbiu, reikšmingu ne tik namuose, bet ir 

mokykloje. 

 Natūraliu elgesiu modeliuojamas vaiko bendravimas, tarimasis su kitais, 

savo nuomonės reiškimas ir gynimas, sugebėjimas priimti ir gerbti kito 

jausmus ir idėjas, derinti savo ir kitų interesus. 

 Tenkinamos įvairios vaiko reikmės, kontroliuojamas jo elgesys, 

užkertamas kelias nukrypimams nuo elgesio normų, užtikrinamas vaiko 

saugumas. 

 Kartu su vaikais planuojamos, organizuojamos ir aptariamos pažintinės 

išvykos. Skatinama susitvarkyti savo buitį grupėje.   

 

VAIKO VEIKLA 

 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA 

JAUNESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (3-5 

metų) 

VYRESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (5-6 

metų) 

 

SAVIMONĖ                                  

Savęs pažinimas 

 

  Pratinasi pasitikėti savimi 

ir savo gebėjimais. 

  Suvokia save kaip savitą ir 

ypatingą. 

  Suvokia augimą kaip 

natūralų žmogaus keitimąsi. 

  Atpažįsta ir įvardina savo 

 

  Supranta, kaip atsiranda 

nauja gyvybė ir kas yra 

žmogus. 

  Suvokia, kad galvą reikia 

saugoti, nes joje yra brangus 

turtas – žmogaus smegenys. 

  Suvokia, kad kūno 
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jausmus. 

  Rūpinasi savo kūnu ir gera 

savijauta. 

  Suvokia, kad esąs grupės 

narys, savo unikalumą ir 

priklausymą grupei. 

  Atpažįsta ir suvokia 

panašumus ir skirtumus. 

  Suvokia savo poreikius, 

išsiaiškina, kurie svarbūs 

gyvybei ir sveikam augimui. 

  Suvokia savo teises ir geba 

atpažinti situacijose, kai jos 

pažeidžiamos. 

 

pagrindas – kaulai. 

  Suvokia, kad raumenys 

padeda atlikti visus darbus, 

veiksmus. 

  Suvokia, kad oda, tai 

tvirtas ir gražus apvalkalas, 

saugantis kaulus ir raumenis 

nuo sužeidimų, perkaitimų ir 

peršalimų. 

  Žino, kaip reikia prižiūrėti 

odą. 

  Supranta, kad mato 

akimis, kad ausys skirtos 

klausymui, kad nosis – 

kvapui užuosti, jog reikia 

kvėpuoti, kad galėtų gyventi, 

kad turi dantis su kuriais 

kramto maistą. 

  Suvokia, kad reikia valgyti 

įvairų maistą: mėsą, žuvį, 

duoną, pieno produktus, 

daržoves, vaisius, kur keliauja 

maistas, kad kraujas žmogų 

maitina, saugo ligų. 

 Suvokia, kad mergaitės ir 

berniukai skiriasi. 

 Žino, kad širdis 

galingiausias ir svarbiausias 

raumuo. 

 

 

BENDRAVIMAS 

Įgyja įvairią bendravimo 

patirtį 

 

  Pratinasi pagarbiai 

bendrauti su  suaugusiais 

žmonėmis (mokytoja, kt  

ugdymo įstaigos darbuotojais, 

kitų vaikų tėveliais, grupės 

svečiais) ir vaikais, tinkamai 

reikšti savo nuomonę, 

įsiklausyti ir suprasti kitą. 

  Nusiteikia bendrauti, ieško 

ryšio su kitais žmonėmis. 

  Pastebi kvietimą bendrauti 

ir rodo norą bendrauti. 

  Bendraudami keičiasi, 

dalijasi emociniu turiniu, 

išreiškiančiu savo „aš“, 

dalijasi socialiniais 

svarstymais, aiškinimais, 

pažintine informacija. 

  Susipažįsta su 

bendravimo, elgesio 

taisyklėmis. 

 

  Bendrauja su 

nepažįstamais į grupę 

atėjusiais žmonėmis (įvairių 

profesijų atstovais, meno 

kūrinių autoriais). 

 Ką nors praneša, 

papasakoja didelei vaikų 

grupei, pradeda suprasti savo 

ir kito vaiko emocines 

nuostatas, atsiradusią 

problemą bando spręsti 

taikiai, siekia tarpusavio 

supratimo. 

  Tariasi dėl bendros 

veiklos, svarsto, aiškinasi, 

diskutuoja įvairiais 

klausimais, kalbasi apie 

įvairių žmonių grupių darbą, 

jų elgesį, tarpusavio 

santykius. 

  Pats kuria, nustato 
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taisykles ir jas išbando, 

įsitikindamas, ar jos tinkamos 

gyvenimui grupėje. 

 

Gilina supratimą apie šeimą 

 

  Pradeda suprasti, kad 

šeima yra ypatinga ir svarbi, 

kad kiekvienas šeimos narys 

pasiskirsto pareigomis. 

 

  Supranta, kad šeimoje yra 

tenkinami asmeniniai 

poreikiai, švenčiamos šeimos 

šventės. 

  Daugiau sužino apie 

šeimos svarbą žmogaus 

gyvenime, kuo šeimos 

skiriasi, kas šeimas vienija. 

 

Gilina supratimą apie 

draugus ir draugystę 

 

  Plėtoja supratimą apie 

draugystę ir draugus, žino, 

kaip galima susidraugauti. 

 

  Pradeda suprasti, kas 

stiprina ir silpnina draugystę. 

 

 

Gilina supratimą apie 

kaimynus ir kaimynystę 

 

  Pradeda suprasti, kas yra 

kaimynai. 

 

  Turtina savo supratimą 

apie kaimynus: geri ir blogi 

kaimynai, kaimynystės 

problemos, kaimyniška 

pagalba, kaimyninės tautos. 

 

 

Įgyja, plečia ir gilina 

supratimą apie 

bendruomenę ir žmonių 

ryšius joje 

 

  Pradeda suprasti, kas 

sudaro bendruomenę, kuo 

žmonės skirtingi ir panašūs, 

kad žmonės turi jausmus ir 

emocijas, mąsto. 

 

 Supranta, kad 

bendruomenėje žmonės susiję 

vieni su kitais, padeda vieni 

kitiems, kad kiekvienas 

žmogus gali jausti, mąstyti 

vis kitaip ar vienodai ir kito 

žmogaus jausmai, nuomonė 

verti pagarbos. 

 

 

Sužino, jog turi gimtinę, 

Tėvynę. 

 

 Susipažįsta su gimtuoju 

miestu, artimiausia gamtine 

aplinka, tautiniais simboliais. 

