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PRATARMĖ
Šiuolaikinėmis besivystančios informacinės visuomenės sąlygomis visapusiškos asmenybės
ugdymas, besiremiantis bendražmogiškomis vertybėmis, neišvengiamai išlieka svarbiausiu ugdymo tikslu,
todėl būtina sudaryti sąlygas asmenybės saviraiškai, skatinti iniciatyvą bei atsakomybę, siekiant tiesos,
gėrio, grožio, geros sveikatos.
Šiandieninis vaikų darželis nėra viena specifinė, tik mažiems vaikams skirta institucija, tai taip pat
naujosios edukacinės politikos (mokymosi visą gyvenimą) strategijos grandis, demokratinės gyvensenos
principų plėtros institucija, atvira pasaulio ir nacionalinės kultūros tradicijoms. Pagrindinės šiandienos
Lietuvos ikimokyklinių ugdymo institucijų veiklos kryptys yra: edukacinė – apimanti tėvų švietimą,
informavimą, konsultavimą, papildomąjį vaikų ugdymą; socialinė – padedanti vaikams sėkmingai
socializuotis šiuolaikiniame gyvenime, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir pagalba; kultūrinė – pagalba
vaikui įgyti tautinę tapatybę, tradicijų puoselėjimas, įvairūs kultūriniai renginiai bendruomenei;
integracinė – besimokančių grupių partnerystė įstaigos lygmeniu, regiono, miesto, šalies mąstu.
Įstaigos pedagogai suvokia, jog šio laikmečio švietimo pokyčiai yra nukreipti į ugdymosi proceso
atsinaujinimą, ugdymosi programų kokybę, jų turinio, būdų, metodų bei priemonių perteikimo lankstumą,
individualumą, modernumą ir kūrybiškumą, o tuo pačiu į ugdymosi paslaugų kokybės užtikrinimą.
Parengta programa – tai pakopa į naują ugdymo procesą, kuris orientuotas į vaiką, jo poreikius ir
gebėjimus, tėvų lūkesčius. Ugdomosios raiškos prioritetiniai tikslai neatskiriami nuo tautinio, pilietinio,
dorinio, dvasinio, pažintinio ir kitų tikslų.
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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „AITVARAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“.
Lopšelio-darželio adresas – Pašilaičių g. 10, Vilnius, LT-06113.
Kontaktinis telefonas (85) 247 1732, (85) 247 1748, el.paštas: rastine@aitvaras.vilnius.lm.lt
Įstaigos steigėja – Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Ugdymo forma – dieninė, savaitinė.
Ugdymo kalba – lietuvių k.
Lopšelis-darželis išlaikomas steigėjo lėšomis.
Įstaigoje veikia 12 grupių. Viena iš jų – savaitinė.
Lopšelį-darželį lanko sveiki bei alerginėmis ligomis sergantys vaikai.
Lopšelyje-darželyje vaikų ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis įstaigoje parengta ir Savivaldybės
patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa 1,5-6 metų amžiaus vaikams ir priešmokyklinio ugdymo
programa 6-7 metų vaikams bei įstaigoje parengtomis programomis.

1.1. PROGRAMOS ATNAUJINIMO NUOSTATOS
Šiuolaikiniai vaikai jau ankstyvame amžiuje pradeda naudotis informacinėmis technologijomis.
Vaikai imlūs naujovėms, drąsūs, domisi juos supančiu pasauliu, suaugusiųjų gyvenimu. Vaikų šeimos
atviros naujovėms, aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, domisi vaikų ugdymu, pasiekimais.
Atnaujinant programą atsižvelgta į vaikų poreikius, pomėgius, interesus, tėvų lūkesčius.
Programos centre – vaikas – aktyvus, smalsus, motyvuotas/motyvuojamas, besiugdantis pagal savo
gebėjimus, poreikius, galimybes.
Ikimokyklinė įstaiga turi didelę įtaką vaiko visuomeniniam gyvenimui, tobulėjimui, jo raidai.
Svarbu, kad vaikui būtų garantuotas dvasinio pasaulio ugdymas, galimybė įgyvendinti pomėgius.
Vaikų idėjos, jų veikla, domėjimasis supančiu pasauliu, jo naujovėmis, pokyčiais, skatina pedagogą
atrasti naujų metodų, būdų padėti vaikui ugdytis.
Ugdymo turiniu siekiama vaiką priartinti prie realaus gyvenimo, skatinamas stebėjimas,
eksperimentavimas.
Įgyvendinant ugdymo turinį sudaromos galimybės pačiam vaikui rinktis, atrasti būdus kaip
sužinoti, susivokti kasdienėje aplinkoje.
Ugdymas integralus. Dominuoja žaidimas.
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1.2. VAIKŲ POREIKIAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žaisti, judėti, kurti, pažinti, eksperimentuoti, tyrinėti.
Išreikšti individualius kūrybinius, meninius gebėjimus.
Jaustis saugiam, pripažintam, mylimam.
Bendravimas, suteikiantis pasitikėjimo savimi, šalia esančiu artimu asmeniu, kitais šalia esančiais
žmonėmis.
Benduomenė, kurioje vaikas mokosi socialinio gyvenimo įgūdžių, praktinių gebėjimų.
Edukacinių zonų plėtra.
Alergija sergančių vaikų spec. poreikiai
Pažinti su sveikata susijusias savo galimybes ir apribojimus.
Žaisti, ugdytis pasirenkant alternatyvias veiklos priemones.
Dietų, kontaktų su aplinka apribojimų svarba.
Apribojimų kontekste savęs suvokimas kaip lygiavertės asmenybės, besimokančios įvertinti
sveikatos saugojimo nuostatas.
1.3. TĖVŲ LŪKESČIAI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Užtikrintas vaiko fizinis ir psichologinis saugumas.
Vaiko rengimas mokyklai.
Papildomas vaiko gebėjimų ugdymas.
Ugdymo vientisumas, perimamumas tarp šeimos, įstaigos, bendruomenės.
Socialinių įgūdžių, teigiamos vaiko savivertės ugdymas.
Nuolatinė informacijos skalida apie vaiko ugdymą(si), pasiekimus.
Alergija sergančių vaikų tėvų lūkesčiai
Alerginių ligų prevencija (hipoalerginė aplinka, hipoalerginė dieta, individuali dieta).
Vaiko savisaugos ugdymas.
Vaiko savikontrolės, savireguliacijos gebėjimų formavimas, teigiamas savo pastangų vertinimas.
1.4. BENDRUOMENĖS POREIKIAI

•
•
•
•
•
•

Kiekvieno bendruomenės nario nuolatinis savęs tobulinimas tarpusavio sąveikoje.
Sėkmės laidas – bendravimas ir bendradarbiavimas.
Demokratiška, pasitikėjimų bei kūrybiškumą skatinanti atmosfera.
Svarbu – atvirumas, kokybė, profeionalumas, nuolatinis mokymasis.
Individualumo ir socialinio brandumo, ugdant vaiką, prasminga dermė ir vienovė.
Visapusiškas vaiko pažinimas, suteikiantis galimybę tinkamai pritaikyti ugdymo turinį, aplinką,
metodus.
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1.5. PEDAGOGŲ KOMPETENCIJA
•
•
•
•
•
•
•

Įstaigoje dirba pedagogai, turintys aukštesnįjį ar aukštąjį ikimokyklinį išsilavinimą ir įgiję
vyresniojo auklėtojo ar auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Muzikos, kūno kultūros valandėles, šventes ir pramogas bei papildomą ugdymą su muzikai gabiais
vaikais organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
Įstaigoje vykdoma papildoma projektinė veikla (ansamblis, dailė, teatras, choreografija, krepšinis,
anglų k. ir kt.)
Pedagogai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose.
Pedagogai rengia projektus, juos įgyvendina.
Įstaigoje puoselėjamos tradicijos, skatinamas bendradarbiavimas, galimybės išreikšti savo
gebėjimus.
Kalbos korekcijos valandėles organizuoja logopedas.
1.6. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVITUMAS

•
•
•
•
•

•
•

Lopšelio-darželio veiklos pradžia – 1989 m. Įstaigą lanko sveiki bei alerginėmis ligomis sergantys
vaikai. Lopšelis-darželis turi didelę ugdomojo ir sveikatinamojo proceso organizavimo patirtį.
Remiantis pasirinktu humanistinio ugdymosi ir sveikatos stiprinimo pagrindu, ugdomasis procesas
plėtojamas kryptingai, atsižvelgiant į besiplečiančias vaiko pažintines erdves: savęs pažinimo,
tarpusavio santykių, gamtos ir etnokultūros pažinimo.
Ikimokyklinio ugdymosi grupės veikla yra vientisas procesas ir vyksta integruotai, pabrėžiant
grupės pasirinktą ugdomąją kryptį. Ugdomosios veiklos pobūdį, formas bei trukmę lemia vaikų
poreikiai ir galimybės, tėvų lūkesčiai, pedagogų išsikelti individualūs ugdymosi tikslai.
Įstaiga dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose.
Įstaiga pasižymi savita ugdamojo proceso organizavimo struktūra: grupinė ir individuali vaikų
ugdamoji veikla ryte ir po pietų. Ryte – labiau protinio pobūdžio veikla, lavinanti intelektualines
galias, skatinanti vaikų mąstymą, pastabumą, dėmesį. Po pietų – meninio/kūrybinio pobūdžio
veikla, papildomo ugdymo veikla salėje, kabinetuose, sudaranti įvairios meninės, intelektualinės
raiškos galimybes bei lavinanti kūrybinius įgūdžius.
Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos plėtotei.
Įstaigoje nuolat rūpinamasi aplinka, kiekvienas pedagogas turi individualų darbo stilių, o įstaiga –
savo veidą.
1.7. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TEISINĖ BAZĖ

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos
koncepcija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos
norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos
kultūros ir sporto departamento ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais bei
kitais dokumentais.
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1.8. POŽIŪRIS Į VAIKĄ IR JO UGDYMĄSI
•
•
•
•
•
•

Įstaigos bendruomenėje susiformavęs teigiamas požiūris į vaiko fizinę, protinę, meninę, pažintinę
veiklą, savarankiškumą, saviraišką, deramą vaiko socializaciją ir tinkamą pasirengimą perėjimui į
aukštesnę ugdymosi pakopą – priešmokyklinį ugdymąsi.
Įstaigoje vaikų ugdymas grindžiamas filosofinėmis ugdymo kryptimis, šiuolaikiniais psichologijos
mokslo pasiekimais ir pažangiomis ugdymo teorijomis.
Orientuojantis į humanistinę filosofinę kryptį sudarytos sąlygos saviraiškos ir savireguliacijos
poreikių tenkinimui.
Vadovaujantis egzistencialistine ir fenomenologine filosofine kryptimi ugdomi bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžiai, suteikiama veiklos pasirinkimo laisvė pagal savo galimybes.
Pagal rekonstruktyvinę kryptį sudaromos sąlygos ugdytis už įstaigos ribų, pasinaudoti savo
žiniomis vykdant projektus, tyrinėjant.
Pagal progresyvinę filosofinę ugdymo kryptį ugdymo turinyje akcentuojama gebėjimas kaupti
informaciją, veikti pačiam, taikant individualizavimo ir integracijos principą.

2. BENDRIEJI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Humaniškumo principas
Programoje paisoma vaiko domėjimosi sričių, interesų. Socialinės, kultūrinės aplinkos, etnokultūros
pradmenų pažinimas grindžiamas prasmingais, suprantamais faktais.
Sudaromos sąlygos padedančios vaikui atrasti save, savo gebėjimus ir juos puoselėti.
Tautiškumo principas
Programos turinys orientuotas kurti sąlygas sąlyčiui su tautos kultūros vertybėmis, dorinių santykių
su aplinka, su kitais žmonėmis ugdymuisi, ryšio tarp kartų pajautimui, šeimos kultūros ir tradicijų
perimamumui.
Demokratiškumo principas
Programos turinys sudarytas taip, kad vaikas būtų skatinamas gebėti rinktis, nuspręsti, prisiimti
atsakomybę, vertinti. Atsižvelgiama į natūralią socializacijos gebėjimų plėtotę, patirties įgijimą.
Sudaromos sąlygos visiems vienodai gerai pasiruošti tolesniam ugdymui(si) priešmokyklinėje grupėje,
mokymuisi mokykloje.
Integracijos principas
Ugdymo turinys sudarytas taip, kad vaikas turėtų galimybę remdamasis savo paties turima ir
kaupiama patirtimi, priartėti prie visuminio pasaulio suvokimo. Siekiama vaiko ugdymo šeimoje ir
darželyje darnos.
Prieinamumo principas
Ugdymo turinys atitinka vaikų amžių, psichines ir fizines galimybes ir sudarytas taip, kad jį būtų
galima lanksčiai taikyti atsižvelgiant į vaiko poreikius, galimybes, individualias savybes bei orientuotas į
vaiko pažinimo raiškos būdus, emocinį pasaulį.
Tęstinumo principas
Atsižvelgiama į vaiko patirtį šeimoje, vaiko amžių, pasiekimus. Ikimokyklinio ugdymo turinys
suderintas su priešmokyklinio ugdymo turiniu. Turima patirtis, žinios tampa pagrindu ugdant tolesnius
gebėjimus.
Atsinaujinimo principas
Programos turinys leidžia rinktis naujausius ugdymo metodus ir būdus, taikyti naujas technologijas,
keisti ir keistis.
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3. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas
Atsižvelgiant į vaiko galias bei pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti
sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius
poreikius.
Uždaviniai
• Saugoti ir puoselėti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti su tuo susijusius poreikius. Ugdyti
alergiško vaiko amžių, psichofizinį išsivystymo lygį bei jo specialiuosius poreikius ir galimybes
atitinkančius savisaugos gebėjimus.
• Sudaryti sąlygas vaiko pažinimo poreikiams tenkinti. Siekti, kad vaikas nuolat patirtų pažinimo
džiaugsmą, gyventų „čia ir dabar“, pajustų šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą, gamtos ir žmogaus ryšį,
atrastų gamtos grožio ekologinę vertę.
• Skatinti vaiko įgimtą polinkį piešti,dainuoti, muzikuoti, šokti, vaidinti. Sudaryti galimybes visa
tai išreikšti individualiai.
• Tenkinti vaiko poreikį bendrauti, ugdyti kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos
priemonę.
• Ugdyti gebėjimą vaikui suvokti save ir kitus, ryšius su bendruomene, socialinius ir kultūros
reiškinius, gimtinę. Ugdyti pagarbą tautos papročiams, tradicijoms, kūrybai.
• Siekti, kad šeima ir pedagogai taptų vaiko ugdymosi partneriais ir užtikrintų ugdymosi
vientisumą ir perimamumą
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4. UGDYMO TURINIO STRUKTŪRA

1 pav. Ugdymo turinio struktūra

5. SĄVEIKA SU UGDYTINIŲ TĖVAIS
•
•
•
•
•
•
•

Šeimos įtraukiamos į ugdymo procesą.
Tėvų dalyvavimas atvirose veiklose, šventiniuose renginiuose, ekskursijose, renginiuose mieste.
Tėvų dalyvavimas įstaigoje vykdomuose projektuose.
Tėvų bendradarbiavimas vertinant vaikų pasiekimus.
Komunikuojant keičiamasi nuomonėmis, pažiūromis, vertybėmis, įgyjama nauja patirtis.
Grįžtamasis ryšys – darbų, renginių aptarimas, pageidavimų, siūlymų įvertinimas.
Informacijos (pedagoginės, teisinės, šviečiamosios) sklaida udytinių tėvams.
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6. PEDAGOGINIO PROCESO ORGANIZAVIMO KRYPTYS
•

Vaiko fizinės sveikatos saugojimas ir stiprinimas
Gera mažylio sveikata, tinkamas fizinis organizmo
vystymasis ir brendimas – ne tik didžiulė šeimos laimė,
bet ir tvirtas vaiko visapusiško ugdymo, jo gebėjimų
plėtojimo darželyje pamatas. Sveikatai turi įtakos
mityba, fizinis aktyvumas, fiziniai pratimai, natūralūs
gamtos veiksniai, rami atmosfera, gera nuotaika,
džiugios emocijos.
Gera vaiko sveikata ir savijauta yra sėkminga jo
ugdymo(si) sąlyga, nes intelektinių, emocinių ir kitų
vaiko galių ugdymas nebus pateisintas, jei žalos jo
sveikatą.

•

Tautos kultūros perimamumas, tautos tradicijos, kūrybinė saviraiška
„Vienas iš reikšmingiausių tautiško gyvenimo raktų yra
nenutrūkstamų kultūrinių tautos tradicijų žengimas iš
kartos į kartą ir augimas tokiu būdu kultūrinio
paveldėjimo, kuris su kiekviena karta vis labiau turtėja
ir įvairėja. Tasai paslaptingas ryšys, kuris jungia mus
pagarbos ir meilės ryšiais su mūsų bočiais,
psichologiškai pagrindžia kultūrines mūsų tradicijas,
pašauktas vaidinti tautinės kultūros prado rolę“.
/Tautinis mentalitetas. – V., 1989, p. 190/

•

Žmogaus ir gamtos ryšys, vertybinis santykis su gamta
Gamta yra pirmoji gėrio mokykla, laisvos, didelės
žmogaus sielos auklėtoja. Gamta – vertybė, mūsų pačių
doros šaltinis, atrama auklėjant jaunąją kartą. Tautos
tęstinumui būtina ekologinė kultūra. Tai esminis vaiko
ugdymo tikslas.
Ekologinės kultūros tikslas ir uždaviniai realizuojami
ugdymo procese. Vaikas, pajutęs dvasinį ryšį su gamta,
vėliau sėkmingai įsisavins ekologinių žinių sistemą.
Vaikas turi būti mokomas numatyti galimus savo
veiklos gamtoje padarinius.

•

Menai – galimybė kūrybiškai ir savitai išreikšti save vaizdu, garsu, kūno plastika, žodžiu
Estetinis pradas, grožio pojūtis glūdi kiekviename iš
mūsų. Visi vaikai yra menininkai, o kiekvienas jų
darbas, kurtas noriai ir su meile, kelia pasigerėjimą.
Ugdymas menu susijęs su visa kita veikla. Tai
atsispindi visur kaip savaime suprantamas dalykas.
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7. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS
•

Ugdymosi turinys apima visas vaikų amžiaus tarpsnių grupes, yra skirtas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų ir
įgyvendinamas per visą vaiko buvimo lopšelyje-darželyje laiką bei tęstinumą šeimoje.

•

Ankstyvojo ugdymo (lopšelio) turinys sudarytas, išanalizavus vaiko amžiaus tarpsniui būdingus raidos
ypatumus, svarbiausias ugdymo nuostatas.

•

Ugdymo turinyje atsispindi tai, ką galime siūlyti vaikui.

•

Lopšelio ugdymo turinys, metodai ir būdai užtikrina ugdymo šeimoje tęstinumą, tenkina svarbiausius
šio amžiaus vaiko poreikius.

•

Ikimokyklinio ugdymosi programos ugdymo turinio struktūrą sudaro penkios
kompetencijos, turinys suderintas su priešmokyklinio ugdymosi programos turiniu.

•

Programos ugdymo turinyje numatytos ugdytinos vaikų kompetencijos, kurios apima vaikų vertybines
nuostatas, žinias, gebėjimus, patirtį, taip pat numatytos vaikų veiksenos, būdai, metodai, žingsniai,
užtikrinantys ugdymo sėkmę.

•

Ugdymo turinyje vaiko ugdytinos kompetencijos skleidžiamos per turinio sritis, kurias apjungia keturi
stambūs blokai: kalba ir bendravimas, socialinė patirtis, sveikatos stiprinimas, menai.

•

Kiekvienos kompetencijos sričiai yra numatyti svarbiausi ugdymo uždaviniai, atliepiantys vaiko
poreikius, interesus ir padedantys pedagogui koordinuoti tolesnę savo veiklą.

•

Turinyje nenurodomos konkrečios temos. Temas, konkrečias veiklos idėjas, vaikų siūlomas idėjas
generuoja pedagogas ir atskleidžia savaitės planuose.

•

Programos ugdomojo turinio tematika yra nusakoma ir derinama su į staigai, šaliai būdingomis
tradicijomis, siejama su šventėmis, gamtos ciklais.

•

Į ugdymo turinį yra integruotos alergija sergančių vaikų ugdytinos kompetencijos, bei jų poreikius ir
galimybes atatinkančios veiksenos, pasaulio pažinimo ir saviraiškos būdai.

•

Ugdymo turinyje taip pat yra atskleidžiama socialinė aplinka, kuri daro didelę įtaką vaikui tiesiogiai
stebint, tyrinėjant, pažįstant ją.

•

Ugdymo turinyje dėmesio centre yra vaikas, kaip aktyvus veikėjas, galintis rinktis pasaulio pažinimo
ir saviraiškos būdus, veiksenas, inspiruoti veiklos temas ir kt
Ikimokyklinio ugdymo turinys yra neskaidomas ir integralus, orientuotas į vaiko gebėjimų plėtrą.

•
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ugdytinos

7.1. UGDYMO METODAI IR BŪDAI

PROJEKTINIS

TIRIAMASIS

KŪRYBINIS

VAIZDINIS

ŽODINIS

ŽAIDYBINIS
NETRADICINIAI

INFORMACINĖS KOMUNIKACINĖS
TECHNOLOGIJOS

2 pav. Ugdymo metodai ir būdai

7.2. UGDYMO PRIEMONĖS IR APLINKA
Atsižvelgiant į vaiko amžiui būdingus poreikius, interesus, jo galimybes, tėvų lūkesčius, darželyje
kuriama patogi, mobili daiktinė aplinka.
Grupėse kuriama teigiama emocinė aplinka – puoselėjami geranoriški, šilti vaikų ↔ vaikų, vaikų ↔
pedagogų, pedagogų ↔ tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo santykiai.
Atsižvelgiama į tėvų lūkesčius ir vaikų sveikatos problemas. Prasidėjus intensyviam medžių ir
gėlių žydėjimui, alergija sergantiems vaikams sudaromos galimybės turiningai ir jaukiai praleisti laiką
lopšelio-darželio patalpose.
Darželyje veikia bibliotekėlė, teatro ir dailės „studijos“. Sukurta daiktinė aplinka, organizuojama
papildoma veikla skatina vaiko individualių gebėjimų raišką.
Įstaiga turi stacionarius ir mobilius krepšinio stovus, treniruoklius, įvairių medinių lauko sporto ir
žaidimų įrenginių. Vaikai krepšinį žaidžia salėje arba specialioje lauko aikštelėje.
Įvairių švenčių, renginių metu salėje vaikai naudoja distancinius mikrofonus, groja kanklėmis,
skudučiais, ksilofonu, pedagogai jiems talkina elektriniais vargonais.
Darželyje yra du vidiniai uždari kiemeliai. Juose vaikai vaidina, dainuoja, saugiai žaidžia ir veikia
po atviru dangumi. Kiemeliuose vaikai turi galimybę sodinti, prižiūrėti, stebėti augalus, tyrinėti,
eksperimentuoti.
Teritorijoje auga daug įvairių medžių ir krūmų. Vaikai stebi medžius, krūmus, augmenijos
pasikeitimus, renka gamtinę medžiagą.
Įstaigos pedagogai ir vaikai bendrauja su seniūnijos ir kitų įstaigų darbuotojais, rengia vaikų darbų
parodas seniūnijoje, pasaže. Pedagogų iniciatyva vaikai ir tėvai dalyvauja Pašilaičių mikrorajono Ugnijos
aikštėje vykstančiose renginiuose, vyksta į gamtą, teatrus, muziejus, aplanko įvairias parodas, dalyvauja
miesto, Respublikos renginiuose.
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7.3. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR REFLEKSIJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Ugdymo turinio planavimas – tikslingas procesas, orientuotas į vaiko poreikius, individualias galias,
pažangą.
Planavimas užtikrina veiksmingą ir kūrybišką vaiko ugdymąsi.
Planavimas padeda pedagogui tikslingai, kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, padėti vaikui plėtoti
turimą patirtį.
Atsižvelgiant į gamtos ritmą, kalendorines šventes, tradicijas, socialinius vaikų poreikius numatomos
preliminarios temos pusmečiui.
Rengiami savaitiniai ugdomojo proceso organizavimo planai.
Savaitės temos numatomos atsižvelgiant į pusmečio planus, tradicijas, gamtos ritmą, vaiko socialinius
poreikius, tautines šventes, projektuose numatytas veiklas, vaiko pomėgius, siūlymus, problematikas.
Numatomas individualus darbas su vaiku, diferencijuojamos veiklos.
Planavimo refleksija padeda numatyti, ką reikėtų keisti, tobulinti, atnaujinti, siekiant kiekvieno vaiko
pažangos, teigiamos emocinės aplinkos formavimo.

7.4. UGDYMO MODELIS

3 pav. Ugdymo modelis
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8. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
•
•
•
•
•

Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą.
Formuoti vaiko pagarbą sau ir kitiems, padėti suvokti
atsakomybę už savo poelgius, ugdyti gebėjimą vertinti
savo ir kitų sveikatą.
Suteikti žinių apie palaikančius ir stiprinančius sveikatą
veiksnius ir skatinti sveikai gyventi.
Ugdyti vaiko saugaus elgesio buityje, gamtoje,
socialinėje aplinkoje įgūdžius.
Ugdyti alergiško vaiko amžių, psichofizinį išsivystymo
lygį, bei jo specialiuosius poreikius ir galimybes
atitinkančius savisaugos gebėjimus.

1,5-3 metai

Kalba ir
bendravimas

10 – 1,2
11 – 1,2
14 – 1,2,3
15 – 1,2,3

Aplinkos
pažinimas

2 – 1,2,3*
8 – 1,2,3

Turinio
sritis

3 – 1,2,3
4 – 1,2,3
5 – 1,2,3
6– 1,2,3
7 – 1,2,3

Socialinė
patirtis

Padedamas
suaugusiojo
pratinasi
saugiai elgtis,
laikytis asmens
higienos, įgyja
pirmus
elementarius
savitvarkos
gebėjimus.
Geba eiti, bėgti,
šokinėti.
Pratinasi eiti
įveikdamas
kliūtis.

Pasiekimai

1 – 1,2,3

Menai

Sveikatos
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Valgydamas, atlikdamas savitvarkos darbelius vaikas girdi savo
atliekamų veiksmų įvardijimą, bando kartoti. Rengdamasis,
žaisdamas, ruošdamasis pasivaikščioti, valgyti atpažįsta savo ir
artimiausios, jį supančios aplinkos, daiktus, žaislus, suaugusio
paskatintas, pakalbintas – pradeda juos įvardinti.
Liesdamas, uosdamas, stebėdamas tyrinėja, domisi higienos
priemonių, žaislų, jį supančių daiktų forma, faktūra, būviu.
Lauke šokinėdamas, bėgiodamas, įveikdamas įvairias kliūtis
atranda savo kūno fizines galimybes, stengiasi saugiai elgtis.
Dalyvaudamas fizkultūros valandėlėse, žaisdamas judriuosius
žaidimus, atlikdamas įvairius pratimus, pratinasi derinti savo
kūno judesius su atliekamais veiksmais.
Kartu su suaugusiais atlikdamas savitvarkos, asmens higienos
veiksmus, darbus, kaupia informaciją apie jų seką, mėgdžioja
vyresniųjų veiksmus. Prausdamasis, valgydamas, žaisdamas
šalia kito, stebi, liečia, pamėgdžioja, manipuliuoja įrankiais,
priemonėmis, daiktais.
Piešdamas, lipdydamas, klijuodamas, tobulina smulkiąją pirštų
motoriką, akimis seka rankos judesius (ryšys akis – ranka).
Žaisdamas imitacinius, judriuosius žaidimus ugdo(si) įvairius
visų kūno dalių judesius, jų koordinaciją.

* Vaiko ugdymosi pasiekimai ir žingsniai
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3-4 metai

2 – 3,4
4 – 3,4

2 – 3,4
4 – 3,4

2 – 3,4

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Varto, žiūri knygeles, bukletus, brošiūras sveikatos profilaktikos,
alerginių ligų temomis. Kalbasi, klausinėja. Įvardija pagrindines
žmogaus sveikatos būsenas. Klausosi liaudies kūrybos apie
švaros, tvarkos svarbą. Pasakoja, prisimena, dalinasi atsinešta iš
šeimos, turima patirtimi.
Tyrinėdamas per padidinamąjį stiklą save, draugus, daiktus,
pastebi nešvarą, netvarką. Klausydamas, atlikdamas didaktines
užduotėles, išsiaiškina, kokias ligas gali sukelti nevalyvumas,
pradeda pažinti save, savo poreikius, galimybes susijusias su
alergija. Dalyvaudamas sveikatingumo projektuose, valandėlėse,
atlieka įvairias užduotis, darbus ir sužino, kaip tinkamai elgtis,
sutvarkyti aplinką, norint išvengti pavojaus sveikatai.
Bendradarbiaudamas su grupės draugais ir suaugusiais, padeda
palaikyti tvarką ir švarą savo aplinkoje. Sekdamas suaugusiųjų
pavyzdžiu, rūpindamasis asmens higiena ir savitvarka, įgyja
pirmuosius savitvarkos pradmenis.
Turimas žinias, patirtį perkelia į kūrybinius žaidimus: imituoja,
atlieka veiksmų seką. Piešia, aplikuoja sveikatingumo temomis,
spalvina knygeles.
Klauso pasakojimų, skaitomų tekstų, pamokymų apie aktyvaus
judėjimo, sporto, grūdinimo svarbą sveikatai. Žaisdamas įvairius
žaidimus, įvardija savo kūno judėjimo veiksmus, įvairius
imitacinius judesius. Atlieka temines didaktines užduotėles,
komentuoja, klausinėja, atsakinėja. Klausosi auklėtojos kalbos,
supranta, atlieka užduotėles.
Bėgdamas, šokinėdamas tyrinėja kaip juda kūnas, atranda
judėjimo tempo, naudojamos jėgos skirtumus. Stebi save ir kitus.
Dalyvaudamas kūno kultūros valandėlėse, mankštose, judesiu
vaizduoja darbo veiksmus, mechanizmų judėjimą, gamtos
reiškinius, gyvūnų veiksenas ir atranda įvairių kūno dalių judesio
galimybes, savybes. Bėgiodamas, žaisdamas pajunta, kad kūnas
gali judėti įvairiomis kryptimis, kad jį galima valdyti. Alergiški
vaikai susipažįsta su aktyvios veiklos, gamtos reiškinių neigiama
įtaka jų sveikatai.
Stebėdamas sportines laidas, domisi sportininkais, kaupia žinias
apie sporto šakas. Susitinka, stebi ir bendrauja su šeimoje,
artimiausioje aplinkoje sutiktais sportuojančias žmonėmis.
Žaisdamas, veikdamas panaudoja asmeninę patirtį, žinias, savo
pavyzdžiu suaktyvina bendraamžių veiklą. Rungtyniaudamas,
žaisdamas žaidimus su bendraamžiais, išbando savo ir draugų
fizines jėgas ir sumanumą. Įvairioje judrioje veikloje patiria
teigiamų emocijų.
Šokdamas, vaidindamas imituoja kūno judesiu, mimika
įvairius reiškinius, personažus, įvairius pojūčius.
Improvizuodamas, šokdamas, judėdamas vysto kūno
plastiškumą, derina rankų ir kojų judesius, tobulina laikyseną.
pažinimas

Kalba ir
bendravimas
Kalba ir
bendravimas

1 – 3,4

Menai

1 – 3,4

Socialinė
patirtis

Aplinkos
pažinimas

1 – 3,4

Aplinkos
pažinimas

Aktyviai veikia,
juda.
Domisi savo
kūno fizinėmis
galimybėmis.
Teigiamai save
vertina, tiki
savo jėgomis.
Nori augti
stiprus, vikrus ir
sveikas. Kaupia
žinias apie
fizinio
aktyvumo ir
grūdinimosi
naudą.

1 – 3,4

Socialinė
patirtis

Padedant
pedagogui
pratinasi
prižiūrėti ir
saugoti savo
kūną, ugdosi
asmens
higienos,
savitvarkos
įgūdžius.
Sužino, kad
higiena, tvarka
ir švara padeda
augti sveikam,
atspariam
ligoms, padeda
išvengti
alergijos
paūmėjimo.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Menai

Sveikatos
kompetencija
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3-4 metai
Sveikatos
kompetencija

Pasiekimai

Aplinkos
pažinimas

Kalba ir
bendravimas

Turi
elementarias
žinias apie
sveiką,
saugią
mitybą.
Nusiteikia
valgyti tai,
kas nekenkia
sveikatai,
padeda augti.

Turinio
sritis

Menai

Socialinė
patirtis

1 – 3,4

1 – 3,4

Socialinė
patirtis

Aplinkos
pažinimo

Kalba ir
bendravimas

Pedagogui
padedant
pratinasi
saugiai
elgtis, įgyja
pirmus
savisaugos
įgūdžius.
Turi
elementarių
žinių apie
saugų elgesį
buityje,
socialinėje
aplinkoje

Menai

2 – 3,4

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Kalbėdamas su suaugusiais, klausydamas skaitomų kūrinėlių,
žiūrėdamas filmukus, vartydamas knygeles sužino, ką valgyti sveika,
koks maistas gali pakenkti sveikatai. Pats pasakoja ką mėgsta valgyti,
bando sieti turimas žinias su naujai įgyta informacija. Žaisdamas loto,
didaktinius žaidimus įvardija produktus, vaisius, daržoves ir kita,
kurie nekenkia sveikatai.
Liesdamas, uosdamas, ragaudamas atpažįsta ir susipažįsta su maisto
savybėmis. Lauke stebėdamas vaismedžius, vaiskrūmius,
nokstančiuis vaisius, uogas įgyja elementarią sampratą apie būtinybę
įsidėmėti žmogui nuodingus augalus. Dalyvauja „Žaliosiose
paskaitėlėse“, sveikatingumo popietėse, susipažįsta su liaudies
medicina, augalų gydomosiomis ir nuodingomis savybėmis.
Atlikdamas didaktines užduotėles, susipažįsta su sveikos mitybos
principais. Alergiškas vaikas kasdien praktikuojasi pasirinkdamas
nealergizuojančius užkandžius, juos įsimena.
Valgydamas ugdosi elgesio kultūrą, įgyja pirmuosius įgūdžius:
tinkamai naudoja stalo įrankius, tiesiai sėdi, neskuba ir kita.
Žino, kad be suaugusiųjų leidimo negalima liesti, valgyti, uostyti
vaistų, vitaminų, uogų, grybų, augalų, vaisių. Alergija sergantis
vaikas, dalyvaudamas įstaigoje vykdomoje „Savisaugos programoje“,
įgyja individualius savisaugos gebėjimus.
Aplikuodamas, atlikdamas įvairius rankdarbius, panaudoja gamtinę
medžiagą, maisto produktus, atranda kūrybiškumo galimybes, patiria
džiaugsmą, nuostabą ir kitas teigiamas emocijas.
Stebėdamas draugų potyrius, žiūrėdamas filmukus, klausydamas
suaugusiųjų pamokymų, drausminimų, įsidėmi pavojingas situacijas,
vietas, elgsenas, klausinėja, pasakoja. Pastebėjęs pavojingas vietas,
nesaugų draugų elgesį, atradęs pavojingus daiktus, praneša
suaugusiajam, perspėja draugus. Spalvina knygeles, atlieka
užduotėles, kalbasi, atsako į klausimus.
Dalyvaudamas saugaus eismo pratybose,stebėdamas aplinką,
atlikdamas didaktines užduotis, gatvėje pastebi saugumą
užtikrinančius ženklus, susieja su teorinėmis žiniomis, patirtimi,
atpažįsta elektros prietaisus, pavojingus buities įrankius, intuityviai
suvokia ir sieja su informacija apie pavojingumą.
Ekskursijose, išvykose, pasivaikščiojimų metu stebi, domisi,
klausinėja, klauso paaiškinimo ir kaupia informaciją apie elgesį
gamtoje – prie vandens, miške, nepažįstamose vietose.
Dalyvaudamas priešmokyklinės grupės organizuotose savisaugos
valandėlėse, įvairiose pratybėlėse, klausydamas pasakojimų apie
saugų eismą, elgesį gamtoje, socialinėje aplinkoje, stebėdamas
teminių piešinių parodėles, kaupia patirtį, žinias.
Gamindamas ženklus, konstruodamas, piešdamas, dirbdamas su
klijais, gamtine medžiaga, mokosi saugiai elgtis su žirklėmis,
pieštukais, kitais aštriais ir pavojingais daiktais. Stebi suaugusiųjų
vaidinimus apie rizikingus poelgius, pats, tas pačias situacijas
atkartodamas, ieško sprendimų.
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4-5 metai

Kalba ir
bendravimas

1 – 4,5

1 – 4,5

2 – 4,5
4 – 4,5

Aplinkos
pažinimas
Socialinė
patirtis

2 – 4,5
4 – 4,5

Menai

Žino
aktyvios
veiklos ir
poilsio
svarbą.
Geba
aktyviai
veikti, judėti,
sportuoti.
Tikslingai
valdo kūną.
Įgyja
saugaus
judėjimo
įgūdžius.