 Dalyvauja šeimos, 

bendruomenės, tautos 

šventėse. 

 

 Susipažįsta su gimtine, 

Tėvyne, jos gamta, istorija, 

tradicijomis, papročiais, 

įvairiais žmonėmis, 

dalyvaudamas organizuotose 

išvykose, ekskursijose, 

šventėse.  
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SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

 

              UŽDAVINIAI: 

 

 Jausti, kad artimieji ir geri pažįstami žmonės gali padėti išvengti kai kurių 

bėdų ir nelaimių. 

 Padėti suprasti kaip elgtis su nepažįstamais ir blogo linkinčiais 

žmonėmis. 

 Gebėti savarankiškai ar padedant suaugusiems saugiai elgtis buityje, 

žaidžiant ar judant namie, vaikų grupėje, lauke, kelyje ar nežinomoje 

vietoje. 

 Lavinti higienos įpročius. 

 Varžantis ir rungtyniaujant kultūringai elgtis, sąmoningai valdyti savo 

jausmus, tvardytis. 

 Supažindinti su saugaus eismo taisyklėmis, pagrindiniais kelio ženklais. 

 

 Padėti pajusti, kada kitam gera, skauda. 

 Siekti būti aktyviu, judriu, prireikus sukaupti jėgas, valią, fiziškai 

išsikrauti, išlieti emocinę ar judrumo sukeltą įtampą, atsipalaiduoti, 

nusiraminti. 

 Padėti vaikui suvokti, kad kūnas auga, vystosi, keičiasi, skiriasi. 

 Padėti suvokti ir kontroliuoti savo netinkamą elgesį (nesimušti, 

nesistumdyti ir kt.)ir emocijas. 

 Pratinti vaikus draugauti, bendrauti ir bendradarbiauti, suprasti, kad 

barniai, pyktis gadina nuotaiką. 

 Padėti sužinoti, kad kiekvienas žmogus skiriasi išvaizda, gabumais, veido 

bruožais. 

 

 Stiprinti vaikų sveikatą bei higieniniu įgūdžius, aktyvią veiklą. 

 Tenkinti norą žaisti, aktyviai judėti, bėgioti, išreikšti save, vaikiškai šėlti, 

parodyti savo sumanumą, gebėjimus, kūrybingumą. Pajusti judriųjų 

žaidimų žavesį, džiaugsmą. 

 Gebėti justi ir valdyti savo kūną einant, bėgant, šliaužiant, ropojant, lipant, 

šokinėjant, vartantis, gebėti mesti, pagauti, spirti, atnešti kamuolį. 
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 Lavinti fizinius gebėjimus (ištvermę, greitumą, vikrumą, lankstumą), 

tenkinti vaikų poreikį aktyviai judėti. 

 Pratinti vaikus rūpintis savo kūno švara ir sveikata, saugoti regėjimą, 

taisyklingai sėdėti, grūdintis, sveikai maitintis, daug judėti, skirti blogus ir 

gerus įpročius. 

 Padėti įgyti patirties ir supratimo apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. 

 Sukurti vaiko ugdymui jaukią, gražią, patogią ir saugią erdvę. 

 

PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS IR NUOSTATOS 

 

 Sudaroma aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą, vaikų norą judėti. 

 Sukuriama džiugi emocinė atmosfera, kur kiekvienas vaikas jaučiasi 

pakankamai greiti, vikrūs, ištvermingi ir norintys sportuoti. 

 Skatinamas vaikų fizinis aktyvumas: savarankiška judri veikla, kūno 

kultūros pratybos, ryto mankšta, žaidimai, sporto pramogos. 

 Pratimų ir žaidimų, atitinkančių vaikų sveikatos būklę, fizinį pajėgumą ir 

išsivystymą, parinkimas. 

 Vaikų fiziniam ugdymui taikomos įvairios fizinės veiklos rūšys: judrieji ir 

sportiniai žaidimai, sporto pratimai ir kt. 

 Fizinės veiklos metu vaikai skatinami judėti. Nenaudojami jokie 

prievartiniai būdai, kategoriški reikalavimai. 

 Vaikai skatinami reikšti iniciatyvą, pažinti savo fizines galias, varžytis ir 

lenktyniauti, tačiau neskirstomi į gabius ir negabius sportui.  

 Dalyvauti rengiamose sporto pramogų šventėse, rudens ir žiemos 

pramogose.           

 

VAIKO VEIKLA 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

JAUNESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (3-5 

metų) 

VYRESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (5-6 

metų) 

 

Gebėjimas suvokti save kaip 

asmenybę 

 

  Bendraudamas su 

bendraamžiais pasako savo 

vardą, pavardę. 

  Tyrinėja ir bando 

pavadinti pagrindinių kūno 

 

  Bendraudamas pristato 

save (vardą, pavardę, adresą). 

  Pokalbiuose aiškina kelią 

nuo namų iki mokyklos. 

  Papasakoja apie tėvų 
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dalių paskirtį, atranda lyčių 

skirtumus, tyrinėja kūno dalių 

judesius, jų koordinacijas. 

 

 

darbovietę, jų specialybę. 

 Įvardija pagrindines savo 

kūno dalis: žiūrėdami 

enciklopedijas, aiškinasi kaip 

plaka širdis, teka kraujas, 

virškinamas maistas. 

 Ugdo gražią laikyseną, 

eiseną. 

 

Gebėti saugiai elgtis buityje 

ir kelyje 

 

  Mokosi elgtis gatvėje, 

pratinasi saugiai žaisti ir 

bėgioti kieme. 

  Sužino, kaip atsargiai 

elgtis su nepažįstamaisiais. 

 

 Mokosi, kaip saugiai elgtis 

kelyje, gatvėje, pratinasi 

važinėtis dviratukais, laikytis 

eismo taisyklių. 

 Žino į ką kreiptis, nutikus 

bėdai ir nelaimei. 

 Atsargiai elgiasi su 

nepažįstamaisiais. 

 Mokosi gerbti fizinę 

negalią turintį žmogų. 

 

Bendradarbiavimo įgūdžiai 

 

 Įgyja elementarių 

savikontrolės įgūdžių. 

 Sužino apie kai kuriuos 

nepageidaujamus įpročius 

(pyktį, užsispyrimą, 

tingėjimą). 

 Supranta savo dvasinį 

pasaulį ir kitų žmonių 

nuotaiką, jausmus. 

 Sužino, kad šeima yra labai 

svarbi, kad joje saugu, ramu ir 

gera. 