Kalba ir
bendravimas

Menai

Socialinė
patirtis

Pradeda
suprasti, kad
švara, tvarka
padeda
išvengti
alergijos
paūmėjimo,
kitų ligų.
Geba
prižiūrėti ir
saugoti savo
kūną, ugdosi
asmens
higienos
įgūdžius ir
įpročius.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Aplinkos
pažinimas

Sveikatos
kompetencija

Vaikų veiksenos, metodai, būdai

Pastebi ir pasako savo ir kitų netinkamą išvaizdą, nevalyvumą,
įvardija, pasako pastabas, pateikia sprendimą, siūlymą. Stebėdamas
filmukus, paveikslėlius aptarinėja veikėjų išvaizdą, elgesį, daro
išvadas, dalijasi patirtimi. Atlikdamas didaktines užduotis ir
praktinius veiksmus, įvardija švaros, asmens higienos priemones,
veiksmus su jomis. Gamindamas temines knygeles - įtvirtina turimas
žinias.
Stebėdamas, atlikdamas švaros, tvarkos veiksmus, susipažįsta su savo
kūno funkcijomis, kūno dalimis, supranta kaip rūpintis, prižiūrėti,
saugoti. Atlikęs praktiškai savo kūno priežiūros ritualus, jaučia
pasitenkinimą ir ugdosi poreikį laikytis higienos reikalavimų.
Atlikdamas užduotėles, didaktinius žaidimus sužino, kad aplinkos
švarai palaikyti naudojamos priemonės, kurios netinkamos ir
pavojingos žmogaus organizmui.
Stebėdamas suaugusius, seka jų pavyzdžiu, atkartoja matytus
veiksmus, elgesio stereotipus. Dalyvauja organizuojamose švaros,
tvarkingumo akcijose. Žaisdamas siužetinius žaidimus, pritaiko
turimą patirtį, higienines žinias. Dalyvaudamas sveikatingumo,
higienos įgūdžių tobulinimo projektuose, atlikdamas praktines
užduotėles, įgyja gebėjimą priimti sveikatai svarbius sprendimus.
Gamina bukletus, stendus, atmintines apie asmens higienos ir
savitvarkos įgūdžių naudą sveikatai. Susitvarko priemones, darbo
vietą. Piešdamas pavaizduoja nevalyvus veikėjus, jų elgsenas,
netvarkos pasekmes, aptaria, diskutuoja, juokauja.
Vartydamas knygas, enciklopedijas, apžiūrinėdamas paveikslėliuose
sportuojančių žmonių veiksenas, sporto šakas, atributiką, atpažįsta ir
įvardija jas, sieja su turima patirtimi. Pasakodamas dalijasi įspūdžiais,
įvardija artimiausias ateities perspektyvas ir atranda sąsajas su
sveikata. Sergantis vaikas žodžiu kontroliuoja savo būseną, kreipiasi
pagalbos.
Laisvai judėdamas, bėgiodamas, šokinėdamas, šliaužiodamas,
ropodamas – atranda naujas, netikėtas judėjimo galimybes,
koordinaciją, pajunta, kad kūnas gali judėti įvairiomis kryptimis.
Veikdamas, atlikdamas pratimus, įvairius judesius su priemonėmis,
tikslingai juda, siekia judesių dermės. Žaisdamas atlieka
manipuliacinius veiksmus su priemonėmis, orientuojasi erdvėje.
Lankydamasis įvairiuose sportiniuose renginiuose, dalyvaudamas
sportinėse viktorinose, susipažįsta su sportininkų ir kitų žmonių
sportine, fizine veikla, domisi jų pasiekimais, žavisi drąsa, ištverme,
jėga. Žaisdamas judriuosius žaidimus, atlikdamas įvairius judesius,
bando susivaldyti supykęs, paisyti taisyklių, veiksmų eigos. Pratinasi
susitarti dėl bendrų judrių ir sportinių žaidimų, tariasi žaisti kartu.
Improvizuoja, kuria judesius skambant muzikai. Vaizduoja pasakų,
liaudies žaidimų veikėjus. Delnais, kojomis, liežuviu išgauna
ritminius garsus.
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4-5 metai
Pasiekimai

Aplinkos
pažinimas

4 – 4,5

1 – 4,5,6
4 – 4,5
Socialinė
patirtis

Įgyja
supratimą
apie saugų
elgesį
buityje,
socialinėje
aplinkoje,
gamtoje.
Pradeda
saugiai
elgtis, ugdosi
savikontrolės
įgūdžius.

Kalba ir
bendravimas

2 – 4,5

Menai

Socialinė
patirtis

Aplinkos
pažinimas

Kalba ir
bendravimas

Įgyja
supratimą
apie saugios,
sveikos
mitybos
svarbą
sveikatai.
Pedagogo
padedamas
pratinasi
sveikai
maitintis,
nepiktnaudži
auti
skanėstais,
laikosi
elgesio
kultūros.

Turinio
sritis

Menai

Sveikatos
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Vartydamas maisto gaminimo knygas, katalogus, atpažįsta produktus,
rūšiuoja į grupes, sistemina ir atlieka kitas didaktines užduotėles,
lavina smulkiąją motoriką Atlikdamas didaktines užduotėles,
žaisdamas, žurnaluose, karpomose knygelėse ieško, atranda, iškerpa
meniu katalogui tinkamus paveikslėlius, atranda ir karpo raides,
bando nukopijuoti užrašus. Kalbasi, klausinėja, gvildena problemines
temas saugios ir sveikos gyvensenos klausimais.
Padėdamas suaugusiems gaminti maistą, sužino produkto „kelią“ iki
stalo, įgyja žinių apie sanitarijos, higienos reikalavimus.
Dalyvaudamas sveikatos valandėlėse, popietėse, perima informaciją
apie vaisių, daržovių vertingąsias savybes, bei saldumynų, kai kurių
gėrimų ir kitų produktų neigiamą poveikį.
Dalyvaudamas šventėse, padėdamas ruošti, stalą, perpranta elgesio
prie stalo ir etiketo taisykles, turimą patirtį perkelia į kasdieninė
veiklą, socialinius žaidimus ir įtvirtina tinkamo elgesio stereotipus.
Žaisdamas, veikdamas pradeda priimti teisingus ir svarbius žodinius
sprendimus, numato priežasties – pasekmės sąsajas.
Gamina bukletus apie sveiką mitybą, klijuoja, piešia receptų
knygeles. Vaidina, dainuoja liaudies dainas, žaidžia lietuvių liaudies
žaidimus.
Nagrinėdamas įvairią literatūrą savisaugos temomis, atlieka
užduotėles, perpranta saugios elgsenos privalumus, išsiaiškina
gamtoje, artimiausioje aplinkoje slypinčius pavojus ir būdus jiems
išvengti. Žiūrėdamas filmus, klausydamasis skaitomų literatūros
kūrinių, suaugusiųjų paaiškinimų, vertina situacijas ir kaupia
savisaugos žinių bagažą, pats pasakoja, dalijasi turima patirtimi.
Tiesiogiai dalyvaudamas pratybose, sveikatos valandėlėse, veikloje,
pratinasi adaptuotis įvairiose gyvenimo situacijose, saugoti save nuo
traumų, apsinuodijimų, nelaimingų atsitikimų. Kasdieninėje veikloje
pritaiko žinias, ugdosi savisaugos įgūdžius, padedančius išvengti
traumų. Įvairiais metų laikais iškylaudamas, pramogaudamas, ugdosi
savisaugos, savikontrolės įgūdžius – pratinasi atsargiai važinėti,
čiuožti, slidinėti, plaukioti suaugusiųjų priežiūroje.
Dalyvaudamas pramogose, ekskursijose, kitoje veikloje,suvokia, kad
pats gali išvengti pavojaus, pasirūpinti mažesniu. Stebėdamas kitų
elgsenas įvairiose situacijose, turtina savo patirtį, įsisąmonina
priimtinus elgesio stereotipus. Susitinka su pareigūnais, susipažįsta su
jų veikla, pradeda suprasti, kad į juos galima kreiptis pagalbos.
Žaisdamas stebi kitų poelgius, bando suvokti savo ir kitų poelgių
įtaką sveikatai. Dalyvauja saugaus eismo pratybose, stebi suaugusiųjų
elgseną, įsisavina svarbiausias pėsčiųjų eismo taisykles.
Aplikuodamas, piešdamas, lipdydamas, tapydamas perpranta ugnies,
elektros prietaisų naudą ir sukeliamus pavojus. Piešia plakatus apie
saugų elgesį ekologinėmis temomis. Turimą informaciją, žinojimą
perkelia į vaidmeninius žaidimus, naujai išgyvena pavojingas
situacijas ir ieško bei pritaiko veikloje saugaus elgesio veiksenas.
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5-6 metai
Sveikatos
kompetencija

Pasiekimai

Aplinkos
pažinimas
Socialinė
patirtis

1 – 5,6,7

2 – 5,6

2 – 5,6

Aplinkos
pažinimas
Socialinė patirtis

2 – 5,6
4 – 5,6

Menai

Jaučia ir
valdo savo
kūną.
Juda laisvai,
tikslingai.
Pasirenka ir
derina
įvairius
judėjimo
būdus.
Pradeda
derinti
aktyvią ir
ramią veiklą.
Supranta
fizinio
aktyvumo
naudą
sveikatai.
Teigiamai
vertina savo
fizines
galimybes.

Kalba ir
bendravimas

Menai

Įgyja naujų
žinių apie
alergijos
prevenciją.

Kalba ir
bendravimas

Prižiūri ir
saugo savo
kūną.
Tobulina
asmens
higienos
įgūdžius ir
įpročius.
Supranta
asmens
higienos ir
savitvarkos
įgūdžių
svarbą
sveikatai.

Turinio
sritis

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Lankydamasis bibliotekėlėse varto knygas, enciklopedijas, atranda
informacijos sveikatos saugojimo klausimais, atpažįsta, įvardija kūno
dalis, vidaus organus, aptarinėja jų veiklą, svarbą. Klausydamas
pasakojimų, skaitomų tekstų, žiūrėdamas televizijos laidas, perpranta
savo elgesio svarbą saugant sveikatą, pats pasakoja apie svarbius
savo sprendimus, poelgius, padedančius išvengti infekcinių ligų,
alergijos protrūkių. Fantazuoja, planuoja savo teigiamus poelgius,
žodžiu įsivertina. Kurdamas taisykles, bukletus naudoja ženklų kalbą.
Klausydamas suaugusiųjų paaiškinimų supranta, kaip prižiūrėti savo
kūno intymias vietas, sužino, kas gali ir kas negali jų liesti.
Rūpindamasis savo išvaizda, švara, stebėdamas save, savo aplinką
atranda estetinio pasitenkinimo jausmą. Dalyvaudamas projektinėje
veikloje pažįsta savo poreikius, galimybes ir jų apribojimus susijusius
su alergija, saugumu ir kita. Pasivaikščiodamas, veikdamas,
žaisdamas įgyja alergijos prevencijos įgūdžių.
Atlikdamas kasdieninius savitvarkos darbus, dalyvaudamas
artimiausios aplinkos tvarkyme, perpranta švaros ritualų esmę.
Kasdien veikdamas, žaisdamas, pastebi draugų poreikius, galimybes,
poelgius – lygina su savimi, vertina. Žaisdamas socialinius žaidimus,
perkelia turimą patirtį, bendradarbiauja su grupės vaikais,
suaugusiais, seka jų pavyzdžiu.
Iš buities atliekų gamina, konstruoja darbelius, puošia jais savo
aplinką, kuria kostiumus, dalyvauja parodose, demonstravimuose,
patiria teigiamas kūrybines emocijas. Žaidžia, dainuoja liaudies ir
kitas dainas, žaidimus. Piešia plakatus, kuria naujas taisykles.
Kalbėdamas, diskutuodamas su draugais ir suaugusiais, randa atsaką į
probleminius klausimus, priima žodinius sprendimus, klausinėja,
gilinasi į susidariusią situaciją. Stebėdamas, žiūrinėdamas paveikslus,
paklaustas nusako metų laiką, tam laikui tinkamą aprangą, būdingas
pramogas ir tinkamas priemonės. Žaisdamas judrius žaidimus,
išsiaiškina elgesio, žaidimų taisykles, sukuria savas, diskutuoja.
Dalyvaudamas kūno kultūros valandėlėse, mankštose, žaisdamas
judriuosius žaidimus, atranda ir lavina tam tikrus judesius, derina
jutimus, žaidžia koordinaciją tobulinančius judriuosius žaidimus,
liaudies žaidimus, naudoja priemones, įrankius judėjimui su užduotim
paįvairinti. Visais metų laikas žaisdamas lauke, įpranta susirasti
įvairių pramogų, įsidėmi saugaus elgesio taisykles.
Žaisdamas judrius žaidimus, dalyvaudamas estafetėse, mokosi
susitarti dėl bendrų taisyklių, sutartinai judėti poroje, žaisti drauge,
paiso draugų norų, stengiasi susivaldyti supykus, įsižeidus.
Žaisdamas vaidmeninius žaidimus, įtraukia cirko, gimnastikos
elementus, kartu su bendraamžiais išsišėlsta, išsidūksta. Nuvargęs
pajaučia ramybės poreikį, įpranta keisti veiklų intensyvumą,
Gamina priemones judriems ir liaudies žaidimams, atranda
išradingumo vertę, kūrybinę patirtį. Piešia, aplikuoja, lipdo atributiką
estafetėms, viktorinoms, cirkui. Žaidžia ir vaidina su pasigamintomis
priemonėmis, judesius ir judėjimą palydi garsine, spalvine saviraiška.
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5-6 metai

Kalba ir
bendravimas
Aplinkos
pažinimas

4 – 5,6,7

4 – 5,6,7

Kalba ir
bendravimas

Menai

Socialinė
patirtis

4 – 5,6,7

Aplinkos
pažinimas

4 – 5,6

1 – 6,7
4 – 5,6,7
Socialinė
patirtis

Pradeda
suprasti
saugios,
sveikos
mitybos
reikšmę.
Bando
laikytis
etiketo
taisyklių,
valgymo
kultūros.
Alergiškas
vaikas įgyja
pirmus
saugios
mitybos
įgūdžius.Jauč
iasi
atsakingas už
savo
sveikatą,
rūpinasi jos
stiprinimu.
Atpažįsta
rizikingas
situacijas:
pavojingas
vietas,
nesaugų savo
elgesį ir
blogus kitų
ketinimus.
Pradeda
suprasti
galimus
rizikingo
elgesio
padarinius.
Geba
susilaikyti
nuo rizikingo
elgesio.
Ugdosi
savikontrolės
įgūdžius.
Pasitiki
suaugusiu,
kreipiasi į jį
pagalbos
nelaimės
atveju.

Pasiekimai

Turinio
sritis

4 – 5,6,7
Menai

Sveikatos
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Vartydamas knygas, enciklopedijas, ieško informacijos, atlieka
didaktines užduotis, sistemina sveikos mitybos žinias, analizuoja,
sieja priežasties – pasekmės ryšius – visa tai įvardija,atsako į
pateiktus klausimus, diskutuoja. Gamindamas saugios, sveikos
mitybos knygeles, atmintines, naudoja ženklų kalbą, atranda
reikiamas raides, sudeda žodžius, pavadinimus. Deklamuoja
eilėraščius, seka pasakas be galo, išsiskaičiuoja, mena mįsles,
minkles, susietas su mityba, elgesio etiketu ir kt.
Dalyvaudamas praktinėje veikloje, organizuotoje veikloje, išsiaiškina
maisto gaminio ingridientus, sudėtines dalis. Gamindamas pats,
padėdamas suaugusiems, atranda ir įvertina, kurios patiekalo
sudėtinės dalys gali alergizuoti. Dažnai išklausydamas ir
praktikuodamasis, įtvirtina žinias.
Lankydamasis parduotuvėse, pastebi pažįstamus produktus, juos
įvardija, vadovaudamasis turima informacija, daro išvadas apie jų
tinkamumą, naudą ir atvirkščiai. Dalyvaudamas susitikimuose su už
mitybą atsakingu įstaigos personalu, susipažįsta su jais, jų darbo
pobūdžiu, supančia aplinka.
Gamina knygeles, daro bukletus, rašo valgiaraščius, receptų knygeles.
Dainuodamas liaudies daineles, šokdamas, vaidindamas perima
liaudies medicinos išmintį,
Klausydamas skaitomų ištraukų, nustato, kuriose iš jų aprašomos
pavojingos vietos bei rizikingas elgesys, svarsto, ko tikrai negalima
daryti, nes gresia pavojus sveikatai ir gyvybei, pats kuria rizikos
žodžių knygą, sudaro „ne“ sąrašą. Užrašytas taisykles garsiai
skanduodamas, stiprina pasiryžimą jų laikytis.
Iškylaudamas, pasivaikščiodamas stengiasi atsispirti rizikingų vietų,
situacijų pagundai, sako „ne“. Atranda, suieško pavojingas vietas,
zonas teritorijoje ir pažymi perspėjamaisiais ženklais. Tyrinėdamas,
vartydamas knygutes, bendraudamas, atranda ir išgirsta atsakymus į
savo klausimus, suvokia teisę daug sužinoti apie saugų elgesį,
perpranta suaugusiųjų draudimų svarbą.
Dalyvaudamas struktūrizuotoje veikloje, atlikdamas didaktines
užduotėles, suranda nesaugius žaislus, nesaugias vietas, atsako į
klausimus apie nesaugius žaidimų būdus, diskutuoja kuo pavojingi
tokie žaidimai, susitaria, kad taip nežais ir perspės kitus apie tokių
žaidimų pavojų. Žaisdamas siužetinius žaidimus apie nelaimingus
įvykius, įsidėmi pagalbos telefonus. Klausydamas suaugusiojo
komandų, sprendžia kuriuos nurodymus vykdyti, o kurių – ne, kartu
ugdosi kritinį mąstymą.
Vaidina pavojingo elgesio situacijas, kalbasi apie jausmus, potyrius,
tokio elgesio padarinius. Piešia perspėjamuosius ženklus, ekstremalių
įvykių iliustracijas. Judesiais perteikia baimę, išgąstį.
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9. PAŽINIMO KOMPETENCIJA
•
•
•
•

Padėti perimti protėvių, tėvų vertybes, ugdyti
susigyvenimo su tėviškės gamta jausmą, parodyti
jos grožio ekologinę vertę.
Padėti vaikui pažinti pasaulį, jo materialią ir dvasinę
įvairovę, pajusti pasaulio grožį.
Sudaryti galimybes ir sąlygas atrasti, tyrinėti,
pažinti, eksperimentuoti, išgyventi ir vertinti.
Ugdyti teigiamą savęs supratimą. Padėti pažinti bei
realiai vertinti savo fizines galimybes, privalumus ir
ribotumus.

1,5-3 metai

3 – 1,2,3
6 – 1,2,3
7 – 1,2,3
11 – 1,2,3
15 – 1,2,3

13 – 1,2,3
17 – 1,2,3

Kalba ir
bendravimas

8 – 1,2,3*
10 – 1,2,3

Socialinė
patirtis

Manipuliuoja
su įvairiais
daiktais:
pradeda
atrinkti,
grupuoti
įvairios
formos,
dydžio
daiktus.
Sudaro
daiktų eiles
didėjančia,
mažėjančia
tvarka. Geba
sugretinti
daiktus
ir kt.
Įgytą patirtį
pritaiko
žaidimuose.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Menai

Pažinimo
kompetencija

Sveikatos
stiprinimas

1 – 1,2,3
2 – 1,2,3

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Žaisdamas, veikdamas su įvairiais daiktais, žaislais, įrankiais,
sensorinėmis priemonėmis, įtvirtina žodžių reikšmes, apibrėžiančias
daiktų, su kuriais veikia, pavadinimus, veiksmus.
Klausinėdamas, bendraudamas su suaugusiais, susipažįsta su
artimiausia daiktine aplinka.
Stebėdamas auklėtojų, suaugusiųjų darbą su įvairiais daiktais,
įrankiais, bando atkartoti imituodamas judesius, veiksmus su
pasirinktais žaislais, daiktais, įvairiomis priemonėmis.
Žaisdamas šalia kito, pastebi kaip galima manipuliuoti įvairia
didaktine, sensorine medžiaga, įvairiais daiktais, siekia pats išbandyti.
Impulsyviai veikdamas šalia kitų, pratinasi mandagiai paprašyti,
susitarti.
Štampuodamas įvairių formų štampais, pasirenka spalvas, patiria
atradimo ir kūrybos džiaugsmą. Piešia įvairiomis spalvomis
kreidelėmis, guašu, akvarele ant popieriaus, šaligatvio. Žaisdamas su
smėliu stato įvairių formų bokštelius, „tiesia“ takus, išbando smėlio,
akmens ir kt. savybes.
Žaisdamas, manipuliuodamas aplinkos daiktais, didaktinėmis
priemonėmis atskiria daiktus pagal formą, spalvą, dydį, juos surenka,
surūšiuoja. Dalyvaudamas struktūrizuotoje veikloje, atlikdamas
sensorines užduotis, grupuoja skirtingus daiktus pagal spalvą, faktūrą,
stato piramides iš įvairių formų didėjančia ar mažėjančia tvarka, ardo
ir vėl surenka. Išgyvena atradimo džiaugsmo akimirkas.
Išbandydamas daiktų, žaislų savybes, laipiodamas, bėgiodamas lavina
koordinaciją, pratinasi reaguoti į nesėkmes, atranda skaudžias daiktų,
priemonių savybes, įsimena. Žaisdamas, veikdamas su įvairia
medžiaga, pratinasi saugiai elgtis.

* Vaiko ugdymosi pasiekimai ir žingsniai
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3-4 metai

Kalba ir
bendravimas
Sveikatos
stiprinimas

14 – 3,4
16 – 3,4
18 – 3,4

Turinio
sritis

10 – 3,4
14 – 3,4
16 – 3,4

18 – 3,4

Socialinė
patirtis

Pradeda
suprasti
šeimos,
draugų,
artimųjų
svarbą jo
gyvenime.
Domisi
žmonių
tarpusavio
ryšiais, jų
poreikiais,
galimybėmis.
Pradeda kelti
klausimus
apie daiktus,
reiškinius, jų
esmę,
paskirtį

Pasiekimai

Menai

Pažinimo
kompetencija

Kalba ir
bendravimas

10 – 4,5

Menai

Sociainė
patiris

10 – 4,5

18 – 3,4

Sveikatos
stiprinimas

Domisi
gyvais ir
negyvais
gamtos
objektais,
metų laikais
ir jiems
būdingais
reiškiniais.
Pratinasi
globoti,
saugoti
augaliją,
gyvūniją.
Atranda
gyvosios ir
negyvosios
gamtos
stebėjimo
džiaugsmą

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Bendraudamas su vaikais, suaugusiais, pasakoja apie artimuosius, ką
jie veikia, kur dirba, gyvena, pasako jų vardus, įvardija kitus šeimos
narius. Vartydamas knygeles, žiūrinėdamas paveikslėlius, veikdamas
su didaktine medžiaga, atpažįsta daiktus ir sieja su esančiais
aplinkoje, pastebi formų, spalvų, dydžių skirtumus, apibūdina
artimiausios aplinkos daiktus, jų paskirtį, išvaizdą. Pasakoja, ką
žmonės gali su jais veikti, kam šie daiktai jiems reikalingi.
Veikdamas, stebėdamas suvokia, kad visi žmonės turi tą pačią kūno
sandarą. Bendraudamas, klausinėdamas, iš asmeninės patirties
pradeda suvokti žmonių mitybos įpročius.
Stebėdamas, bendraudamas pastebi amžiaus, išvaizdos, lyties
skirtumus. Atlikdamas didaktines užduotis, stebėdamas, sužino, kur
žmonės gyvena, ką valgo, kada ir kaip rengiasi, kur dirba, keliauja.
Bendraudamas, žiūrėdamas filmukus, įv. televizijos laidas, pastebi
žmonių jausmus, jų kaitą, santykius, elgesį įv. situacijose.
Veiklų, stebėjimų metu tyrinėja, kaip, iš ko sudaryti daiktai, kaip kas
vyksta, auga, važiuoja, groja ir kt.
Žaisdamas vaidmeninius žaidimus apžaidžia žmonių gyvenimo
situacijas. Piešia, aplikuoja draugus, artimuosius, pažįstamus. Šoka,
dainuoja, žaidžia žaidimus.
Klausydamas skaitomų kūrinių, žodinės kūrybos, padavimų,
eilėraščių apie gamtą, jos reiškinius, gyventojus, naminius gyvūnus,
kaupia informaciją. Vartydamas enciklopedijas apie gyvūnus,
augalus, gamtos reiškinius, atpažintus įvardija, klausinėja apie
nežinomus. Pasakoja, diskutuoja apie savo augintinius. Lauke stebi,
tyrinėja augmeniją, gyvūniją, kuria apie tai knygutes.
Dalyvaudamas ekologiniuose projektuose, „žaliosiose paskaitėlėse“,
parodėlėse, gilina žinias, kaupia patirtį apie gyvąją ir negyvąją gamtą.
Lankydamasis jaunųjų gamtininkų centre, kitoje natūralioje
aplinkoje, stebi gyvūnų, paukštelių išvaizdą, elgseną, mitybą,
pratinasi juos globoti.
Apžiūrinėdamas, tyrinėdamas realius objektus, atranda būdingus
jiems požymius, įsidėmi juos. Savo pastebėjimus, įgūdžius piešia,
aplikuoja, lipdo. Dainuoja apie medžius, paukščius, metų laikus.
Klausosi tautosakos, patarlių, mena mįsles. Vaidindamas, šokdamas
imituoja gyvūnų veiksenas, gamtos reiškinius. Piešdamas augalus,
gyvūnus, dangaus kūnus, parenka spalvas, būdingas formas.
Aktyviai veikdamas, stebėdamas, klausinėdamas sužino apie saugų
elgesį gamtoje. Bėgiodamas, žaisdamas lavina judesių koordinaciją.
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15 – 3,4

11 – 3,4
15 – 3,4

Socialinė
patirtis

11 – 3,4
15 – 3,4

Dalyvaudamas pokalbiuose, dirbdamas su didaktine medžiaga, atsako
į klausimus,įvardija kai kurias geometrines figūras, dydžius,
kiekybines, kokybines sąvokas. Ruošdamasis veiklai, išsiskaičiuoja,
skaičiuoja, lygina daiktų grupes.

Sveikatos
stiprinimas

suprasti
elementarius
vaizdinius
apie kiekį,
dydį, laiką,
erdvę, svorį
ir kt.
Geba
manipuliuoti
daiktais,
priskirti
jiems kai
kurias
būdingas
savybes.

11 – 3,4
15 – 3,4

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Menai

Pradeda

Pasiekimai

Turinio
sritis

Kalba ir
bendravimas

3-4 metai
Pažinimo
kompetencija

Sensoriniais pojūčiais atskiria daiktų formą, dydį, spalvą, nusako
paviršiaus savybes, kiekį. Atlikdamas didaktines užduotis, žaisdamas
didaktinius žaidimus, atlikdamas kai kurias operacijas su daiktais,
įgyja supratimą apie kiekį, skaičių, eiliškumą, išsidėstymą erdvėje.
Veikdamas, žaisdamas ženklina atrinktus daiktus pagal išorės ir kt.
požymius.
Laikydamasis dienos ritmo, aktyvios ir ramios veiklos kaitos, pajunta
laiko tėkmę, susieja su paros laikui, metų laikui būdingais požymiais.
Veikdamas lauke, stebėdamas vykstančius pokyčius gamtoje, pradeda
suprasti, kad metų laikų oro temperatūra yra skirtinga ir nuo jos
priklauso darbai, pramogos, sveikata ir kt.
Stebi daiktų, objektų formą, įspūdžius perteikia piešinyje. Piešia ir
spalvina įvairias figūras. Piešia dešine ar kaire ranka ir žino tai.
Žaisdamas pirštukų, rankyčių žaidimus, susipažįsta su jų vardais,
skaičiuoja.
4-5 metai

Pradeda
laikytis
šeimos,
darželio,
vietinės
bendruomenė
s tradicijų ir
papročių.
Domisi
augimo
teikiamomis
galimybėmis.
Pradeda
pažinti
miestą,
kaimą,
gimtinę.

10 – 5,6
14 – 4,5
16 – 4,5

Turinio
sritis

Kalba ir
bendravimas

Pasiekimai

Menai

14 – 4,5

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
patirtis

Pažinimo
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Klausydamas įrašų su tarmiškai skaitomomis pasakomis, legendomis,
bendraudamas su tarmiškai kalbančiais žmonėmis, girdi raiškią kalbą,
pradeda suprasti lietuvių kalbos grožį, vertę. Deklamuoja eilėraščius
apie tėvynę, šeimą, draugystę. Klauso literatūrinių kūrinių apie
žmonių buitį, šventes, papročius, tradicijas. Varto albumus, knygas,
žiūri laidas apie kultūrą, Vilnių, kt. miestus.
Žaisdamas įvairius žaidimus, susitaria su draugais, atranda savęs
įvertinimo, draugystės, populiarumo supratimą, įvardija savo jausmus
artimiausiems, tarpusavio ryšius, santykius. Bendraudamas,
stebėdamas sužino savo teises. Organizuodamas, žaisdamas
vaidybinius, judriuosius žaidimus, įgyja bendravimo įgūdžių, dalijasi
žaislais, padeda mažesniems, suvokia draugystės ryšius. Kalbėdamas,
veikdamas sužino apie miesto ir kaimo žmonių gyvenimo panašumus
ir skirtumus, jų darbus, tradicijas, maisto produktų gamybą.
Veikdamas atranda tautos žmonių specifinius išvaizdos bruožus.
Stengiasi laikytis kultūrinių higieninių reikalavimų sveikai
maitindamasis. Sportuoja, bėgioja, nori augti stiprus, tvirtas, panašus
į artimuosius.
Piešia Lietuvos žemėlapį jame pažymi didžiuosius miestus, upes,
jūrą. Sudaro grupės planą. Dalyvaudamas bendrose kalendorinėse,
tradicinėse šventėse, dainuoja ir šoka liaudies ir kitus šokius ir dainas.
Vaidindamas liaudies pasakas, perima tautos išmintį, papročius,
elgesio kultūrą, dorovines normas.
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4-5 metai
Pasiekimai

Pažįsta kai
kuriuos
gyvosios ir
negyvosios
gamtos
objektus,
metų laikus
ir jiems
būdingus
reiškinius.
Įgyja
pirmąsias
ekologines
nuostatas,
gamtojautą.
Pradeda
suprasti
lietuvių
etnokultūrine
s tradicijas,
papročius.

10 – 4,5

Geba suvokti
elementarius
vaizdinius
apie kiekį,
dydį, erdvę ir
kt.
Geba
skaičiuoti,
lyginti,
rūšiuoti,
manipuliuoti.
Pradeda
nusakyti
priežastinius
ryšius.

11 – 4,5
15 – 4,5
18 – 5,6

Turinio
sritis

Kalba ir
bendravimas

Pažinimo
kompeten
cija

11 – 4,5

Socialinė
patirtis

Sveikatos
stiprinimas

11 – 4,5
15 – 4,5

Menai

11 – 4,5
15 – 4,5
18 – 5,6

Kalba ir
bendravimas

Menai

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
patirtis

10 – 4,5

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Pasivaikščiodamas pamato ir įvardina kai kuriuos gyvūnus, augalus,
grybus, klausinėja apie gyvenimo būdą, augimo vietą, sąlygas, daro
išvadas apie išvaizdą, panašumus, skirtumus. Atlikdamas didaktines
užduotis sugrupuoja pagal augimvietę, rūšį ir kt., pažymi sutartiniais
ženklais, raidėmis. Varto enciklopedijas, knygas, žurnalus, pats renka
medžiagą ir sudarinėja elementarius albumėlius.
Lankydamasis zoologijos, botanikos soduose, jūrų muziejuose,
kaimuose, atpažįsta knygose matytus gyvūnus, augalus ir kt. Sužino
apie laukinių gyvūnų globą, naudą, pavojus, jų gyvenimo ir išlikimo
sąlygas. Dalyvaudamas medelių sodinimo, gėlynų priežiūros
akcijose, atlieka augalų priežiūros darbus, stebi jų augimą, įsidėmi jų
išvaizdą. Rūpindamasis naminiais gyvūnais, susipažįsta su jų.
elgsena, mityba.
Lauke stebėdamas suaugusius ir klausydamas jų pamokymų, pratinasi
saugiai elgtis su vabzdžiais, ropliais, augintiniais ir benamiais
gyvūnais. Alergiškas vaikas atlieka didaktines užduotėles ir įgyja
asmeninių savisaugos žinių apie elgesį su žydinčiais augalais,
gyvūnais.
Eksperimentuodamas su vandeniu, moliu, smėliu, akmenimis, sniegu,
ledu, sužino jų kai kurias fizines savybes, panaudojimo galimybes.
Vaidindamas, dainuodamas, šokdamas, dalyvaudamas kalendorinėse
šventėse, sužino apie metų laikų ritmą, tam laikui būdingus ritualus,
tradicijas. Piešia švenčių įspūdžius, gamtos reiškinius, metų laikus,
žinomus laukinius ir globojamus gyvūnus.
Skaičiuodamas iki 10, derina daikto ir skaičiaus giminę, linksnį,
skaičių, skaičiuoja daiktus ir kt. kelintiniu skaičiavimu. Vartydamas
knygeles, žurnalus, skaičiuoja paveikslėlyje pavaizduotas figūras ar
daiktus. Eksperimentuodamas atlieka tūrio matavimo bandymus su
vandeniu, smėliu, sniegu ir kt. medžiaga, analizuoja, klausinėja, daro
išvadas, rezultatus „užrašo“ savo gamybos knygelėje, žurnale,
laikraštyje. Bendraudamas pasakoja kas buvo, vyksta, bus.
Individualiai ir dirbdamas poroje, sudeda daiktus didėjančia ir
mažėjančia tvarka, pagal plotį, aukštį, storį ir kt. „Leisdamas“ jaunojo
atradėjo, eksperimentatoriaus, matematiko žurnaliuką, laikraštį,
enciklopediją, renka medžiagą, karpo, klijuoja, piešia geometrines
formas, skaičius, daiktų grupes.
Analizuodamas kūno dalis, atranda geometrinių figūrų analogijas,
matuojasi, sveriasi, rezultatus fiksuoja asmeniniame augimo žurnale,
ūgio ir svorio pokyčius susieja su amžiumi. Sportuodamas, žaisdamas
judrius žaidimus, pratinasi atlikti kryptį nusakančius nurodymus,
eidamas ratu – laikosi atstumų. Žaisdamas ritminius žaidimus,
orientuojasi didelėje ir mažoje erdvėje.
Piešia, aplikuoja, bando išlaikyti piešiamų objektų proporcijas,
suskaičiuoja juos. Piešia, lipdo laikrodį, paros ir metų laikus bei jiems
būdingus požymius, reiškinius, parenka tinkamas spalvas.

24

5-6 metai

14 – 5,6,7

10 – 6,7
14 – 5,6

Geba
tyrinėti,
eksperimentu
oti, pastebėti,
atrasti .
Atranda ir
atpažįsta
gyvosios ir
negyvosios
gamtos
objektus, jų
tarpusavio
ryšius bei
pradeda
suprasti jų
priklausomy
bę nuo
žmogaus
veiklos.

Kalba ir
bendravimas
Socialinė
patirtis
Menai

Žino
charakteringi
ausias daiktų
savybes.
Geba laikytis
elgesio
taisyklių,
ekonomiškai
naudotis
14 –5,6,7
daiktais.
Pradeda
suprasti
Lietuvos
istoriją,
svarbesnius
visuomeniniu
s įvykius,
orientuotis
istoriniame
10 – 6,7
laike.

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Pasiekimai

10 – 6,7
16 – 6,7

Kalba ir
bendravimas

Pažinimo
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Klausydamas literatūrinių kūrinių, legendų, padavimų, pasakojimų,
sužino apie gimtosios vietovės praeitį, artimiausių miestų, miestelių,
kaimų, upių, daubų ir kt. vardų kilmę, jų atsiradimo istoriją.
Žiūrėdamas televizijos laidas, klausydamas pasakojimų, veiklų metu
sužino apie žinomus Lietuvos žmones. Kuria knygeles, albumus,
planus, schemas, „rašo“ raides, pavadinimus, vardus. Žaisdamas
informaciją perduoda pranešimais, laiškais – simboliais. Atlikdamas
didaktines užduotis, kasdieninėse situacijose susipažįsta su pašto,
masinės informacijos, komunikacijų specialistais, jų darbo vieta ir kt
Lankydamasis senovinėse lietuviškose sodybose, dvaruose,
bažnyčiose, istorinėse vietose, susipažįsta ir lygina senovinį ir
šiuolaikinį transportą, pastatus, žmonių aprėdus, buities ir ūkio
rakandus ir pradeda suvokti praeitį ir dabartį. Dalyvaudamas įvairiose
įstaigos, miesto, šalies šventėse, renginiuose, stebėdamas suaugusius,
klausydamasis jų pasakojimų, pradeda suvokti tautos, sporto ir kt.
švenčių prasmę. Dalyvaudamas varžybose, paraduose, konkursuose,
suvokia save kaip neatsiejamą visų įvykių dalyvį. Apžiūrinėdamas
gaublį, atranda Lietuvą, jos kaimynes, jūrą.
Piešdamas Lietuvos simboliką, parenka spalvas, lygina su kitų šalių,
randa spalvinius, formos skirtumus, panašumus. Piešia ir spalvina
Lietuvos žemėlapį, pažymi žinomus miestus, upes, ežerus. Klausosi
himno, lietuvių liaudies dainų, pats dainuoja, šoka lietuvių liaudies ir
kitų tautų šokius. Lipdydamas, eksperimentuodamas, lygindamas
pastebi daiktų išorę, jų savybes, jų panaudojimo galimybes.
Nuolat būdamas šalia, pastebi, kad žmonės keičiasi, vaikai ir jis pats
auga. Tas pats žmogus gali būti šeimos draugas, gydytojas, kaimynas
ir t.t. Žaisdamas, stebėdamas kasdieninėje veikloje, keliaudamas,
iškylaudamas, eidamas į koncertą, dalyvaudamas šventėse, supranta,
kaip apsirengti, kaip tinkamai elgtis, bendrauti. Atsargiai elgdamasis
su naujais, nežinomais daiktais, ugdosi savisaugos įgūdžius.
Vartydamas knygas, klausydamas paukščių balsų, pamėgdžiojimų,
pats atkartoja, atpažįsta ir įvardija paukščius, gyvūnus, apibūdina
juos, nusako jų gyvenimo sąlygas, būdą. „Studijuodamas“ literatūrą
apie ekologiją ir gamtą, sukaupia patirtį ir pats pradeda kurti knygeles
apie gyvūnus, augalus, įvairius gamtos reiškinius, klasifikuoti juos
pagal charakteringus bruožus. Dalyvaudamas gamtos stebėjimuose,
sukaupia įspūdžius, veda stebėjimų „užrašus“. Stebėdamas,
klausydamas išsiaiškina, kokie įrankiai reikalingi darbui su augalais,
gyvūnų priežiūrai, sukuria elgesio gamtoje taisykles. Švenčia
paukščių, žemės, jūros dienas.
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5-6 metai
Pasiekimai

Įgyja
pirmuosius
gamtosaugos
įgūdžius.

10 – 6,7
15 – 5,6,7
16 – 6,7
18 – 6,7

Turinio
sritis

Socialinė
patirtis

Pažinimo
kompetencija

11 – 5,6,7
18 – 6,7

Socialinė
patirtis

11 – 5,6,7
18 – 6,7

11 – 5,6,7
Sveikatos
stiprinimas

Geba
sudaryti
skaičių eilę,
įsiminti
skaičių seką.
Lygina
gretimus
skaičius.
Operuoja su
daiktais ir jų
grupėmis.
Orientuojasi
laike ir
erdvėje.
Skaičiuoja
iki 10.