 

 

 

 Supranta kito vaiko 

emocines nuostatas, derina 

savąsias nuostatas 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant (paguosti, 

nuraminti, pasidžiaugti kartu 

su juo). 

 Supranta, kad žmogus yra 

ne tik kūnas, kad turi turėti 

„gerą širdį“. 

 Suvokia kitų šeimos narių 

nuotaiką, interesus, kartu 

džiaugiasi ir kartu liūdi. 

 

Asmens higiena 

 

 Mokosi higienos įgūdžių, 

padedant mokytojai, sužino 

kad švara ir tvarka padeda 

būti sveiku. 

 Iš patirties žino, kad akys 

padeda  pažinti supantį 

pasaulį. 

 

 Laikosi švaros, tvarkos, 

žino kada ir kaip naudotis 

asmens higienos 

priemonėmis. 

 Sąmoningai saugo akis. 

  Moka taisyklingai sėdėti 

bei žino kad akių sveikata 

priklauso nuo sėdėsenos ir 

atstumo. 

 

Veikla ir poilsis 

 

 Suvokia, kad miegas yra 

reikalingas žmogaus 

sveikatai. 

 Išmoksta atsipalaiduoti, kai 

jaučiasi pavargęs: pagulėti, 

pasėdėti, pakeisti veiklos 

pobūdį. 

 

 Suvokia, kaip aktyvi veikla 

ir miegas palaiko gerą 

nuotaiką ir sveikatą. 

 Geba atsipalaiduoti, 

nusiraminti: pabėgioja, 

pašūkauja išliedamas 

emocijas. 
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  Pailsi žaisdamas, 

vartydamas knygeles. 

 

 

Mityba ir sveikata 

 

 Sužino apie sveiką maistą, 

pratinasi maitintis sveikai, bei 

sužino apie daržovių ir vaisių 

naudą sveikatai. 

 Mokosi kultūringo elgesio 

prie stalo. 

 

 Sužino apie pagrindines 

maisto medžiagas: 

angliavandenius, baltymus, 

riebalus, vitaminus, 

mineralines medžiagas. 

  Pradeda suvokti, jog 

maistas reikalingas, kad 

augtume, būtume sveiki ir 

žvalūs. 

 Tobulina tinkamus 

maitinimosi ir mandagaus 

elgesio įgūdžius. 

 

Grūdinimasis 

 

 Žaidžia gryname ore, 

grūdinasi oru, saule. 

 Pratinasi rengtis, 

atsižvelgiant į metų laiką ir 

oro temperatūrą. 

 

 

  Supranta grūdinimosi 

svarbą, suvokia, kad 

grūdinimasis apsaugo nuo 

ligų, stiprina sveikatą, gerina 

nuotaiką. 

  Tobulina grūdinimosi 

įgūdžius ir įpročius. 

 Stengiasi pasikeisti 

aprangą kai suprakaituoja ir 

sušąla. 

 

Fizinis aktyvumas 

 

 

 Sąmoningai, aktyviai juda, 

žaidžia judriuosius žaidimus. 

 Ugdo motoriką: tobulina 

ėjimo, bėgimo, šuolių, 

metimų, laipiojimo judesius. 

 Lavina koordinaciją, 

greitumą, vikrumą, 

pusiausvyrą. 

 Lavina reakciją į 

girdimuosius signalus, greitį. 

 Pratinasi dalintis žaislais ir 

inventoriumi. 

 Žaidžia lietuvių liaudies 

judriuosius žaidimus, 

siužetinius – imitacinius 

žaidimus, padedant 

auklėtojai. 

 Dalyvauja pramogose, 

šventėse, sveikatos dienose ir 

savaitėse. 

 

 Išsiugdo poreikį 

mankštintis, sportuoti. 

 Ugdo motoriką: išmoksta 

įvairių pagrindinių judesių 

atlikimo būdų. 

 Lavina atskirų kūno dalių 

ir viso kūno koordinaciją: 

vikrumą, jėgą, pusiausvyrą. 

 Išmoksta adekvačiai 

reaguoti į įvairius signalus 

žaidybinėje situacijoje. 

 Išmoksta savarankiškai 

žaisti kieme, aikštelėje, 

laikosi saugaus elgesio 

taisyklių. 

 Išmoksta įvairių žaidimų ir 

moka juos žaisti su 

bendraamžiais be auklėtojos 

pagalbos. 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 

           UŽDAVINIAI: 

 Sudaryti sąlygas pažinimo kompetencijai ugdyti, suteikti vaikui galimybę 

stebėti, tyrinėti, atrasti, dalytis patirtimi, klausinėti, klausytis pasakojimų, 

skaitymo, gamtos ir muzikos garsų, dainų. 

 Padėti vaikui suvokti, jog jis gamtos dalis, perprasti žmogaus, jo veiklos ir 

gamtos ryšį, pajusti pagarbą Gyvybei ir Žemei. 

 Ugdyti bendrą supratimą apie laiką, erdvę, daiktus joje, jų dydį, formą, 

spalvą, svorį, kiekį ir jo žymėjimą skaičiumi; visumą, jos elementus, 

ryšius, struktūras. 

 Plėsti ir turtinti žodyną, ugdyti kalbą: pavadinti, aiškinti, apibūdinti 

daiktus, reiškinius; žodžiais perteikti savo patirtį kitam ir suprasti kito 

perteikiamą informaciją. 

 Patirtus įspūdžius ir išgyvenimus fiksuoti vaizdais, išreikšti žodžiais, 

judesių ir gestų kalba, perkelti į žaidimus ir meninę veiklą. 

 

PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS IR NUOSTATOS 

 

 Grupėje kuriama pažinimo kompetencijai pritaikyta aplinka: parūpinama 

priemonių geriau pažinti save, žmogų, jo gyvenimo būdą, tarpusavio 

santykius, bendruomenę, gimtinę, auginamos gėlės, yra įvairios gamtinės 

medžiagos. 

 Pasiūloma įdomių stebėjimų, skatinama vaikus daryti atradimus, išvadas 

po tyrinėjimų, eksperimentavimo. 

 Vaikai skatinami atkreipti dėmesį į natūralias ir žmogaus sukurtas 

medžiagas, gyvosios (augalus, gyvūnus) ir negyvosios gamtos bei 

socialinius kultūrinius reiškinius, jų atvaizdus. 

 Mokoma skaičiuoti daiktus, sudaromos sąlygos manipuliuoti daiktais, 

lyginti, laisvai tyrinėti, eksperimentuoti su jais; padedama užrašyti 

stebėjimų ir tyrinėjimų kelią bei atradimus, sudaromas metų ratas, augalo, 

gyvūno ar žmogaus gyvenimo linija. 

 Teikiama pirmenybė vertybinėms nuostatoms: vaikas skatinamas pajausti, 

pasigrožėti, saugoti, prisiimti atsakomybę. 
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 Siekiama patenkinti kiekvieno vaiko individualius pažinimo interesus, 

atsižvelgti į pasaulio pažinimo ypatumus. 

 

VAIKO VEIKSENOS 

 

 PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA 

JAUNESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (3-5 metų) 

VYRESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (5-6 

metų) 

 

Gebėti pažinti ir valdyti 

kūną 

 

 Vaikas įgyja žinių apie tai, 

kad kūnas juda erdvėje, stebi 

ir klausosi grožinės 

literatūros, dalyvauja 

meninėje veikloje. 

 

 

 Vaikas išbando įvairius 

savo pažinimo būdus, 

klausinėja, aiškinasi, tyrinėja 

vaikų ir suaugusiųjų 

skirtumus, ieško informacijos 

enciklopedijose, atranda ir 

savo patyrimą išreiškia 

meninėje veikloje, vaidyboje. 

 

Gebėti skaičiuoti, pažinti 

skaitmenis ir suprasti 

kelintinį skaičiavimą 

 

 Žaisdamas, 

manipuliuodamas su daiktais, 

skaičiuoja ir atskaičiuoja iki 

5, sudaro daiktų grupes, 

skaitmenis naudoja meninėje 

ir kitoje veikloje. 

 

 Skaičiuoja ir atskaičiuoja 

iki 10, lygina, gretina, atima, 

sudeda, ženklina, atranda 

skaitmenų panaudojimo 

galimybes. 

 

Gebėti atlikti operacijas su 

daiktais ir jų grupėmis 

 

 Manipuliuodamas su 

daiktais, lygina juos, vartoja 

dydį ir kitus daiktų požymius 

nusakančias sąvokas. 

 

  Lygina, matuoja daiktus, 

naudodamas sąlyginius 

matus. 

  Gretina, aiškinasi, 

apibūdina, atlieka 

problemines užduotis, 

naudoja grafinius ženklus. 

 

Turėti supratimą apie 

daiktų formą 

 

 Stebėdamas, 

manipuliuodamas atranda 

formų įvairovę, pažįstamas 

formas (apskritimą, kvadratą, 

trikampį, stačiakampį), jas 

grupuoja, naudoja piešdamas, 

tapydamas, atlikdamas 

aplikacijas. 

 

 Rankų darbeliams, 

konstravimui naudoja įvairias 

erdvines formas, jas 

pavadina, grupuoja pagal 

formą, atranda aplinkoje. 

 

Gebėti orientuotis erdvėje, 

skiria erdvinius daikto 

santykius su savimi ir kitų 

daiktų atžvilgiu 

 

 Tyrinėja erdvę, juda 

nurodyta kryptimi, skiria 

erdvinius daikto santykius su 

savimi. 

 Orientuojasi stalo, 

popieriaus paviršiuje. 

 

 Sudarymas įvairius planus, 

maketus, piešdamas 

vaizduoja daiktų padėtį ir 

skiria erdvinius daikto 

santykius kitų daiktų 

atžvilgiu. 

 Konstruodamas, 
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statydamas suvokia erdvės 

išnaudojimo galimybes. 

 

Gebėti orientuotis laike, 

pažinti metų laikus, 

mėnesius, savaites, paros 

dalis 

 

 Stebėdamas, klausydamas 

grožinės literatūros, 

žaisdamas, piešdamas, 

vaidindamas intuityviai 

suvokia laiko tėkmę, vartoja 

sąvokas apibūdinančias paros 

ir metų laiko tėkmę. 

 

 Metų laikų, mėnesių, 

savaičių, paros tėkmę skiria 

pagal gamtos pokyčius, 

tradicinių darbų pobūdį, 

šventes, stebėdamas, 

tyrinėdamas, aiškindamasis, 

atrasdamas, klausydamas 

grožinės literatūros kūrinių 

pasakojimų. 

 

Gebėti skirti naminius ir 

laukinius gyvūnus, žino jų 

naudą 

 

 Žiūrinėdami paveikslus, 

knygelių iliustracijas, 

klausydami grožinės 

literatūros kūrinių, gauna 

žinių apie gyvūnus ir jų 

gyvenimo būdą, žaisdami 

imituoja judesius ir kalbą, 

vaidina. 

 Piešia, tapo, lipdo, kerpa jų 

atvaizdus. 

 

 Ieško informacijos 

enciklopedijose, klausosi 

informacinių tekstų, grožinės 

literatūros, žiūrinėja 

paveikslus, nuotraukas. 

 Tyrinėja, stebi, diskutuoja, 

sudaro gyvybės ratą. 

 Globoja, prisiima 

atsakomybę. 

 

Gebėti skirti augalus, jų 

dalis. Žinoti jų naudą. 

 

 Žiūrinėdami paveikslus, 

knygelių iliustracijas, 

klausydami grožinės 

literatūros kūrinių, gauna 

žinių apie augalus. 

 Stebi grupėje augančias 

gėles (augimą, lapų bei žiedų 

skleidimąsi, 

eksperimentuoja). 

 Ragauja, skanauja vaisius 

ir daržoves. 

 Stebi, tyrinėja, atranda jų 

savybes ir naudą. 

  Piešia, tapo, lipdo, kerpa, 

klijuoja. 

 

 Ieško informacijos 

enciklopedijose, klausosi 

informacinių tekstų, grožinės 

literatūros, žiūrinėja 

paveikslus, nuotraukas, 

sudaro kolekcijas. 

 Vaikai išreiškia įspūdžius 

(pasakojimuose, piešiniuose, 

lipdyme) apie gyvūną. 

 Tyrinėja, aiškinasi, 

apibūdina, diskutuoja, 

atranda, vaizduoja meninių 

priemonių pagalba. 

 

Gebėti pažinti negyvosios 

gamtos objektus, oro ir 

klimato reiškinius. 

 

 Stebėdami, žaisdami, 

klausydamiesi grožinių 

kūrinėlių, intuityviai supranta 

vandens, smėlio savybes, 

pažįsta oro ir klimato 

reiškinius, juos įvardina, 

apibūdina. 

 

 Tyrinėja, stebi, ieško 

informacijos, piešia, dainuoja, 

vaidina, aiškinasi, atranda, 

pastebi dangaus kūnų ir 

kitokių reiškinių poveikį. 