Kalba ir
bendravimas

10 – 5,6
15 – 6,7
16 – 6,7

Sveikatos
stiprinimas

Menai

15 – 6,7
18 – 6,7

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Bendraudamas sužino, kas ką augina namuose, kuo maitina
augintinius, kokios gyvenimo sąlygos būtinos. Pats augindamas,
prižiūrėdamas, stebėdamas, sužino apie gamtoje vykstančius ciklus,
egzistuojančius ryšius. Lankydamas zoologijos sodą, gamtininkų
stotį, cirką, jūrų muziejų, kaupia, sistemina žinias. Stebėdamas,
eksperimentuodamas, tyrinėdamas išsiaiškina įvairių gamtinių
medžiagų fizinius būvius prieš ir po eksperimento, daro išvadas.
Dalyvauja medelių sodinimo, švaros, gėlynų priežiūros, medžių
karpymo talkose. Kviečia į pagalbą tėvus, kitus suaugusius.
Piešdamas gamtos objektus ir reiškinius, parenka spalvas, perteikia
nuotaiką, išlaiko proporcijas, perspektyvą. Klijuodamas,
aplikuodamas albumus, knygeles, bukletus, gamtos kalendorius,
„leisdamas“ laikraštėlius apie gamtą, jos reiškinius, lankstydamas,
karpydamas figūrėles ir kt., panaudoja gamtinę medžiagą, buitines
atliekas. Kartu su suaugusias gamina lesyklėles, inkilus.
Vaidindamas, improvizuodamas atkartoja gyvūnų judėjimą, augalų
augimo ciklus.
Prižiūrėdamas augalus sužino, kad jie gamina deguonį, įgyja
supratimą apie švaraus oro įtaką sveikatai. Kalbėdamas, stebėdamas
gamtą, televizijos laidas, sužino apie Lietuvos ir pasaulio ekologines
problemas, ugdosi gamtosaugos įgūdžius – švari gamta – sveikas
žmogus. Stebėdamas pievų gėles, rinkdamas vaistažoles, sužino apie
jų gydomąsias savybes. Alergiškas vaikas saugiai elgiasi su
žydinčiais augalais, gyvūnais, stengiasi vengti ligos paūmėjimo.
Varto knygas, pirštu seka skaitomą tekstą, rašo spausdintas raides iš
kairės į dešinę. Skaičiuodamas iki 10, stengiasi teisingai kirčiuoti.
Lanksto skaičius iš vielutės ir kt. Sudaro savaitės darbelių albumą.
Tariasi, planuoja dienos, būsimos savaitės laiką. Įvardija paros dalis,
savaitės dienas. Apžiūrėdamas nuotraukas, įvairių daiktų maketus,
nusako spalvas, formą, puošybos elementus, dydį.
Eksperimentuodamas, stebi skystas, birias medžiagas, suvokia tūrio
pastovumą. Veikdamas, atlikdamas didaktines užduotis, lygina daiktų
grupes, dalija į 2-4 dalis, sistemina daiktus pagal pasirinktą požymį,
atlieka ilgio matavimus kūno dalimis, daiktais. Tyrinėdamas,
skaičiuodamas,analizuodamas, dalyvaudamas struktūrizuotoje
veikloje, suvokia, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo dydžio,
spalvos, formos. Žiūrėdamas laidas, stebėdamas gyvenimiškas
situacijas, klausydamas suaugusiųjų paaiškinimų, literatūrinių
kūrinių, sužino kam reikalingi skaičiai, skaičiavimas, matavimas,
kokią reikšmę turi kasdieniniame žmonių gyvenime.
Sportuodamas geba judėti nurodyta kryptimi, keisti ją po signalo,
nusako savo buvimo vietą kitų žmonių ar daiktų atžvilgiu. Laikosi
numatyto dienos ritmo. Matuoja savo ūgį, svorį, žymi knygelėse,
žurnale. Sportuodamas, žaisdamas išsiskaičiuoja kelintiniu
skaičiavimu, lipa sienele aukštyn, žemyn, saugiai elgiasi.
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5-6 metai
Pažinimo
kompetencija

Pasiekimai

Turinio
sritis

Menai

11 –5,6,7
18 – 5,6,7

Vaikų veiksenos, metodai, būdai

Iš to paties lipnios medžiagos kiekio nulipdo skirtingas figūras, jas
lygina, atranda svorio masės pastovumą. Rankų darbams naudoja
gamtinę medžiagą, statybines detales, konstruktorius. Aplikuoja iš
geometrinių formų įvairius realius objektus, siužetus. Žaisdamas
vaidmeninius, siužetinius žaidimus, gamina pinigus, sveria, matuoja,
perka, parduoda. Stebi temperatūros pokyčius, užrašo stebėjimo
žurnaluose.

10. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
• Skatinti norą bendrauti su bendraamžiais, suaugusiais
žmonėmis, padėti įveikti sunkumus.
• Ugdyti sakytinę kalbą – kalbėti taisyklingai, raiškiai.
Patirti žodinės kūrybos džiaugsmą sekant pasakas,
deklamuojant, skaitant.
• Sudaryti prielaidas rašytinės kalbos ugdymui(si).
• Plėsti intuityvų vaiko supratimą apie gimtosios kalbos
reikšmę, pažįstant pasaulį ir save. Ugdyti pagarbą ir meilę
gimtąjam žodžiui.
1,5-3 metai

3 – 1,2,3
6 – 1,2,3
7 – 1,2,3

12 – 1,2,3
3 – 1,2,3
9 – 1,2,3
3 – 1,2,3
12 – 1,2,3

Aplinkos
pažinimas
Socialinė
patirtis

10 –1,2,3*
14 – 1,2,3
16 – 1,2,3

Menai

Klausosi
trumpų
sekamų
pasakų,
sakomų
žaidinimų.
Nori
bendrauti ir
pažinti
pasaulį.
Išgirsta,
kartoja,
mėgdžioja
suaugusiųjų
kalbą.
Dalyvauja
pokalbyje
kaip sugeba,
susikuria savo
kalbos
sistemą.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Komunikavimo
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Žaidimų, stebėjimų , bendravimo, pokalbio apie gamtą, aplinką,
žaislus metu išmoktus žodžius pritaiko besikeičiančioms
aplinkybėms, objektams, daiktams įvardinti, sukuria žodžius,
turinčius konkrečią prasmę. Apžiūrinėdamas paveikslėlius,
vartydamas knygeles plečia akiratį ir turtina žodyną. Kasdieniniame
bendravime, bet kokios veiklos metu (išnaudojant dienotvarkės
teikiamas galimybes) ugdo(si) kalbą.
Klausydamas, girdėdamas šalia esančius žmones pats tapatinasi su
jais,intuityviai perpranta kalbos taisykles. Dalyvaudamas šventėse
girdi suaugusiųjų kalbą, dainuojamas dainas, pats dainuoja, šoka.
Žaisdamas, keliaudamas, pasivaikščiodamas klausinėja, domisi jam
svarbiomis, artimomis temomis, plečia ir kaupia savo žodyną.
Kalbinamas suaugusiųjų, atsakydamas į jų klausimus, pažįsta savo
interesus, pomėgius ir bando juos įvardinti ir tenkinti.
Žaisdamas, manipuliuodamas, tyrinėdamas sensoriniais pojūčiais,
išreikšdamas save mimika, gestais, muzikine, grafine raiška išbando
visas kalbos ir susikalbėjimo galimybes. Žaisdamas liaudies
ratelius, dainuodamas daineles, pamėgdžiodamas garsus tobulina
tarimą.
Žaisdamas, imituodamas įvairius garsus tobulina kalbos aparatą.
Klausydamas smulkiosios tautosakos kūrinėlių, įmituodamas
judesius lavina kalbinę klausą, judesių koordinaciją.
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3-4 metai

Geba tarti
daiktų, žaislų
pavadinimus.

Aplinkos
pažinimas
Socialinė
patirtis

9 – 3,4

Vartydamas įvairiausias knygas, apžiūrinėja iliustracijas, „skaito“
žinomą pasaką. Dirbdamas su knygomis su lipdukais, atpažįsta ir
priklijuoja trūkstamas daiktų dalis, pasakų veikėjų atributiką.
Stebėdamas suaugusių elgesį su knyga, pats pradeda atkartoti ,
imituoti, perima tinkamą elgesį. Lankydamasis darželio
bibliotekoje, supranta, kad yra įvairių knygų – eilėraščių, pasakų,
grožinės literatūros, enciklopedijų, sužino apie rašytojus, poetus.
Atsineša knygas įvairiai veiklai iš namų. Lankydamiesi knygyne,
įgyja supratimą apie knygų įsigijimą, jų gausą.
Spalvina, aplikuoja raides. Piešia pasakų veikėjus. Gamina raidžių
knygeles, bando jas taisyklingai klijuoti. Muzikinės veiklos metu
susipažįsta su natomis.
Piešdamas, klijuodamas lavina smulkiąją motoriką. Skaitydamas,
vartydamas knygeles pratinasi taisyklingai sėdėti, skaityti šviesoje,
tinkamu atstumu nuo akių. Varto knygas apie žmogaus kūno
sandarą ir kt. Patiria įvairias emocijas.

Menai
Sveikatos
stiprinimas

8 – 3,4
9 – 3,4

Piešdamas, lipdydamas, aplikuodamas naudoja apibendrinančius
žodžius, antonimus. Vaidindamas pasakėles, jų ištraukas,
deklamuodamas eilėraščius- lavina kalbos raiškumą. Dainuodamas,
žaisdamas liaudies žaidimus pamėgdžioja gamtogarsius, sako
greitakalbes.
Kasdieninėje įvairioje veikloje kreipiasi į suaugusius su prašymais,
pasiūlymais, apibūdina savo savijautą. Sportuodamas, bėgiodamas,
atlikdamas įvairius veiksmus, pratinasi vartoti prieveiksmius,
ištiktukus ir kt.

Aplinkos
pažinimas

Pradeda
domėtis
parašytu
žodžiu,
pavaizduotais
simboliais.
Varto knygas.
„Skaito”
knygas.
„Rašo”
grafiniais
ženklais.
Žaidžia su
raidėmis.

4 – 3,4

4 – 3,4

8 – 3,4
9 – 3,4
12 – 3,4

9 – 3,4
12 – 3,4

8 – 3,4
12 – 3,4

Klausydamas skaitomų pasakų, literatūros kūrinių, eilėraščių,
smulkiosios tautosakos girdi kalbos melodingumą, skambesį, ritmą,
grožį. Šneka apie save, savo norus, ryškesnius įspūdžius. Atsako į
suaugusių pateiktus probleminius klausimus. Aptaria su suaugusiais
kasdienius įvykius, situacijas. Klausydamas aiškinimų, pasakojimų,
veikdamas plečia žinias apie aplinką, turtina žodyną.
Žaisdamas tariasi, suderina žaidimo veiksmus, komentuoja juos,
apibūdina naudojamus žaislus, daiktus. Žiūrėdamas televizijos
laidas, dalyvaudamas šventėse turtina ir plečia savo žodyną.
Šventėse tėvams šoka, vaidina, deklamuoja.

Socialinė patirtis

4 – 3,4

Menai

Pratinasi
klausyti
skaitymo,
deklamavimo,
sekimo. Geba
kalbėti,
papasakoti
apie
suvokiamus
reiškinius,
daiktus,
žaislus.
Spontaniškai
kartoja
smulkiosios
tautosakos
kūrinėlius,
pamėgdžioja
garsus. Šneka
šalia kito,
pradeda
bendrauti.

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Sveikatos
stiprinimas

Pasiekimai

Turinio
sritis

Aplinkos
pažinimas

Komunikavimo
kompetencija

Apžiūrinėdamas įvairius daiktus, žaislus, priemones, reiškinius,
įvardina juos. Žiūrėdamas knygeles, laidas, filmukus, pavadina
gyvūnus ir jų vaikus, naudoja vienaskaitą, daugiskaitą, mažybinius
žodelius, antonimus.
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3-4 metai
Komunikavimo
kompetencija

8 – 3,4
12 – 3,4
8 – 3,4
12 – 3,4

Menai

Socialinė
patirtis

8 – 3,4

Sveikatos
stiprinimas

Pratinasi ištarti
naujus,
sunkiau
tariamus
žodžius. Įgyja
pirmuosius
kalbos
kultūros
įgūdžius.

Turinio
sritis

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Klausydamasis suaugusių, artimųjų kalbos išgirsta savitas kalbos
intonacijas, tarmes, atkartoja žaisdamas, veikdamas. Draugus vadina
vardais, įvardina giminystės ryšius. Kalbėdamas su suaugusiais,
draugais, aiškinasi kokie žodžiai negražūs, netaisyklingi,
nevartotini.
Dainuoja, deklamuoja, mena mįsles, minkles, išsiskaičiuoja
skaičiuotes, sako greitakalbes. Piešdamas pasakoja, kalba su
draugais, įvardina spalvas, priemones, veiksmus, pasakoja piešiamą
siužetą.
Žaisdamas atlieka tarties, kvėpavimo pratybas. Dainuodamas,
deklamuodamas pratinasi taisyklingai kvėpuoti. Pamėgdžiodamas
gamtogarsius tobulina kalbos aparatą.

4-5 metai
Turinio
sritis

4 – 4,5
8 – 4,5

Socialinė
patirtis

Aplinkos
pažinimas

4 – 4,5
8 – 4,5

8 – 4,5
Menai

Geba palaikyti
pokalbį,
išklausyti
žaidimų
partnerį.
Klausosi įrašų,
pasakų patarlių,
pasakojimų,
literatūros
kūrinių.
Pradeda suvokti
abstraktesnes
reikšmes,
prasmes. Geba
pasakoti
ilgesniais
sakiniais apie
netolimoje
praeityje
suvoktus
įvykius,
reiškinius,
išgyvenimus.

Pasiekimai

4 – 4,5

Sveikatos
stiprinimas

Komunikavimo
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Klausydamas pasakų, įrašų, literatūros kūrinėlių ir kt. pratinasi
susikaupti, girdėti, išklausyti. Klausydamas pasakojimo stengiasi
būti dėmesingas, išklausyti, suprasti turinį, nesupratus – nesivaržyti
paklausti. Diskutuodamas, spręsdamas problemines situacijas,
klausinėja, pats atsako į klausimus, lygina, apibendrina.
Pasakodamas ką lietė, matė, girdėjo, uodė, ką veiks, kas vyks
namuose, grupėje, kelionėje ir kt. įsisavina laikus. Atpasakodamas
girdėtas pasakas, įvykius paįvairina kalbą gestais, mimika,
atitinkama intonacija. Stebėdamas, eksperimentuodamas, žaisdamas
didaktinius žaidimus, dalyvaudamas įvairioje veikloje įvardina savo
veiksmus matytus reiškinius, daiktus, naudoja apibendrinamuosius
žodžius.
Žaisdamas vaidmeninius žaidimus, kalba spontaniškai, gyvai,
individualiu stiliumi. Bendraudamas, veikdamas su bendraamžiais,
dalinasi įspūdžiais, aptardamas įvairius įvykius, situacijas, suvokia
ir įvertina kalbos svarbą. Susitinka su etnografiniais kolektyvais,
seneliais, klausosi tarmiškos kalbėsenos, pajunta jos grožį, pastebi
skirtumus, patiria teigiamas emocijas.
Inscenizuoja piešia, vaizduoja pantomima skaitytų kūrinių, pasakų
turinį. Dainuodamas, deklamuodamas, vaidindamas ritmui
sustiprinti naudoja plojimą, akmenukus, lazdeles, kitus daiktus,
instrumentus.
Kartodamas greitakalbes, žaisdamas su garsais, ritmu ir rimu
tobulina kalbos aparatą, klausą. Deklamuodamas, pasakodamas,
dainuodamas pratinasi taisyklingai kvėpuoti, išlaikyti reikiamoje
vietoje pauzę, reguliuoti kalbos tempą, balso jėgą.
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4-5 metai

Aplinkos
pažinimas

9 – 4,5
12 – 4,5

Aplinkos
pažinimas

8 – 4,5
12 – 4,5

8 – 4,5

8 – 4,5
12 – 4,5

8 – 4,5

Socialinė
patirtis

Geba kalbėti
ilgesniais
sakiniais.
Naudoja
nuosakas,
ištiktukus,
prielinksnius,
laipsniuoja
būdvardžius.
Pratinasi
teisingai
kirčiuoti,
ištarti visus
lietuvių kalbos
garsus, derinti,
kaityti
žodžius.

stiprinimas

9 – 4,5

Sveikatos

9 – 4,5
12 – 4,5

Menai

Socialinė
patirtis

9 – 4,5
12 – 4,5

Menai

Pažįsta
elementarius
simbolius
artimiausioje
aplinkoje.
Piešia
simbolius,
kopijuoja
raides. Pastebi
ir atpažįsta
žodžius.
Pradeda
suprasti ryšį
tarp grafinio
simbolio ir
garso.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Komunikavimo
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Atlikdamas didaktines užduotis su raidėmis, skaičiais, natomis
sensorinių pojūčių pagalba susipažįsta su jų forma, lavina rankos
pirštų motoriką. Dalyvaudamas organizuotoje veikloje, atranda
garso ir raidės santykį. Žaisdamas žodžių, raidžių loto, susipažįsta
su rašytine kalba, ženklų grafiniu vaizdavimu. Dirbdamas su
užduočių knygelėmis pratinasi atlikti užduotis iš kairės į dešinę,
versti nuo pradžios, tvarkingai ir pagarbiai elgtis su knygomis.
Vartydamas knygas, klausydamas paaiškinimų sužino naujų
apibendrinančių kūrybą žodžių – eilėraščiai, apsakymai, sakmės.
Vartydamas knygas, laikraščius, žurnalus, bukletus, katalogus,
stebėdamas suaugusiųjų elgseną, pamato spaudinių įvairovę, sužino
jų paskirtį, išliekamąją vertę, atitinkamą elgesį. Bendraudamas,
„skaito“ vienas kitam žinomas pasakas, knygas, stebėdamas
iliustracijas fantazuoja, kuria pats. Matydamas kaip suaugusieji
užrašo jo mintis, pasakojimus, supranta rašytinės kalbos svarbą.
Stebėdamas suaugusiųjų rašyseną pats, kopijuoja, kuria savo raštą,
piešia, „leidžia“ savo laikraščius, žurnalus, knygas.
Kuria, piešia, „rašo“ laiškus, iliustracijas. Aplikuoja, piešia, lipdo,
lanksto raideles iš vielučių, popieriaus, karklo šakų, naudoja
trafaretus. Gamina įvairias knygeles, kuria tekstus ir perteikia
paveikslėliais, kopijuoja raides. Įvairiomis spalvomis štampuoja,
puošia, ornamentuoja raides, pavadinimus, simbolius
Simboliais žymi baldus, rankšluoščius. Piešdami lavina akių –
pirštų-riešų ryšį, pratinasi taisyklingai laikyti priemones, saugiai
elgtis su jomis.
Žiūrėdamas TV laidas, girdi taisyklingą kalbą, kirčiavimą, žodžių
kaitymą, giminės, linksnių derinamumą, prielinksnių vartojimą ir
pats pratinasi taisyklingai kalbėti. Klausydamas pasakų, literatūrinių
ištraukų, įsimena ir atpasakoja vartodamas sudėtinių sakinių
konstrukcijas, įvairius priešdėlius, jungtukus, prieveiksmius, įpranta
vartoti kasdieninėje kalboje. Mėgdžiodamas gamtos garsus,
atkartodamas smulkiąją tautosaką, sakydamas greitakalbes tikslina
garsų artikuliaciją, tartį.
Žaisdamas žaidimus, dalyvaudamas įvairioje kasdienėje ir
organizuotoje veikloje, kalba, bendrauja ir įsiklauso į suaugusio
taktiškus kalbos pataisymus, paskatinimą bendrauti, mandagiai
laikytis kalbos etikos.
Vaidindamas, dainuodamas, žaisdamas lietuvių liaudies žaidimus,
atkartoja gyvosios gamtos garsus, bando tarti ilguosius,
trumpuosius, diferencijuoja klausą ir motoriką. Kurdamas ritminius
dvieilius, trumpus pasakojimus, išgyvena teigiamas emocijas,
kūrybinį polėkį. Žaisdamas, įvairioje veikloje, dainuoja garsus.
Atlikdamas klausos, motorikos lavinimo žaidybines pratybas,
didaktines užduotis pratinasi ištarti sunkiau įveikiamus garsinius
junginius, žodžius, išgirsti garsus žodžiuose, pasakyti 3-4 žodžius su
tuo garsu.Deklamuodamas ir kt. pratinasi taisyklingai kvėpuoti.
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5-6 metai

4 – 5,6,7

Menai

Socialinė
patirtis

4 – 5,6,7
8 – 5,6,7

8 – 6,7
12 – 5,6,7

9 – 5,6,7
Aplinkos
pažinimas

Nori pats rašyti,
eksperimentuoti,
laisvai kuriant
raides, žodžius.
Kopijuoja
„keverzoja“,
kuria tik pačiam
suprantamus
simbolius,
piktogramas.
Atpažįsta
simbolius
gatvėse,
artimiausioje
aplinkoje.
Kopijuoja savo
vardą, pažįsta jį
knygose.