 

DARBAS – 

PASIRENGIMO 

GYVENIMUI MOKYKLA 

Praktinių įgūdžių ugdymas 

 

 Prižiūri gėles (laisto, valo 

dulkes, purena žemes ir kt.) 

 Globoja gyvąją gamtą 

(kelia inkilus, kabina 

 

 Veža maisto atsargas į 

mišką (bado metu). 

 Ruošia maisto atsargas 

paukšteliams žiemai (renka 
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ir įtvirtinimas lesyklėles). 

 Dalijasi gamtoje patirtais 

įspūdžiais (pasakoja, piešia, 

atkartoja judesiais). 

sėklas, džiovina, saugo). 

 

Darbas gamtoje 

 

 Susipažįsta ir padeda 

naudotis įrankiais: kastuvėliu, 

grėbliuku, neštuvais, karučiu. 

 Grėbsto lapus, šluoja 

takelius. 

 Renka medžių ir žolynų 

sėklas, akmenėlius, šakeles, 

žieves, džiovina ir panaudoja 

meniškiems darbeliams. 

 Džiovina lapus, žiedus, 

stebi medį įvairiais metų 

laikais. 

 

 Suvokia, kodėl reikia dirbti 

vieną ar kitą darbą. 

 Tvarko aplinką, padeda 

suaugusiems. 

 Padeda suaugusiems  

tvarkyti gėlyną. 

 Stato sniego pilis, ledo 

kalnelius. 

 Tyrinėja, stebi sėja į 

dėžutes gėlių ir daržovių 

sėklas. 

 

Viskas ir visi gamtoje susiję 

 

 Pirmas šaltinis – pasakos, 

iš kurių vaikai mato virtinę 

įvykių, kurie baigiasi nelaime. 

 Taip ir gamtoje, vienas 

reiškinys susijęs su kitu. 

Žaisdami vaikai įsitikina 

gamtos pusiausvyros trapumu, 

vienų faktorių  

priklausomumą nuo  

 

 Suvokia apie egzistuojantį 

ryšį tarp įvairių reiškinių 

gamtoje. 

 Vaikams sudaromos 

situacijos, jie patys mąsto ir 

nustato tą priklausomybę. 

 Supranta kodėl negalima 

plauti mašinų prie ežerų ir 

upių. Kas bus jei šiukšlinsi 

gamtoje, kodėl negalima 

deginti žolės. 

 Vaikas ugdo požiūrį, kad 

gamtoje nėra nieko menko, 

nereikalingo. 

 Supranta apie vandenį, jo 

savybes, vandens reikšmę 

gyvybei: oro reiškiniai, lietus, 

sniegas, kruša, lijundra, rasa 

ir kt. 

 Pasako Lietuves upes, 

ežerus, Baltijos jūrą ir kt. 

 Pažįsta kai kuriuos 

Lietuvos vandens augalus, 

gyvūnus, paukščius ir t.t. 

 Supranta, kad vaistiniai 

augalai – mažoji vaistinėlė 

(vaistažolių rinkimas, arbatos 

gėrimas). 

 

PILIETINIS UGDYMAS 

Turėti žinių apie gimtinę, 

Tėvynę 

 

 Žiūrėdami knygeles, 

paveikslus, klausydamiesi 

grožinės literatūros, per 

įvairią meninę veiklą 

susipažįsta su gimtinės gamta, 

 

 Vaikas klausosi grožinės 

literatūros, pasakojimų, 

padavimų apie artimiausius 

gamtos ir kultūros objektus, 

vyksta į ekskursijas, piešia, 
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papročiais, atributika. 

 Susipažįsta su Lietuvos 

simbolika (trispalvė, herbas) 

 Žino kas yra gimtinė (moka 

patarlių, priežodžių). 

 Tradicinėse Lietuvos 

valstybės ir 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienų šventėse įtvirtinamos 

žinios apie simboliką, lietuvių 

liaudies tradicijas (šoka 

ratelius, tautinius šokius, 

dainuoja. . 

dainuoja, klausosi muzikos 

įrašų. 

 Suvokia meilę Tėvynei, 

savo žemei, gamtai.   

Pažįsta ir įvardija bei 

pasakoja apie Lietuvos 

simboliką (trispalvė, herbas, 

himnas). 

 Išgirsta padavimus apie 

Lietuvos istoriją, svarbiausius 

istorinius įvykius. 

 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 

                UŽDAVINIAI: 

 Skatinti vaiko norą domėtis kitais žmonėmis, nusiteikti bendravimui, 

skatinti kasdienį bendravimą. 

 Ugdyti vaiko pagarbą gimtajam žodžiui ir tautos kultūrai, padėti suvokti 

save kaip tautos kultūros puoselėtoją. 

 Sudaryti sąlygas ir pratinti naudotis kalba kaip universalia saviraiškos 

priemone – ugdyti vaiko gebėjimus reikšti mintis, jausmus, pasakoti 

patirtus įspūdžius, reikšti savo nuomonę. 

 Sudaryti sąlygas klausytis ir girdėti įvairius aplinkos garsus ir įvairaus 

stiliaus tekstus. 

 Skatinti vaiko norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, žaisti 

žodžiais, taisyklingai tarti garsus. 

 Sužadinti vaikų domėjimąsi knyga, sudominti grafiniais simboliais, 

skatinti domėtis skaitymu ir rašymu. 

 Skatinti vaiką įvairiomis priemonėmis išreikšti savo kūrybiškumą. 

 Ugdyti vaiko sakytinę kalbą. 

 

PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS IR NUOSTATOS 

 

 Sudaromos tinkamos sąlygos kalbiniam vaiko aktyvumui, siekiama 

malonaus ir naudingo bendravimo. 
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 Kalbama su vaikais individualiai jiems žaidžiant ar ką nors veikiant 

grupelėmis, nuolat atkreipiamas dėmesys į vaiko jausmus, išgyvenimus, 

įspūdžius. 

 Vaikai skatinami mėgdžioti pedagogo kalbą. Pedagogas kalba aiškiai, 

taisyklingai, turtinga ir vaizdinga kalba. 

 Sudaromos sąlygos įvairiems žaidimams žaisti, siekiama, kad ugdytiniai 

įgytų pagrindinius bendravimo įgūdžius. 

 Organizuojami pasivaikščiojimai, išvykos, ekskursijos. Jų tikslas – 

praturtinti vaikų vaizdinius. 

 Glaudžiai bendradarbiaujama su tėvais. 

              

VAIKO VEIKLA 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

JAUNESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (3-5 metų) 

VYRESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (5-6 

metų) 

 

BENDRAVIMAS 

Gebėti bendrauti su 

suaugusiais 

 

 

  Bendrauja su tėvais, 

mokytoja. 

 

 Bendrauja su mokyklos 

darbuotojais, svečiais. 

 Pakviečia žaisti, dirbti 

kartu vieną ar kelis 

nepažįstamus vaikus. 

 

Pasitikėti savimi 

bendraujant su kitais 

 

 Vaikas domisi kitais 

žmonėmis. 

 

 Vaikas pratinasi pakalbinti 

kitą, susipažinti, pakviesti į 

ratą, prisistatyti. 

 

Pastebėti ir žaismingai 

įvardyti kito nuotaiką, 

reikšti ir atpažinti jausmus 

bei ketinimus 

 

 Jaučia suaugusio meilę, 

prieraišumą ir atsako tuo 

pačiu. 

 Bando paguosti, padėti 

kitiems, moka nusakyti 

žodžiu savo jausmus. 

 

 Išgirdęs prisistatančiojo 

vardą, vaikai sugalvoja ir prie 

vardo prideda draugui 

„tinkamus“ nuotaikingus 

žodžius. 

 Vaikai tyrinėja ar įmanoma 

atpažinti kito jausmus ir 

ketinimus. 

 

Gebėti naudotis įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis 

 

 Užmezga kontaktą su 

vaikais bendraamžiais, siūlo 

ką nors veikti. 

 

 Kalbasi telefonu su tėvais, 

kitomis vaikų grupėmis. 

 Mokytojai padedant, 

siunčia laiškus tėveliams, 

vaikams. 

 Suvokia meninio judesio 

vaizdą, humoristinių 

paveikslėlių vaizdą, 

komunikacinę prasmę. 
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Laikytis bendravimo ir 

elgesio taisyklių 

 

 Vaikas pasisveikina, 

atsisveikina, padėkoja. 

 

 Kultūringai elgiasi 

įvairiose situacijose. 

 

Gebėti bendraujant keistis, 

dalintis pažintine 

informacija 

 

 Klausinėja suaugusio apie 

daiktus, reiškinius, jų 

savybes. 

 

 Keičiasi turima 

informacija su bendraamžiais 

apie sudėtingus reiškinius, 

priežastinius ryšius, techniką.  

 

GIMTOJI KALBA 

KLAUSYMAS 

Gebėti girdėti, klausytis, 

išklausyti. 

 

 Klausosi šalia esančio 

asmens, stengiasi suprasti. 

 

 

 Girdi, suvokia ir perteikia 

pasakojimą, sekimą, 

deklamavimą, skaitymą. 

 

Gebėti suvokti kalbos grožį 

 

 Jaučia kalbos 

melodingumą, gamtos garsų 

skambesį pamėgdžiojimuose, 

dainuojamoje tautosakoje ir 

trumpuose eilėraštukuose. 

 

 

 Klausosi smulkiosios 

tautosakos įrašų, paukščių 

balsų pamėgdžiojimą, gamtos 

garsų, stengiasi juos atpažinti 

gamtoje, juos atkartoja. 

 

Gebėti atliepti pasakojimą, 

skaitymą, deklamavimą ir 

pokalbį 

 

 Atliepia šypsena, dėmesiu, 

gestu, žvilgsniu. 

 

 Skaitytus kūrinius 

vaizduoja inscenizavimu, 

pantomima, piešiniu. 

 

KALBĖJIMAS 

Turėti kalbinio bendravimo 

patirtį 

 

  Bando kalbėti apie tai, ką 

galvoja, ką veikia. 

 Bando užmegzti dialogą. 

 

 Planuoja veiklą, kalbasi iš 

karto su kelių vaikų 

grupėmis, reguliuoja savo 

balso tembrą. 

 

Gebėti įvardyti atliekamus 

veiksmus, objektus, 

santykius tarp žmonių, visa 

kas gyva, įvardyti, nusakyti 

būsenas 

 

 Įvardija paprastais žodžiais 

kasdien matomus daiktus, 

žmones, gamtos reiškinius, 

gyvulius, augalus. 

 

 vaikas įvardija suvokiamų 

objektų savybes. 

 

Gebėti pasakoti ir 

atpasakoti 

 

 Pasakoja apie suvokiamus 

žaislus, žaidimus, žmones, 

gamtos reiškinius, gyvulius, 

augalus. 

 Įvardija nuolat aplinkoje 

matomus veiksmus. 

 Trumpai pasakoja apie 

paveikslėlį. 

 Mokytojai padedant, 

atpasakoja pasakėles, 

apsakymėlius, savo kalbą 

palydi gestais, mimika. 

 

 Pasakoja apie savo šeimą. 

 Pasakoja pagal 

paveikslėlių serijas. 

 Jaučia pasakojimo pradžią, 

pabaigą, pasakojimo visumą. 

 Inscenizuoja trumpus 

grožinės literatūros kūrinių 

ištraukas. 

 „Žaidžia“ žodžiais, kuria 

žodžius, tekstus, pasakas, 

reiškia kūrybinę iniciatyvą. 

 

RAŠYTINĖ KALBA 

Domėjimasis parašytu 

žodžiu, simboliais 

 

 Vaikas varto knygeles, 

„skaito“ knygelių 

paveikslėlius. 

 

 Sugalvoja knygelėm 

pavadinimus. 

 Pažįsta tolimesnės 
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 Pažįsta elementarius 

simbolius, pratinasi jais 

žymėti daiktus. 

 Manipuliuoja įvairios 

medžiagos raidėmis. 

 Dėlioja paveikslėlius su 

užrašytomis raidėmis. 

 Dėlioja ties daiktais 

korteles su daiktais ir jų 

pavadinimais. 

 

 

aplinkos simbolius. 

 Daiktus žymi kortele su 

užrašytu savo vardu. 

 Rašo sau. 

 Rašo smėlyje, molyje su 

pagaliuku, akmenukais ir 

kita. 

 Suranda knygoje žodžius, 

kuriose yra jo vardo raidės. 

 

KALBOS PRIEMONĖS 

Gebėti aiškiai ir taisyklingai 

tarti visus gimtosios kalbos 

garsus 

 

 Vaikas pratinasi 

taisyklingai vartoti kalboje 

ilguosius ir trumpuosius 

balsius. 

 Nustato pirmą ir paskutinį 

žodžio garsą. 

 

 

 

 Taisyklingai vartoja 

kalboje gimtosios kalbos 

balsius. 

 Diferencijuoja priebalsius. 

 Atlieka garsinę žodžių 

analizę. 

 Nusako žodžio ilgumą. 