Aplinkos
pažinimas

4 – 5,6,7
8 – 5,6
12 – 5,6,7

Sveikatos.
stiprinimas

Geba atpasakoti,
pasakoti pagal
paveikslą, sekti
liaudies ir
literatūrines
pasakas,
padavimus,
sukuria ir seka
savo kūrybos
pasakas,
istorijas, palydi
jas pantomima,
mimika, gestais.
Aktyviai
dalyvauja
dialoguose su
bendraamžiais,
turtina
monologinės
kalbos įgūdžius.

Pasiekimai

Turinio
sritis

9 – 5,6,7

Socialinė
patirtis

Komunikavimo
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Bendraudamas nusako savo būsenas, įvardina retai matomus gamtos
reiškinius, religinių švenčių, jų apeigų, tautos gyvenimo reiškinių
pavadinimus. Trumpai pasakodamas, dalindamasis mintimis, įspūdžiais,
žiniomis apie savo žaislus, jų įsigijimą, keliones, artimuosius įvardija kai
kurių vietovių, miestų pavadinimus, žmonių vardus ir kt. Stebėdamas,
pasakodamas, lygina objektus pagal jų funkcijas, požymius ir įvardija
apibendrinamuoju žodžiu. Klausydamas sakytinių ir skaitomų tekstų
intuityviai suvokia, kad jie turi savitą tvarką, temą, juose pateikiama
konkreti informacija.
Klausydamas įrašų su savo ir draugų balsais, atpažįsta juos, lygina su
televizijos laidų vedančiųjų, pastebi įdomias, juokingas balso tonacijas,
kirčiavimo netikslumus, aptaria kalbėjimo toną. Įrašinėdamas
pasakojimus, pajuokavimus, smulkiąją tautosaką ir kt. į videokamerą,
diktofoną, telefoną, bando įvairias savo balso tonacijas, pamėgdžioja
žinomus veikėjus, bando perteikti pasakų personažų charakteringus
balsus. Bendraudamas tarpusavyje tariasi, aiškinasi konkrečias situacijas,
numato savo veiksmus, atranda naują bendravimo formą – monologą,
bando išklausyti draugo monologą. Įvairių švenčių metu deklamuoja
tradicinius bei modernius eilėraščius, inscenizuoja pasakas, grožinės
literatūros kūrinius, save išreiškia žodžiu, mimika, pantomima.
Eksperimentuoja su žodžiais, žaidžia su garsais ir ritmu. Spontaniškai
kuria dvieilius, atkreipia dėmesį į žodžių skambesį, tarpusavio darną.
Įvairių žaudimų metu kuria savo kalbą – „ateivių, užsieniečių, fantastikos
veikėjų“. Sukūręs aprašomojo tipo tekstą, pavaizduoja objektus piešiniais,
lipdiniais, kūno judesiais.
Atlikdamas įvairius judesius, tobulina koordinaciją. Dainuodamas,
sakydamas įvairius žodelius, garsus lavina klausą, kalbos padargus.
Įvairioje veikloje klausydamas, bendraudamas, patiria teigiamas emocijas,
formuojasi teigiamas savęs vertinimas. Dainuodamas, žaisdamas įtvirtina
kūno dalių pavadinimus.
Kartu su suaugusiais skaitydamas grožinės literatūros, publikacijos
tekstus, vartydamas įvairius užrašus pradeda suprasti jų turinį, emociškai
išgyventi, suvokti teikiamą informaciją. Stebėdamas suaugusiųjų rašymo
procesą, susipažįsta su raidėmis, pradeda suvokti garso ir raidės santykį.
Taria, eksperimentuoja, kopijuoja, kuria raides, žodžius, laiškus ir kt.
Žaisdamas, lankydamasis knygynuose, bibliotekose, dalyvaudamas
organizuotoje veikloje, pastebi, sužino apie spaudinių įvairovę, atsiradimo
kelią, girdi naujus žodžius.
Ekskursijų, pasivaikščiojimo metu darželio, namų bibliotekose, pastebi jį
supančią grafiką: užrašus ant knygų, etikečių, namų, įstaigų, parduotuvių,
reklaminių stendų. Įvardija, lygina su matytais, sužino jų paskirtį.
„Skaitydamas“ kitiems, pastebi rašto ženklus, jų išdėstymą, dydį, vedžioja
pirštu iš kairės į dešinę. Žiūrėdamas filmus gird kalbą ir mato titrus,
sužino, kad garsus tariame ir girdime, o raides skaitome ir rašome.
Dirbdamas darželio grupės bibliotekėlėje įgyja gebėjimų rūpintis knyga,
vertinti ją kaip žinių, informacijos, žmogaus darbo, kūrybos palikimą.
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5-6 metai
Komunikavimo
kompetencija

Pasiekimai

Turinio
sritis

8 – 5,6,7

Socialinė patirtis

8 – 5,6,7

Menai

8 – 5,6,7
12 – 5,6,7

8 – 5,6,7
12 – 5,6,7

Sveikatos
stiprinimas

Intuityviai
suvokia, kad
sakytiniai ir
skaitomi
tekstai turi
savitą tvarką,
temą, juose
pateikiama
konkreti
informacija.
Žodžius jungia
į pasakojimus,
fantazuoja,
kuria
asociacijas,
pasakoja
vaizdais.
Pradeda
išgirsti garsą
žodyje, pasako
neilgų žodžių
garsus.
Taisyklingai
taria visus
garsus.
Pasakoja
paprastais ir
sudėtiniais
sakiniais.

Aplinkos pažinimas

9 – 5,6,7

Sveikatos
Stiprinimas

Menai

9 – 5,6,7
12 – 5,6,7

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Gamindamas knygeles, atvirukus, bukletus, kopijuoja, „keverzoja“,
rašo įvairius tekstus, laiškus. Kurdamas skelbimus, kvietimus,
sveikinimus nebijo rašyti pačiam suprantamais ženklais, simboliais,
piktogramomis, heroglifais. Piešia, karpo, raišioja, lanksto, lipdo
raides. Ant darbelių kopijuoja, piešia savo vardą didžiosiomis
raidėmis. Piešia, karpo, lanksto, klijuoja dekoracijas vaidinimams,
sukuria šūkius, emblemas įvairiems renginiams, šventėms.
Karpydamas senus kalatogus, žurnalus, laikraščius ir bendraudamas
su suaugusiais perpranta kokius spaudinius galima panaudoti kaip
medžiagą kūrybos procese.
Piešdamas, kirpdamas, raišiodamas lavina smulkiuosius rankų
raumenis, akių judesius. Kopijuodamas, piešdamas, pratinasi
taisyklingai laikyti rašiklį, kitas rašymo priemones, pasirenka
teisingą sėdėseną, ugdosi gebėjimą susikaupti, ilgiau pabūti
ramybės būsenoje. Nenusimena jei kas nepavyksta.
Klausydamas suaugusių pasakojimų, skaitymų, bendraudamas
turtina ir tobulina savo žodyną. Žaisdamas, veikdamas, dalydamasis
įspūdžiais aktyviai naudoja sinonimus, antonimus, epitetus,
palyginimus, veiksmažodžius. Dalyvaudamas organizuotoje
veikloje stengiasi panaudoti kuo tikslesnius žodžius, apibūdinančius
daiktų veiksmus, kokybę. Klausydamas skaitomų literatūros
kūrinių, pats deklamuodamas atkreipia dėmesį į žodžių skambesį,
susipažįsta su terminais: garsas, žodis, sakinys.
Bendraudamas, žaisdamas su jaunesniais ar bendraamžiais,
išsiskaičiuodamas, mokydamas kitus, taisyklingai taria greitakalbes
su sunkiais garsais, kaitalioja intonaciją, kalbos tempą ir balso
stiprumą. Deklamuodamas per šventes, gimtadienius tėvams,
draugams taisyklingai artikuliuoja, modeliuoja balso stiprumą.
Žaisdamas, diskutuodamas aiškinasi nežinomus žodžius, jų reikšmių
atspalvius, lankydamasis teatruose, koncertuose išgirsta teisingai
kirčiuojamus žodžius, pastebi kalbos turtingumą, girdi naujus
žodžius.
Žaisdamas garsais, iš jų sudaro žodžius, atspėja ir kuria šaradas,
keičia žodžio garsą, kad pasikeistų pati žodžio reikšmė. Dainuoja
garsus, vaizduoja juos spalvomis, kūno judesiais, veido mimika.
Spalvomis, pačio išsikirptomis geometrinėmis figūromis, įvairiais
simboliais, atranda ir pažymi nurodytą raidę, ištaria ją balsu,
suvokia raidės ir garso sąsajas. Sakydamas žodžius, plodamas,
atlikdamas rankų mostus, skaičiuoja skiemenis, nustato žodžio
ilgumą, įgyja sampratą apie žodį, skiemenį, garsą, sakinį.
Dainuodamas pajaučia žodžių ir muzikos ritmą, taktą, mokosi
taisyklingai kvėpuoti.
Žaisdamas, atlikdamas kalbos, kvėpavimo pratimus išskiria garsus,
lygina, atranda panašius artikuliaciniu ir akustiniu požiūriu.
Trumpame eilėraštuke, žaidimuose, greitakalbėse, parinktuose
sakiniuose, atranda žodžius su nurodytu garsu, tobulina kalbinę
klausą.
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11. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
•
•
•
•

Skatinti vaiko domėjimąsi supančia aplinka, žmonėmis,
jų gyvenimo būdu ir veikla. Perteikti tautos kultūros
tradicijas, vertybes.
Palaikyti abipusį artumo ryšį, puoselėti vaiko
pasitikėjimą savimi, orumą, savigarbą.
Sudaryti sąlygas vaikui suvokti savo ir kitų jausmus,
poreikius, pomėgius, interesus ir galimybes. Padėti
suvokti bendravimo ir elgesio etiką.
Ugdyti vaiko savisaugą, padėti jam suprasti, kas yra
gera ir kas yra bloga, numatyti poelgių pasekmes sau ir
kitiems. Ugdyti atsakomybę, savikontrolę.

1,5-3 metai

5 – 1,2,3
6 – 1,2,3
14 – 1,2,3

Kalba ir
bendravimas
Socialinė
patirtis

3 – 1,2,3*
8 – 1,2,3

Turinio
sritis

Menai

Domisi savimi,
artimiausia savo
ir visuomenine
aplinka.
Pastebi gamtos
reiškinius.
Domisi gyvąja
gamta.

Pasiekimai

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Klausydamas priežodžių, skanduočių, erzinimų (apie gyvūniją)
intuityviai perpranta kalbos taisykles, kartoja žodžius,
išsireiškimus. Žaisdamas, veikdamas klausinėja, laukia
suaugusių atsakymų. Kalbėdamasis su suaugusiais apie save,
gyvūnus, gamtą, daiktus, girdi taisyklingą kalbą, kartoja žodžius,
suvokia jų prasmes.
Stebėdamas, bendraudamas su artimais suaugusiais,
dalyvaudamas šventėse, susitikimuose, kelionėse, ekskursijose
susipažįsta su žmogaus fiziniais ypatumais, fizine ir emocine
būsena, artimųjų pareigomis ir užsiėmimais. Stebėdamas
supančią aplinką, žmonių tikslines veiksenas gamtoje su
gyvūnais, įgyja gyvosios gamtos globos supratimą, pratinasi
globoti pats. Atsiranda savimeilė „Aš pats“.
Pamėgdžioja, atkartoja gyvūnų, paukščių, įvairių reiškinių
balsus, garsus, judesius. Teptukais, pirštukais, delniukais,
pėdutėmis tapo. Dainuodami liaudies daineles, lopšines, dainas,
atpažįsta jau žinomus gyvūnus, augalus ir kt. Dėliodamas,
atlikdamas įvairius veiksmus su gamtine medžiaga atranda jos
savybes, būsenas, spalvas, formas.
Pirštukų, galvos, kūno judesiais imituodamas gyvūnų, paukščių,
gamtos reiškinių, daiktų judesius išgyvena džiaugsmingas
akimirkas, atranda kūrybinį polėkį. Pasivaikščiodamas kieme,
miškelyje peržengia, apeina, peršoka įvairias gamtines kliūtis
(balutė, šaka, akmuo, aukšta žolė, griovelis ir kt.), lavina
koordinaciją, mokosi saugiai elgtis.
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3-4 metai

6 – 3,4
16 – 3,4

7 – 3,4
3 – 3,4
14 – 3,4

Kalba ir
bendravimas
Aplinkos
pažinimas
Sveikatos
Menai
stiprinimas

3 – 3,4

Kalba ir
bendravimas

4 – 3,4
6 – 3,4

6 – 3,4
3 – 3,4
Aplinkos
pažinimas

Reaguoja į
kitų jausmus ir
išgyvenimus,
išreiškia
savuosius.
Suaugusiųjų
skatinamas,
pratinasi
sulaikyti
neigiamas
emocijas. Įgyja
kultūringo
bendravimo
pradmenis.

4 – 3,4
6 – 3,4
7 – 3,4

13 – 3,4

3 – 3,4
4 – 3,4

Menai

Domisi ir
palaiko
geranoriškus
santykius su
vaikais ir
suaugusiais
artimiausioje
aplinkoje,
suvokia, kad
jie yra
informacijos
apie aplinką
šaltinis.
Tiki, kad
artimieji ir
gerai pažįstami
yra palankūs ir
geranoriški,
jaučiasi
socialiai
saugus.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Žaisdamas su bendraamžiais, dalijasi žaislais, įvardija juos,
tariasi dėl žaidimo taisyklių, pasako savo norus.
Kartu su draugais ir suaugusiais vartydamas knygeles, aptarinėja
paveikslėlius, priima pasiūlymus, patarimus.
Žaisdamas didaktinius žaidimus, atlieka užduotėles, atliepia į
draugų jausmus. Klausydamasis pasakojimų, pats klausinėdamas
sužino, kad suaugę žmonės gali padėti vaikams, kad į juos
galima kreiptis pagalbos.
Lankydamasis teatre, žiūri spektaklius, kaupia įspūdžius, patirtį.
Domėdamasis ji supančiu pasauliu, rodo palankius jausmus jį
supantiems. Tyrinėdamas savo ir kitų žmonių nuotaikas, fizinius
skirtumus, pastebi ir atkreipia dėmesį į žmogaus jausmų kaitą,
išgyvenimus, sieja su savo patirtimi, perkelia į veiklą.
Piešia savo draugus, artimuosius, gamina dovanėles, siurprizus.
Šoka, dainuoja, džiaugiasi savimi ir kitais.
Žaisdamas su žaislais, judėdamas, bėgiodamas, stengiasi
nesusidurti su draugais.
Džiaugiasi tinkamais savo poelgiais.

Kalbėdamasis su suaugusiais apie savo, kitų nuotaikas, jausmus,
įvardija emocines būsenas, atpažįsta jas bendraudamas su
draugais.
Vartydamas knygas, žiūrinėdamas paveikslėlius, klausinėja,
pasakoja, komentuoja.
Žaisdamas, įvairiose situacijose naudoja mandagumo žodelius.
Žaisdamas, veikdamas pastebi bendraamžių, suaugusiųjų
nuotaikų ir jausmų kaitą. Nesėkmės atveju pergyvena dėl savęs ir
kitų, pajaučia teigiamų ir neigiamų emocijų įtaką bendravimui.
Veikdamas gyvenimiškose situacijose, išbandydamas veiklas,
atranda kultūringo bendravimo perspektyvas.
Stebėdamas suaugusiųjų rūpestį augalais, gyvūnais, išgyvena
estetinį pasitenkinimą, atkartoja jų veiksmus, tai bando perteikti
per judesį, meninę veiklą, žaidimą.
Piešdamas, aplikuodamas įvardija spalvas, sieja jas su nuotaika..
Žaisdamas siužetinius, kūrybinius žaidimus imituoja jausmus,
nuotaikas, sieja jas su priežastimi.
Šokdamas, dainuodamas išgyvena teigiamus jausmus.
Kalbėdamas apie patirtas neigiamas emocijas, aptaria jas
išsiaiškina, jų neigiamą poveikį organizmui (alergijos
paūmėjimas).
Veikdamas, kurdamas, žaisdamas, išgyvendamas teigiamas
emocijas, tampa darbingesnis, draugiškesnis, kūrybiškesnis,
pradeda suprasti kultūringo bendravimo perspektyvą.
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3-4 metai

Kalba ir
bendravimas
7 – 3,4

14 – 3,4
5 – 3,4
6 – 3,4

Menai

Žiūrėdamas paveikslėlius, žaisdamas, klausydamasis pasakojimų,
pasakų, sužino apie kitų žmonių ydingus įpročius. Dalyvaudamas
projektuose, žiūrėdamas televizijos laidas, filmukus pradeda
suprasti jėgos ir prievartos naudojimo pasekmes. Veikdamas,
vartydamas knygutes, stebėdamas kitus, pats patirdamas sužino
įvairių sprendimo būdų, kaip tinkamai elgtis konkrečiose
pavojingose situacijose ir išlikti saugiam.
Žaisdamas, veikdamas lauke įgyja saugaus elgesio gamtoje žinių.
Klausydamas suaugusiųjų pamokymų, pats tyrinėdamas atpažįsta
pavojingus, jam kenkiančius veiksnius, alergizuojančias
medžiagas. Bando atpažinti kliūtį, problemą.

Žaisdamas, įvairios veiklos metu įgyja sampratą apie pirmąją
pagalbą. Žaisdamas organizuotus judriuosius žaidimus,
susipažįsta su saugaus judėjimo taisyklėmis. Atsitikus nelaimei
kreipiasi pagalbos į suaugusiuosius, praneša apie problemas,
ištikusias draugą.

Aplinkos pažinimas

Domisi
žmonėmis jų
ryšiais. Sužino
apie gimtąjį
miestą, kaimą,
šalį.

Klausydamas suaugusiųjų pasakojimų, skaitomų kūrinėlių,
sužino apie elgesį buityje, gamtoje. Atlikdamas įvairias užduotis,
pats pasakodamas, dalindamasis įgyta patirtimi su draugais,
kitais žmonėmis įtvirtina žinojimą apie pavojingus daiktus,
vietas, situacijas.

Spalvina temines knygeles. Aplikuoja, piešia, atlieka didaktines
užduotis.
Vaidina matytas situacijas, girdėtus kūrinėlius, pasakas.
Gamina plakatėlius, knygeles savisaugos temomis.