 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

      UŽDAVINIAI: 

 Atsižvelgiant į vaikų amžiaus psichofizinius ypatumus, sudaryti sąlygas 

meninei veiklai. 

 Sukurti tokią emocinę atmosferą, kur kiekvienas vaikas jaučiasi 

pakankamai gabus menui, mylimas ir reikšmingas. 

 Sudaryti sąlygas suvokti liaudies meną ir bendrąją dvasinę kultūrą. 

 Sudaryti sąlygas įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje, pažinti save, 

tenkinti ir pratinti prigimtinius poreikius grožiui, gėriui, geranoriškam 

bendravimui. 

 Žadinti vaiko kūrybiškumą, puoselėti kūno laisvumą, mąstymą ir 

veiksmingumą. 

 Sudaryti sąlygas gabesniems vaikams išreikšti savo kūrybinius 

sugebėjimus meninėje veikloje. 

 Skatinti vaikų meninę veiklą įvairiomis formomis. 

 

PEDAGOGO VEIKLA: 

 Sudaromos galimybės vaikui patirti meninės raiškos gebėjimus. 
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 Sukuriama emocinė aplinka, kur kiekvienas vaikas jaučiasi pakankamai 

gabus menui. 

 Įvairiai skatinama vaikų veikla: muzikos valandėlėse, šventėse, 

savarankiškai muzikuojant. Muzika pritaikoma įvairioje kitoje veikloje. 

 Lavinamas vaikų muzikinis suvokimas. Klausomasi ir atliekami įvairių 

žanrų muzikiniai kūriniai: lopšinės, rateliai, šokiai ir kt. 

 Meninė veikla siejama su etninėmis tradicijomis, kalendorinėmis 

šventėmis ir kt. 

 Formuojama emocinė kultūra, pratinama deramai elgtis viešumoje. 

 Muzika, menu turtinamas vaikų žodynas, lavinami balso ir artikuliacijos 

organai, gaivinami senieji tautos žodžiai. 

 Lavinami įvairūs kūno judesiai, išraiška, taisyklinga laikysena, pratinama 

taisyklingai kvėpuoti ir tiksliai intonuoti. 

      

 

VAIKO VEIKLA 

 

MENINĖ   

KOMPETENCIJA 

JAUNESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (3-5 

metų) 

VYRESNIOJO AMŽIAUS 

VAIKŲ VEIKLA (5-6 

metų) 

 

PIEŠIMAS – TAPYMAS 

Atrasti pasaulį, išreikšti save 

linijomis. 

 

 Klausydamiesi muzikos 

kūrinių, reiškia savo nuotaiką 

linijomis, spalvomis. 

 Vaikas naudoja įvairias 

grafikos priemones ir 

medžiagas, eksperimentuoja, 

atranda įvairias linijas, 

juosteles ir kt. 

 

 

Dėlioti linijinius piešinius, 

ornamentus 

 

 Piešia su pagaliukais, 

šiaudeliais, pušies spygliais ir 

kt. 

 

 Guašu, akvarele štampuoja 

ir kt. teptukais, trintukais, 

lapais, medžio žievelėmis. 

 

Gebėjimas pažinti 

pagrindines spalvas 

 

 Eksperimentuoja 

maišydamas dvi spalvas, kad 

galėtų atrasti trečią. 

 

 Spalvotais, paprastais, 

vaškiniais pieštukais, guašu, 

flomasteriais, akvarele ir kt. 

perteikia žmogaus kūno dalis, 

perteikia nuotaikas. 

 

Gebėti piešti įvairias 

geometrines laisvo kontūro 

formas. 

 

 Bando plaštaka, pėda, 

puošti padarytus darbelius. 

 

 Bando išreikšti metų 

laikus. 

 Bando išreikšti žmogaus 
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autoportretus. 

 

LIPDYMAS 

Gebėti laisvai 

eksperimentuoti įvairiomis 

turimomis medžiagomis. 

 

 Bando pavaizduoti 

aplinkoje juos supančius 

daiktus, gamtos pakitimus 

visais metų laikais. 

 

 Eksperimentuoja, tyrinėja, 

modeliuoja, matuoja pėdas 

sniege, smėlyne, štampuoja, 

lipdo ir kt. 

 

Gebėti lipdyti įvairias 

geometrines ir 

negeometrines formas. 

 

 Dalija, lipdymo medžiagą į 

dvi dalis, išploja, minko, 

kočioja lazdeles. 

 

 Formuoja ritinius, cilindrus 

ir kt. 

 

Atrasti daikto formą. 

 

 Lipdo iš vieno gabalo, 

ištempia, sulenkia, išraižo ir 

kt. 

 

 Bando iš įvairių formų: 

trikampio, stačiakampio ir kt. 

sukurti darbelį, panaudoja 

įvairias spalvas. 

 

Gebėti naudoti įvairias 

gamtines medžiagas. 

 

 Lipdydami naudoja 

kankorėžius, kaštonus, gėles, 

plunksnas, lapus ir kt. 

medžiagas. 

 

 Lipdo iš kelių gabalų, 

panaudoja buitines medžiagas 

(siūlus, audinius ir kt.); 

gamtinės medžiagos išreiškia 

lipdymo nuotaiką, judesį, 

atlieka kūrybinius darbus. 

 

APLIKACIJA 

Atrasti plokščių formų 

pasaulį ir jį matyti. 

 

 Klijuoja įvairias formas, 

pratinasi naudotis klijais. 

 

 Kerpa įvairias plokščias 

formas. 

 Tvarkingai klijuoja ant 

popieriaus ir kitas medžiagas 

(audinius, medžio žieveles ir 

kt.) 

 

Gebėti aplikavimą derinti su 

piešimu – tapymu. 

 

 Klijuoja įvairią plokščią 

formą, nupiešia smulkias 

detales. 

 

 Kerpa pagal kontūrą, 

nesudėtingas formas, dėlioja 

pagal siužetą, atlieka 

grupinius darbelius. 

 

 

Gebėti plėšyti įvairias 

formas, komponuoti, derinti 

spalvas. 

 

 Plėšo, klijuoja, derina 

piešimą su tapymu. 

 

 Plėšo, klijuoja, dėlioja 

nesudėtingą vaizdelį, 

ornamentą. 

 Aplikaciją papildo 

realiomis medžiagomis, 

panaudoja kitoje veikloje 

(žaidimuose, vaidinimuose ir 

kt.) 

 

VAIDYBA 

Gebėti išraiškingai 

inscenizuoti bei vaidinti 

 

 Vaikas vaidina žaisdamas, 

sportuodamas, dainuodamas 

ir kt. 

 Bando atkurti patirtus 

jausmus. 

 Bando patys vaidinti pagal 

girdėtą pasaką ar siužetą. 

 

 Padeda, bando kurti 

scenarijus, pasirenka 

vaidmenį. 

 Vaidina sceninius 

vaizdelius jaunesniems 

vaikams, bendraamžiams bei 

suaugusiems; suteikia 
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 Deklamuoja eilėraščius, 

inscenizuoja ir t.t., 

kiekvienąsyk juos savaip 

interpretuoja. 

džiaugsmo. 

 Pamėgdžioja tai ką girdėjo, 

matė ir t.t. 

 Bendraudami su žiūrovais, 

plėtoja gyvenimiškų įgūdžių 

patirtį. 

 Žino, ką reiškia rašytojas, 

poetas, dramaturgas, 

dainininkas, režisierius ir kt. 

 Bando įsijausti į personažo 

vaidmenį. 

 

MUZIKOS KLAUSYMAS 

Atrasti muzikinį ir 

nemuzikinį pasaulį. 

 

 Vaikai atranda daugiau 

natūralių gamtos bei žmogaus 

buities garsų (lėktuvo ūžesys, 

mašinos burzgimas ir t.t.) 

 Įsiklauso ir skiria darbo 

įrankių garsus (plaktuko, 

pjūklo ir t.t.), jų dinamiką. 

 Išmoksta skirti kai kuriuos 

muzikinės kalbos elementus: 

dinamikos  (forte-piano), 

tembro (aukštai-žemai), 

tempo (lėtai-greitai), 

nuotaikos (gyva, rami, 

iškilminga); žanrus (maršas, 

lopšinė, polka, valsas). 

 

 Vaikai atranda natūralių 

gamtos garsų, buitinių 

triukšmų (žvėrelių žingsnių, 

upelio čiurlenimo ir t.t.), 

atkūrimo būdus balsu, 

judesiu. 

 Įsiklauso į įvairius 

triukšmus, garsus ir skiria jų 

stiprumą, tembrą. 

 Supranta kai kuriuos 

muzikinės kalbos elementus: 

tempą (vidutinis, labai 

greitas) nuotaiką (graudi, 

judri, verksminga, energinga 

ir kt.), tembrą (šviesus, 

tamsus), dinamiką 

(crescendo, diminuendo), 

žanrą (liaudies šokis, liaudies 

daina, opera, baletas), formą 

(posmas, priedainis), muzikos 

instrumentus (sintezatorius, 

armonika ir kt.) 

 Išgyvena ir pateikia 

muziką įvairiais būdais 

(dainuoja, šoka, groja, piešia, 

deklamuoja, inscenizuoja, 

mirkčioja ir t.t) 

 

DAINAVIMAS 

Dainuoti lietuvių liaudies ir 

kitas dainas 

 

 Dainuoja ritmiškai 

diapazono (re-si), (re-la), 

nesudėtingas liaudies daineles 

apie gyvūniją, gamtą, 

žmones. 

 Atlieka dialoginio 

pobūdžio nesudėtingas 

grandinines ir kai kurias 

komuliatyvines dainas. 

 Pritaiko imitacinius 

judesius visų tipų 

formulinėms dainoms. 

 

 Tiksliai intonuoja 

diapazone (re-do) formatas, 

ištęsia paskutinį dainos garsą, 

aiškiai pradeda dainą po 

įžangos. 

 Dainuoja lietuvių liaudies 

dainas, kompozitorių sukurtas 

pramogines dainas. 
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 Žino, atliekamos dainos 

nuotaiką ir išreiškia ją 

mimika, pantomima ir balso 

intonacija. 

 Pratinasi prie taisyklingos 

kūno laikysenos, kvėpavimo 

dainuojant, teisingai 

artikuliuoja. 

 

 

RITMIKA 

Gebėti išraiškingai perteikti 

muzikinį vaizdą judesiais 

 

 Išmėgina įvairiausias ritmo 

raiškos galimybes (medinėm 

lazdelėm, šaukštais, 

kaladėlėm, stuksena į grindis 

ir t.t.) 

 Išmėgina ritmo išgavimo 

galimybes, nekeičiant kūno 

padėties erdvėje (siūbuoja, 

mojuoja, pritupia ir kt.) bei 

judant erdvėje (einant, bėgant, 

šokuojant). 

 Ritminius instrumentus ir 

kūno judesius panaudoja 

vaizdavimui (dainelės, ratelio, 

paukščius, gamtos reiškinius 

ir kt.) 

 Savarankiškai keičia rato 

kryptį, jį didina, mažina, 

eidami šoniniu žingsniu. 

 

 

 Savo kūno dalis naudoja 

įvairiose situacijose 

savarankiškai (vaizduojant 

įvairius pasakų veikėjus, 

žvėris, paukščius, netikėtus, 

fantastinius objektus, spalvas 

ir kt.) 

 Šoka tiesia linija, 

atbulomis, sukasi po vieną ir 

po du į vieną ir kitą pusę. 

 Įvairiais gamtinės 

medžiagos ritminiais 

instrumentais atlieka 

pratimus. 

 Pritaria dainavimui, 

komponuoja šokiams, 

rateliams, improvizuoja. 

 

 

UGDYMO PASIEKIMAI IR VERTINIMAS 

 

Pedagogas, siekdamas pažinti vaiką, visus metus pagal reikmę jį stebi, taiko kitus 

pažinimo metodus ir fiksuoja vaikų veiklą ir elgesį. 

            Vertinama kompetencija, socialinė ir emocinė raida, pažinimo įgūdžiai, viso kūno 

judesiai. 

            Vaiko pasiekimai vertinami rugsėjo – gegužės mėn. Pedagogas, atlikęs vaiko 

stebėjimą, rengia vaiko aprašą. 

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

          1) vaikų darbelių pavyzdžiai; 

                      2) vaiko stebėjimų aprašai; 

                      3) vaiko mintys; 

                      4) užduotys. 
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       Vertinimas padeda tobulinti ugdymo procesą, numatyti ugdymo tikslus, parinkti 

tinkamas ugdymo technologijas. Vertinimo paskirtis – padėti vaikui tobulėti, o pedagogui 

įsisąmoninti, kad ugdymas ir vertinimas yra glaudžiai susiję. 

   Vertinimo pasiekimai ir pažangos rezultatai pateikiami tėvams individualiai 

bendraujant. 

  Pedagogai įvertinimo duomenis panaudoja planuodami ugdymo procesą, vaiko 

ugdymo individualizavimo galimybėms. 
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