Kalba ir
bendravimas

5 – 3,4

Vaikų veiksenos, metodai, būdai

Sveikatos
stiprinimas

Aplinkos
pažinimas

5 – 3,4
6 – 3,4
16 – 3,4

Menai

Įgyja žinių apie
artimiausioje
aplinkoje
egzistuojančius
pavojus gyvybei
ir sveikatai
kenksmingus
veiksmus.
Atpažįsta, koks
elgesys su juo
yra blogas, koks
geras.
Sužino elgesio
taisykles.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
kompetencija

Vartydamas knygas, enciklopedijas, atpažįsta žmonių profesijas,
tarnybas, visuomeninius objektus, pasakoja ir klausinėja apie
suaugusiųjų darbą, tarpusavio ryšius, šeimos narius, kaimynus,
draugus. Dalyvaudamas tradicinėse valstybinėse ir kalendorinėse
šventėse, deklamuoja teminius eilėraščius.
Dalyvaudamas išvykose, lankydamas žymias vietas pastebi
įvairius paminklus, muziejuose pamato tautinius rūbus,
senovinius rakandus. Žaisdamas didaktinius ir kitus žaidimus,
dalyvaudamas šventėse, susipažįsta su tautine simbolika, šeimos,
bendruomenės, tautos tradicijomis. Būdamas lauke, gamtoje stebi
gamtą jos reiškinius, suaugusiųjų darbą, padeda jiems tvarkyti
artimiausią aplinką. Susipažįsta su elgesio gamtoje kultūra.
Piešia tautinę simboliką. Gamina kaukes, kostiumus. Vaidina,
dainuoja, improvizuoja.
Įvairių veiklų metu, nusako savo panašumą į šeimos narius, žino
apie savo amžių, seka savo ūgį, svorį, lygiuojasi į artimuosius.
Dalyvaudamas tradicinėse šventėse, ekskursijose, reiškia
teigiamas emocijas, jaučia pažintinį džiugesį.
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4-5 metai

4 – 4,5
5 – 4,5

3 – 4,5

3 – 4,5
4 – 4,5

3 – 4,5

Įsisavina kai
kurias saugaus
elgesio
darželyje,
gatvėje,
gamtoje žinias.

6 – 4,5
16 – 4,5

Kalba ir
bendravimas
Aplinkos
pažinimass
Kalba ir
bendravimas

3 – 4,5
4 – 4,5

Sveikatos
stiprinim.

Menai

Geba trumpam
suvaldyti
neigiamas
emocijas
konfliktinėse
situacijose ir kt.
Pratinasi
laikytis elgesio
normų.

Sveikatos
stiprinimas

7 – 4,5

Menai

6 – 4,5
7 – 4,5

Turinio
sritis

Kalba ir
bendravimas

Pradeda suvokti
savo vietą tarp
bendraamžių,
geba bendrauti
ir
bendradarbiauti
su
bendraamžiais,
suaugusiais.
Žino, kad gali
kreiptis
pagalbos į šalia
esančius.
Save vertina
teigiamai,
pasitiki savo
jėgomis, gerbia
save.

Pasiekimai

Aplinkos
pažinimas

Socialinė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Stebėdamas filmukus, knygelių paveikslėlius įvardina veikėjų
nuotaikas, atranda priežastinius ryšius, diskutuoja. Žaidžia
įvairius vaidmeninius žaidimus, organizuoja, numato, randa
kompromisus, susitaria. Į draugus, pažįstamus ir kitus kreipiasi
vardu, pasako savo norus, klausia, prašo. Atlikdamas didaktines
užduotėles, pats pagelbėja draugams. Įvairioje veikloje
bendraudamas išsako savo nuomonę apie teisingus ir neteisingus
veiksmus. Įvairiose situacijose kalba ir elgiasi mandagiai ir
paslaugiai.
Stebėdamas, bendraudamas, žaisdamas, įsidėmi, bendraamžių
pomėgius, charakterio bruožus, būdo savybes, grupuoja juos
pagal tarpusavio santykius, simpatijas. Veikdamas, dirbdamas,
globoja silpnesnius, jaunesnius. Ieškodamas žaidimo parnerių,
draugų, vienminčių, tampa lyderiu, arba pripažįsta juo kitą.
Žaisdamas ir dalyvaudamas įvairioje veikloje šalia ir kartu su
kitais vaikais, netrukdo jiems fiziškai, emociškai ir
psichologiškai. Dalyvaudamas laisvoje ir struktūrizuotoje
veikloje, dalijasi priemonėmis, žaislais, kuria geranorišką
emocinę aplinką, domisi draugų nuotaikomis. Rūpinasi savo
išvaizda, higiena.
Vaidindamas, žaisdamas žaidimus, atkartoja suaugusiųjų ir vaikų
santykius, jausmus. Spalvomis, komentarais, intonacija, mimika
perteikia nuotaikų gamą.
Žiūrėdamas knygelių paveikslėlius, filmukus įvardina
konfliktines situacijas, diskutuoja, vertina veikėjų elgesį, reiškia
savo samprotavimus, svarstymus, klausinėja.
Perima suaugusiųjų elgsenos elementus. Kasdieninėje veikloje
pastebi, atskiria ir vertina aplinkinių nuotaikas, įvardija, ieško
priežastinių ryšių. Įvertina konfliktines situacijas, pateikia
žodinius sprendimų būdus, ramina, guodžia.
Jaučia vyraujantį artimiausios aplinkos emocinį klimatą,
veikdamas prisitaiko. Stebėdamas, dalyvaudamas ekskursijose,
visuomeniniuose renginiuose, kelionėse perima šeimos narių,
suaugusiųjų elgesio normas, geba jas vertinti.
Piešia nuotaikas, įvardija, parenka spalvas, formas. Vaidina ,
improvizuoja gyvenimiškas situacijas, jas apžaidžia, ieško
konfliktų sprendimo būdų.
Bėgiodamas, žaisdamas judriuosius, kūrybinius žaidimus laikosi
susitarimo taisyklių, netrukdo šalia esantiems. Įvertina savo ir
kitų emocinę būseną, kreipiasi pagalbos.
Pasakodamas įspūdžius iš savo patirties, žaisdamas, įvardija
kelio ženklų paskirtį, atpažįsta aplinkoje esančius pavojingus
daiktus, situacijas, vietas, jas įvardija. Vartydamas knygas,
žiūrėdamas televiziją, pastebi nesaugų veikėjų elgesį, iškilusį
pavojų, atranda ir įvardija analogijas artimiausioje aplinkoje,
komentuoja matytus ar išgyventus įvykius, apibūdina situaciją,
įvertina elgesį, atranda priežasties – pasekmės ryšius.
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4 –5 m.

5 – 4,5
6 – 4,5
14 – 4,5

Aplinkos
pažinimas
Sveikatos
stiprinimas

Menai

4 – 4,5

Kalba ir
bendravimas

5 – 4,5

4 – 4,5
7 – 4,5
Aplinkos
pažinimas

Perima tėvų,
protėvių
vertybes,
padedant
suaugusiam
laikosi dorinio
elgesio normų.
Ugdosi pagarbą
savo kultūrai.

4 – 4,5
14 – 4,5
16 – 4,5

Menai

Formuojasi
savęs saugojimo
nuostatas.
Rizikingose,
pavojingose
situacijose
bando priimti
sprendimus.
Rūpindamasis
savimi,
saugodamas
sveikatą jaučiasi
svarbus,
reikšmingas

Pasiekimai

Turinio
sritis

2 – 4,5

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
kompetencija

Vaikų veiksenos, metodai, būdai

Žaisdamas didaktinius žaidimus, susipažįsta su saugumą
užtikrinančių žmonių pareigomis, darbo pobūdžiu. Dalyvaudamas
prevenciniuose projektuose, artimiau susipažįsta, atpažįsta ir
pasitiki pareigūnais, suvokia, kad į juos galima kreiptis pagalbos.
Stebėdami, tyrinėdami aplinkoje esančius augalus, išsiaiškina jų
savybes, išvaizdą, atlieka klasifikacines užduotis.
Vaidindamas, inscenizuodamas,piešdamas, perteikia sukauptą
patirtį Gamina saugumą užtikrinančių žmonių darbinę atributiką,
pats ją naudoja žaidimuose, įvairioje aplinkoje. Alergiški vaikai
renkasi jiems saugias priemones.
Kasdieninių pasivaikščiojimų, veiklos, išvykų metu pratinasi
saugiai elgtis gamtoje, buityje, artimiausioje aplinkoje, Darbinėje,
meninėje veikloje atpažįsta nešvarius, aštrius daiktus, stengiasi
tinkamai elgtis. Klausydamasis medikų paaiškinimų, pats
atlikdamas užduotėles, alergiškiškas vaikas sužino apie vabzdžių,
augalų, įvairių kvapų alergizuojantį poveikį jo sveikatai.
Kalbėdamas, bendraudamas, perima tarmiškai kalbančių artimųjų
kalbos manierą, tartį. Klausydamas suaugusiųjų, pats
klausinėdamas, išsiaiškina, kaip elgtis namuose, svečiuose, viešose
vietose, švenčių, iškilmių metu.Veikdamas, samprotauja apie
elgesį su žmonėmis, gyvūnais, augalais, daiktais. Deklamuoja
eilėraščius apie mamą, tėtį, gimtinę. Gamina knygeles apie gamtą,
šeimą, tėvynę, parašo savo vardą. Mena mįsles, sako greitakalbes,
pasakoja pasakas.
Dalyvaudamas įstaigos, miesto renginiuose, susipažįsta su miestui
būdingom šventėm, tradicijom. Atlikdamas didaktines užduotis,
dalyvaudamas struktūrizuotoje veikloje plečia ir gilina žinias apie
tautinę simboliką, praeities ir dabarties darbus, kasdieninius ir
šventinius valgius, senovinius ir dabartinius rūbus. Žiūrėdamas
televiziją, klausydamas suaugusiųjų pasakojimų pradeda pastebėti
kultūrų skirtumus. Aplanko pilį, bažnyčias, kitus kultūros istorijos
paminklus. Vyksta į ekskursijas, į gamtą, kaimą. Aplanko
regioninius muziejus, įžymių žmonių sodybas, dvarus, pilis.
Vaidindamas, improvizuodamas dainuoja liaudies dainas,
sutartines. Veikdamas, žaisdamas naudoja patarles, priežodžius,
pamėgdžiojimus, erzinimus, atkartoja liaudies kūrybai būdingą
ritmiką. „Groja“ su liaudies instrumentais – skudučiais, varpeliais.
Piešia tautinę simboliką, įspūdžius iš kelionių ir ekskursijų po
miestą, gamtą, pilis. Parenka, maišo spalvas. Gimsta perspektyvos,
proporcijų nuojauta.
Įvairios veiklos metu, klausydamas dainų, padavimų sužino apie
lietuvių karžygių, kunigaikščių, Lietuvos galiūnų fizines savybes,
ištvermę. Žavisi jų savybėmis, tapatina save, atranda savo ateities
viziją. Sportuoja, keliauja, ugdosi koordinaciją, fizinę ištvermę.
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5-6 metai

4 – 5,6
14 – 5,6,7

Kalba ir
bendravimas

3 – 5,6
5 – 5,6,7

Turinio
sritis

4 – 5,6

7 – 5,6
14 – 5,6,7

Kalba ir
bendravimas

3 – 5,6
7 – 5,6

Menai

4 – 5,6

7 – 5,6,7

Sveikatos
stiprinimas

Geba
diferencijuoti
bendravimą ir
pasirinkti
tinkamus jo
būdus (su
suaugusiais,
pažįstamais,
nepažįstamais).
Įsitvirtina tarp
bendraamžių,
yra orus,
pasitikintis
savimi.
Geba laikytis
grupės, darželio
ir visuomenėje
priimtų normų,
taisyklių.

Aplinkos
pažinimas

3 – 5,6,7

Sveikatos
stiprinimas

Menai

Geba sulaikyti,
suvaldyti savo
neigiamas
emocijas
konfliktinėse
situacijose,
bando ieškoti
sprendimo būdų.
Geba laikytis
elgesio normų,
palaikyti
teigiamą
emocinį klimatą.

Pasiekimai

Aplinkos
pažinimas

Socialinė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Žaisdamas, dalyvaudamas įvairioje veikloje, gyvenimiškose
situacijose kaupia žinių bagažą apie žmonių emocines būsenas,
dalykines, asmenines savybes bei galimybes.
Bendrauja, kalbasi, užmezga tarpusavio supratimo kontaktus.
Savo aplinkoje stebi, lygina, priešpastato, vertina savo ir svetimus
poelgius, išskiria jų įtaką aplinkiniams.
Veikdamas, žaisdamas, sportuodamas, pasakodamas, atranda
galimybę, kurioje nors veiklos srityje tapti lyderiu ir išgyventi
pasitenkinimo savimi, atsakomybės jausmus.
Vaidindamas, žaisdamas ir kitaip veikdamas, sprendžia
konfliktines situacijas, apžaidžia ir suranda kartu sprendimo
būdus, susikuria tinkamo, pozityvaus elgesio taisykles, įgyja
vaidmens, žaislo, medžiagos pasirinkimo galimybės teisę.
Piešdamas šeimą, draugus, perteikia savo vaizdinius, mintis,
jausmus. Atranda improvizacijos, ritmikos, plastikos teigiamus
momentus ir perkelia į kasdieninę veiklą, žaidimus.
Žaisdamas žaidimus su taisyklėmis, taisykles vertina, analizuoja ir
priima.
Stebėdamas suaugusius, pats išgyvendamas atranda savikontrolės
galimybes, išbando jas, relaksuoja.
Stebėdamas, tyrinėdamas, vaizduoja, komentuoja vaikų grupės,
šeimos gyvenimą, įvardija giminystės ryšius, tarpusavio santykius.
Žaisdamas, perkelia savo šeimos teigiamą patirtį, bendravimo
būdą, žaidimus, pomėgius. Žaisdamas, veikdamas jautrumą,
atjautą, gerumą išreiškia susirūpinusia mimika, švelniais,
mažybiniais žodeliais.
Dalyvaudamas išvykose, šventėse, bendraudamas su kitų vaikų
šeimos nariais, skirtingų socialinių grupių žmonėmis, perima
atitinkamas situacijai tinkančius elgesio būdus, juos atspindi savo
veikloje.
Domisi suaugusiųjų darbu, siekia įvertinti jo visuomeninę reikšmę,
saugo ir vertina atlikto darbo rezultatus.
Šokdamas, dainuodamas, žaisdamas pasirenka partnerį. Piešia,
aplikuoja, lipdo individualius ir kolektyvinius darbus pasirinkta,
susitarta tema. Vertina savo ir kitų atliktą darbą, pataria, paskatina
abejojantį draugą. Veikdamas ir stebėdamas kito darbą taiso savo
klaidas.
Įsijungia į bendrą kolektyvinį darbą su suaugusiais, bendraamžiais.
Išgyvena teigiamas emocijas, įvertina save, kitus.
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5-6 metai

14 – 5,6,7

Kalba ir
bendravimas
Aplinkos
pažinimas

4 – 5,6,7
5 – 5,6,7

5 – 5,6,7
Menai

Suvokia save,
kaip savo šalies
pilietį. Pradeda
gerbti tautos
simboliką,
gimtąjį kraštą,
žemę, gyvybę
Gerbia
žmogaus kūrybą
ir kultūros
tradicijas.

Kalba ir
bendravimas

6 – 5,6
7 – 5,6
16 – 5,6

Aplinkos
pažinimas

3 – 5,6
4 – 5,6
6 – 5,6

Menai

4 – 5,6
6 – 5,6
7 – 5,6
16 – 5,6,7

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Suvokia saugaus
elgesio taisykles
namuose,
grupėje, gatvėje,
visuomeninėse
vietose ir esant
ekstremaliom
situacijom.
Pratinasi
tinkamai elgtis.
Jaučia savo
svarbą
užtikrinant
saugumą.

Pasiekimai

3 – 5,6,7

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
kompetencija

Vaikų veiksenos, metodai, būdai

Varto ir apžiūrinėja knygeles, plakatus, bukletus, enciklopedijas,
atranda pavojingas situacijas, įvardija jas, aptaria galimas
pasekmes. Diskutuodamas, spręsdamas probleminius klausimus,
priima teisingus žodinius sprendimus. Rašytiniuose šaltiniuose
ieško informacijos, atranda pagalbos telefonus, sutartinius ženklus.
Įvardina savo asmenį ir artimuosius, nurodo koordinates. Aptaria,
komentuoja žmonių poelgius, pasiaukojimą
Vyksta į ekskursijas, išvykas, į mokomuosius centrus, susitinka su
tarnybų atstovais. Domisi saugos tarnybų veikla, atitinkamomis
profesijomis. Kasdieninėje veikloje pratinasi būti atsakingas už
save ir šalia esančius.
Piešia plakatus, bukletus, gamina knygeles, įvairiomis savisaugos
temomis. Suvaidindamas gyvenimiškas ekstremalias situacijas,
apžaidžia įvairias aspektais, atranda sprendimus teisingus
poelgius. Įžiūri panašias situacijas liaudies dainose, jas dainuoja.
Dalyvaudamas pratybose, viktorinose, sveikatos valandėlėse, įgyja
teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip elgtis nelaimės atveju,
suvokia, kaip išvengti alergijos paūmėjimo, alergenų.
Žiūrėdamas knygas, enciklopedijas, televizijos laidas atpažįsta su
šeimos tradicijomis susijusias šventes, papročius, apeigas, jas
įvardija. Pasakoja, apibūdina bendruomenės gyvenimo tradicijas.
Stebėdamas, atlikdamas užduotis gilina supratimą apie gamtos
ciklų kaitą, analizuoja, geba išreikšti mintis. Pamėgdžiodamas
gamtogarsius, sakydamas skanduotes tobulina kalbą, pajaučia
pasitenkinimą.
Stebėdamas, dalyvaudamas organizuotoje veikloje plečia
supratimą apie senovinę ir šiuolaikinę techniką, įvairius matavimo
prietaisus, susisiekimo priemones, senovinius ir šiuolaikinius
daiktus, įnagius. Dalyvaudamas šventėse, stebėdamas suaugusius,
klausydamas jų, intuityviai suvokia kai kurių šeimos,
bendruomenės, tautos švenčių prasmę. Lanko parodas, domisi
artimiausioje aplinkoje esančiais tautodailės darbais, liaudies
architektūra, liaudies muzikos instrumentais, susitinka su
tautodailininkais, stebi kūrybinį procesą, susipažįsta su jų darbais.
Stebėdamas kitų kūrybą, pats kurdamas: pindamas, ausdamas,
lipdydamas, aplikuodamas, piešdamas perkelia tautodailės
tradicijas į savo darbelius. Muzikuodamas su liaudies
instrumentais, šokdamas, dainuodamas liaudies dainas, žaisdamas
liaudies žaidimus, dėvėdamas tautinius rūbus perima tautos
autentiką
Žaisdamas tradicinius liaudies žaidimus, stebėdamas olimpiadas,
patiria sėkmės džiugesį, pergyvena nesėkmes, pajaučia tautos
vienybės, dvasingumo jausmą. Perima tautos kultūros tradicijas,
elgesio, etiketo normas.
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12. MENINĖ KOMPETENCIJA
•
•
•
•

Skatinti vaiko įgimtą poreikį piešti, dainuoti, muzikuoti,
šokti, vaidinti, improvizuoti – sudaryti sąlygas
savarankiškai realizuoti šiuos poreikius.
Ugdyti gebėjimą pajusti linijas, spalvas, erdvės svarbą,
išreiškiant savo jausmus „pagaunant“ fantaziją,
atkuriant potyrius.
Aplinkos ir gamtos stebėjimus pajungti perspektyvos,
kolorito, komponavimo nuojautai ugdyti.
Žadinti vaiko susidomėjimą tautos kūryba, pagarbą
šeimos tradicijoms. Įgytą patirtį išreikšti vaikui
prieinamiausiomis ir geidžiausiomis meninėmis
formomis.

1,5-3 metai

Pradeda brėžti
linijas, tapyti
dėmėmis,
naudoti keletą
spalvų.
Žaidžia šalia
vienas kito,
šoka, dainuoja,
vaidina kartu
su suaugusiu.

3 –1,2,3
8 – 1,2,3
12 – 1,2,3

Kalba ir
bendravimas

Geba
eksperimentuoti
su spalvomis,
dažais,
popieriumi.

4 –1,2,3
12 – 1,2,3
15 – 1,2,3

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Piešdamas, kalbėdamas, klausinėdamas įvardija priemonių
pavadinimus, veiksmus. Klausydamasis aiškinimų supranta ir
atlieka įvairias užduotėles. Vartydamas knygeles, stebėdamas
vaidinimus, apžiūrinėdamas teatro lėles, klausydamas pasakų
atkartoja patikusių veikėjų judesius, gyvūnų balsus.

Aplinkos
pažinimas

Domisi
suaugusiojo
piešimo,
vaidybos
procesu.

8 – 2,3*
12 – 1,2,3

Turinio
sritis

Piešdamas užpildo visą lapą pasirinkta spalva. Stebi ir lygina
spalvas. Eksperimentuodamas, tyrinėdamas dažus, vandenį,
sukuria įvairias atsitiktines kompozicijas, linijas, piešia įvarius
„karakulius“.
Klijuodamas, piešdamas, lipdydamas išdėsto figūras, formas
atsitiktine tvarka. Apžiūrinėdamas susipažįsta ir išbando įvairius
muzikos instrumentus.

Socialinė
patirtis

Geba
manipuliuoti su
pieštukais,
dažais,
teptukais,
muzikos
instrumentais.

Pasiekimai

Imituodamas su žaislais sutapatina juos su gyvūnais, priskiria
judesį pažintam veikėjui.
Žiūrėdamas spektaklius, žaisdamas šalia vienas kito, stebi savo,
draugų darbus, rodo tėvams.
Dalyvaudamas koncertuose pats vaidina, „groja“, dainuoja.

Sveikatos
stiprinimas

Meninė
kompetencija

Veikdamas, bėgiodamas, šokinėdamas išgyvena teigiamas
emocijas, jas išreiškia balsu, judesiu. Žaisdamas, piešdamas,
pratinasi saugiai elgtis su žaislais, dailės priemonėmis.
Klausydamas raliavimų, žaidimų, lopšinių, išgyvena pirmų
sutikimų su teatru džiaugsmą ir kitas emocijas.
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3-4 metai

Kalba ir
bendravimas

Išklauso, klausinėja. Stebi iliustracijas, dailininkų darbus.
Emocionaliai pasakoja apie savo darbelį, kuria įdomų žodinį
siužetą. Įvardija spalvas. Išvardija nupieštus daiktus, objektus.
Eksperimentuodams, maišo spalvas tiesiai ant lapo. Piešdamas
įvairius daiktus, žmogų, vaizdus, pastebi jų sudedamąsias dalis.
Stebėdamas, atkreipia dėmesį į dominuojančias metų laikų
spalvas.
Piešdamas, aplikuodamas savarankiškai renkasi spalvas. Baigęs
veiklą susitvarko darbo vietą. Lygina savo ir draugo darbelius.
Darbais puošia grupę, dovanoja draugui, šeimos nariams.
Dalyvauja parodose.

Kalba ir
benravimas
Aplinkos
pažinimas

12 – 3,4
13 – 3,4
17 – 3,4

12 – 3,4

Stebėdamas iliustracijas knygelėse, piešinėlius, dailininkų darbus,
klausinėja, pasakoja įspūdžius, vardija atskirus objektus,
sudėtinius elementus. Įvardija spalvas, naudojamas priemones.
Veikdamas nusako atliekamus paruošiamuosius darbus, veiksmus,
naudoja sąvokas: piešiu, rašau, spalvinu. Stebėdamas, piešdamas
daiktus pavadina juos, įvardija spalvas.
Atlieka darbus įvairiomis technikomis, taškuoja, brūkšniuoja,
štampuoja akvarele, guašu, monotipija. Naudoja mišrias technikas
akvarelė – aplikacija, vaškinės kreidelės – akvarelė. Piešia ant
šlapio popieriaus. Piešia daiktus, gyvūnus, gamtos vaizdus.
Išsiaiškina formas, spalvas, kūno ar sudedamąsias dalis,
skaičiuoja.
Eksperimentuojant gimsta spalvų, formų nuojauta. Piešia žmogų,
įvardija žodžiu jo lytį, bando atitinkamai „aprengti“. Stebi draugų
darbus, išreiškia jausmus, kreipiasi vardu. Dalijasi priemonėmis.
Piešdamas patiria teigiamas emocijas, jas reiškia mimika, judesiu,
žodžiu. Žaisdamas žaidimus, imituoja nupieštų gyvūnų judesius.
Po meninės veiklos nusiplauna rankas, susitvarko darbo vietą.

Kalba ir
bendravim.

Geba aplikuoti.
Pradeda jungti
stambias ir
smulkias
detales.

Po darbo plauna rankas. Alergiški vaikai piešia su pieštukais,
kreidelėmis.

Aplikuodamas, kirpdamas, klijuodamas, apibūdina atliekamus
veiksmus, įvardija priemones, komentuoja darbų eigą. Veikdamas,
klausinėja, stebi ir pasakoja, pataria draugams.

Aplinkos
pažinimas

Sveikatos
stiprinim.

Socialiė
patirtis

Geba piešti
sumanytomis ir
tikslinėmis
temomis.
Domisi ir
išbando įvairias
technikas. Geba
tapyti, piešti,
eksperimentuoti.
„žaisti“
įvairiomis
priemonėmis.

Vaiko veiksenos, būdai, priemonės

Aplinkos
pažinimas

12 – 3,4
13 – 3,4
17 – 3,4

Sveikatos
stiprinim.

Jaučia teigiamas
emocijas
kūrybiniame
procese.
Pradeda piešti
ryškius vaizdus,
kuria savo
siužetus. Pažįsta
ir geba
pasirinkti
spalvas.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Socialin
ėpatirtis

Meninė
kompetencija

Stebėdamas geometrines formas, daiktus, detales, gyvūnų kūno
dalis, nusako sąvokas: daug ar mažai, storas, plonas ir kt. Bando
savarankiškai išdėstyti stambesnes ir smulkias paruoštas
aplikuojamų ornamentų detales.
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3-4 metai
Pasiekimai

13 – 3,4
17 – 3,4

Geba lipdyti.
Pradeda naudoti
tempimo būdą,
lipdymą iš
atskirų detalių.
Susipažįsta su
liaudies menu.

12 – 3,4
13 – 3,4
17 – 3,4

Aplikuodamas kolektyvinius darbus, rodo dėmesį draugams, stebi
jų darbus. Pasitiki šalia esančiais ir talkinančiais suaugusiais.
Džiaugiasi darbo eiga ir rezultatu. Dalijasi priemonėmis, padeda
mažesniems.
Karpydamas, saugiai elgiasi su žirklėmis, taisyklingai sėdi,
išgyvena teigiamas emocijas. Alergiškas klijų kvapui vaikas dirba
su lipniu popieriumi.

Aplinkos
pažinimas
Socialinė
patirtis

Dirbdamas su plastelinu saugiai naudoja steką, kitus įrankius. Po
veiklos plauna rankas, sutvarko darbo vietą. Atlikdamas įvairius
veiksmus su lipdomąja medžiaga lavina smulkiąją motoriką.
Alergiškas vaikas dirba tik su moliu.

Aplinkos
pažinimas

Kalba ir
bendravimas

Sveikatos
stiprinimas

Dirbdamas įvardija veiksmus – atgnybti, atpjauti, atplėšti,
ištempti, sumaigyti. Klausinėdamas draugų ir suaugusių
pasitikslina veiksmų eigą. Pasakodamas sukuria siužetą apie
lipdomo veikėjo elgesį, išvaizdą, gebėjimus.

Lipdydamas įvardija lipdomų daiktų paskirtį, prilygina prie
natūralių aplinkoje esančių daiktų. Darbelius naudoja aplinkos
puošybai, kūrybiniuose žaidimuose. Stebi, tyrinėja liaudies
menininkų darbus, esančius artimiausioje aplinkoje.

Socialinė
patirtis

12 – 3,4
13 – 3,4
17 – 3,4

Vaiko veiksenos, būdai, priemonės

Voliodamas apvaliais, tiesiais delnų judesiais, formuodamas
savitas formas iš vientiso gabalo, sujungdamas atskiras dalis į
visumą, keisdamas formą, dydį pirštais – gilina žinias apie lipnių
medžiagų savybes.

Sveikatos
stiprinim.

Žaidžia įvairius
vaidmeninius,
socialinius
žaidimus.
Geba save
išreikšti per
trumpas
inscenizacijas.

Kalba ir
bendravimas

Sveikatos
stiprinimas

Pratinasi dirbti
su žirklėmis,
kerpa tiesias
linijas. Priima
pagalbą

Turinio
sritis

Socialinė
patirtis

Meninė
kompetencija

Pasakodamas, vaidindamas savaip interpretuoja veikėjų
charakterius, jų bruožus, skirstosi rolėmis, išgyvena emociškai.
Spontaniškai deklamuodamas eilėraštukus, intonuodamas veikėjų
kalbą, lavina tartį.
Klausydamas įvairių literatūrinių kūrinėlių, pasakų, pradeda
suvokti veikėjų charakterius, jų poelgius, sužino jų gyvenimo
sąlygas, aplinkybes. Lankydamasis lėlių teatro spektakliuose,
įgyja žinių apie aktoriaus specialybę atranda lėlių gamybos,
valdymo būdus
Žaisdamas socialinius žaidimus šalia kito, įgyja patirties apie
aplinkinį pasaulį, pritaiko jau turimą patirtį. Žaidžia su savo
pagamintomis lėlėmis. Rengia parodėles. Vaidina savo draugams.
Parengtus kolektyvinius spektakliukus vaidina tėvams. Lanko
profesionalių aktorių spektaklius.
Žaisdamas, vaidindamas, šokdamas ir dainuodamas, išreiškdamas
save judesiu, tobulina koordinaciją, laikyseną, lavina taisyklingą
kvėpavimą, elgiasi saugiai.
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3-4 metai

Kalba ir
bendravimas
Aplinkos
pažinimas

12 – 3,4
13 – 3,4
17 – 3,4

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Pratinasi
išklausyti
trumpus
muzikinius
kūrinėlius.
Dainuoja
atlikdamas
judesius.
Pratinasi
ritmiškai pritarti
su įvairiais
muzikos
instrumentais.
Pradeda eiti
ratu, šokti
poroje

Pasiekimai

Socialinė
patirtis

Meninė
kompetencija

Vaiko veiksenos, būdai, priemonės

Atkartodamas dainų žodelius mokosi skirti garsus, žodžius,
mėgdžioja aplinkos, gamtos garsus. Dainuodamas, skanduodamas,
klausydamas dainų įsimena žodžio ritmą, atkartoja pavienius
muzikinius garsus. Vartydamas natų knygeles mato muzikinius
ženklus.
Apžiūrinėdamas, liesdamas, klausydamas atlikimo, susipažįsta su
muzikos instrumentais. Klausydamas polkos, maršo, valso
pratinasi lyginti ir atskirti muzikinius žanrus. Grodamas,
žaisdamas dūdele, pianinu, kanklėm, barškučiais išgirsta
instrumentų skambėjimą, atranda garsius, tylius, žemus, aukštus
garsus.
Klausydamas per televiziją koncertų ir kt., stebi atlikėjus, jų
atliekamus judesius, mato turimus instrumentus. Dalyvaudamas
šventėse girdi įvairių žanrų muziką, mato šokius. Muzikuodamas
su draugais salėje pasijaučia atlikėju, solistu, ansamblio dalyviu.
Stebėdamas koncertus, dalyvaudamas pats, susipažįsta su liaudies
šokiu ir daina.
Dainuodamas, šokdamas, kartodamas garsus, lavina klausą,
tobulina judesių koordinaciją, pratinasi taisyklingai kvėpuoti.
Klausydamas linksmos, liūdnos muzikos pradeda įsijausti į kūrinio
nuotaiką, palydi ją judesiu.

Vaiko veiksenos, būdai, priemonės

Žiūrinėdamas realistiniu, fantastiniu, abstrakčiu, tautodailiniu
stiliumi iliustruotas knygas, klausinėja, pasakoja, šnekasi, lygina.
Kalba apie tai ką jaučia. Išgirsta sąvokas tapyba, iliustracija,
reprodukcija, fotografija. Pratinasi užrašyti savo vardą ant
darbelio.
Žiūrėdamas albumus, reprodukcijas, menininkų ,buitines
fotografijas, apibūdina stebimų kūrinių koloritą. Piešdamas,
tapydamas intuityviai orientuojasi lapo erdvėje, atranda pirmus
kompozicijos dėsnius. Maišydamas dažus atranda naujas spalvas,
tonus.
Lankydamasis parodose, muziejuose, apžiūrinėja meno kūrinius,
sužino jų išliekamąją vertę. Piešdamas orientuojasi į rezultatą.
Dalyvaudamas įvairios parodose įstaigoje ir už jos ribų pradeda
suvokti savo darbus kaip svarbius artimiausioje aplinkoje.
Pratinasi piešti, tapyti tvarkingai, švariai. Pasiruošia darbui, po
veiklos susitvarko darbo vietą. Spontaniškai kurdamas, tapydamas
išgyvena daug teigiamų emocijų. Stiprėja pasitikėjimas savo
jėgomis. Lavina rankos judesius, koordinaciją, pastabumą, atmintį.

Aplinkos
pažinimas

12 – 4,5
13 – 3,4

Turinio
sritis

Socialinė
patirtis

Domisi
vaizduojamuoju,
dekoratyviniu
menu. Geba
maišyti spalvas,
dirbti įvairiomis
technikomis.
Sugeba piešti
buities daiktus,
aplinkos
objektus,
gamtos
reiškinius,
ryškesnius
visuomeninio
gyvenimo
įvykius.

Pasiekimai

Sveikatos
saugojimas

Meninė
kompetencija

Kalba ir
bendravimas

4-5 metai
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4-5 metai

Kalba ir
bendravimas

12 – 4,5
13 – 4,5
17 – 4,5,6

Piešdamas, lipdydamas, kirpdamas ir kt., lavina smulkiąją
motoriką. Derina akies – rankos – minties koordinaciją. Alergiškas
vaikas negalintis dirbti su klijais ir gamtine medžiaga, suaugusiųjų
paskatintas, renkasi alternatyvią veiklą, nekenkiančią jo sveikatai
ir įgyja pradinius savikontrolės ir savisaugos įgūdžius.

Kalba ir
bendravimas

Klausydamas smulkiosios tautosakos, liaudies dainų, aptaria ir
pasirenkapasirinktus siužetus aplikacijai, pats pasakoja, siūlo
klausinėja, diskutuoja. Aplikuodamas įvardija geometrines figūras,
spalvas, apibūdina daiktų formą, dydį. Aplikuoja raides, skaičius,
kitus ženklus. Aptaria draugų darbelius, stengiasi vertinti teigiamai
– pagirti, paskatinti, palaikyti.
Stebėdamas apžiūrinėdamas, liesdamas daiktus, gamtinę
medžiagą, atranda požymius, panašumus, skirtumus. Dirbdamas,
kurdamas apjungia keletą technikų viename darbelyje. Karpo
pagal nubrėžtą liniją, paveikslėlio kontūrą. Nupiešia ir iškerpa
įvairias figūrėles dekoracijas vaidinimui. Aplikacijas papildo
kitomis buitinėmis, gamtinėmis medžiagomis.
Lankydamas karpinių, tautodailės parodose, susipažįsta su dailės
kūriniais, dailininkais, kūrybos procesu, pastebi ir pajaučia dailės
ryšį su tradicija, gamta. Savo karpiniais, aplikacijomis puošia
grupę. Daro kolektyvinius darbus pasirinkta tema.

Aplinkos
pažinimas

12 – 4,5
13 – 4,5
17 – 4,5

Stebėdamas filmukus, paveikslus, gamtą, analizuoja, žodžiais
nusako bruožus, požymius. Aiškiai įvardija visas spalvas. Gamina
knygeles, apie gamtą, liaudies meną, ekologiją, ruošia savo
piešinių albumus. Juos iliustruoja, sukuria žodžių siužetą, užrašo
vardą, pavadinimą. Kalbasi apie lankytas parodas, tautodailės
meno kūrinius. Komentuoja, vertina draugo piešinį.
Eksperimentuodamas, tyrinėdamas, bandydamas išmoksta išreikšti
save, savo jausmus. Atranda naujus meninės raiškos būdus – piešia
ant sniego, smėlio, iš surinktų gamtinių medžiagų dėlioja
mozaikas, vaizdus, geometrines figūras, tautinius raštus. Tapo
potėpiais įvairiomis kryptimis. Piešdamas spalvomis perteikia
gamtos reiškinių, metų laikų įsimintinų įvykių nuotaiką.
Stebėdamas objektus, daiktus, nustato jų panašumus, skirtumus,
proporcijas. Sukauptus įspūdžius kūrybingai, savitai perteikia savo
piešinyje.
Piešdamas kolektyvinius darbus, gamindamas albumus, išreiškia
kūrybinę iniciatyvą, patiria bendradarbiavimo džiaugsmą.
Žaisdamas ir piešdamas laisvalaikiu, renkasi patinkančias ryškias
spalvas, tenkina įgimtus dailės poreikius.
Piešdamas, tapydamas, spalvindamas stengiasi koordinuoti rankos
judesius. Spalvomis, linijomis bando perteikti žmogaus amžių,
nuotaiką. Sėdėdamas ugdosi taisyklingą laikyseną.

Socialinėp
atirtis

Geba aplikuoti
iš paruoštų,
pačių iškirptų
formų. Pradeda
orientuotis lape,
dėlioja formas
pagal siužetą.

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Sveikatos
stiprinimas

Sveikatos
saugojimas

Socialinė
patirtis

Pastebi
charakteringus
daiktų, objektų
bruožus,
ryškiausius
bando perteikti
piešdamas.
Pradeda suvokti
tono reikšmę
piešiniui. Piešia
daugiau objektų,
figūrų viename
lape.
Pagal spalvų
gamą ir temą
pažįsta savo,
draugo piešinį.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Aplinkos
pažinimas

Meninė
kompetencija
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4-5 metai

Kalba ir
bendravimas

12 – 4,5,6
13 – 4,5
17 – 4,5

Turinio
sritis

Aplinkos
pažinimass
Socialinė
patirtis
Sveikatos
stiprinimas

Geba pasirinkti 12 – 4,5
ir organizuoti
13 – 4,5
vaidybinius,
17 – 4,5
vaidmeninius
žaidimus,
derinti tikslus,
sukurti
daiktinę
aplinką.

Kalba ir
bendravimas

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
patirtis

Susipažįsta su
skulptūriniu
menu. Geba
lipdyti erdvines
figūras, kurti
savitas formas,
sujungti atskiras
dalis, lipdyti iš
vieno gabalo.
Kuria reljefinius
vaizdus ant
plokštumos.
Konstruoja
statines,
erdvines figūras.

Pasiekimai

Aplinkos
pažinimas

Meninė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Lipdydamas, darbo eigoje bendrauja, dalijasi įspūdžiais, aptaria
darbo rezultatus, įvardija įvairias lipdinio dalis, atliktus veiksmus.
Su figūromis žaidžia, improvizuoja, kuria trumpus siužetus,
pasakėles.
Lipdydamas, konstruodamas, susipažįsta su įvairia lipdomąja
medžiaga, jų savybėmis atranda proporcijų pojūtį. Išsiaiškina
gyvūnų, žmogaus, įvairių daiktų dalis, pavadinimus, funkcijas.
Darydamas įvairius teminius ir laisvos raiškos darbus bando
apjungti, derinti, surišti įvairias gamtines, buitines medžiagas.
Tyrinėdamas, konstruodamas ugdo kūrybiškumą, fantaziją.
Lipdydamas iš sniego, šlapio smėlio, konstruodamas iš gamtinės
medžiagos, atranda kūrybos džiaugsmą.
Vartydamas knygas, žiūrėdamas iliustracijas, televizijos laidas,
sužino apie skulptorius, jų darbus, pastebi kitų liaudies menininkų
darbus. Stebėdamas skulptūrą susieja jos vaizdą su turima
asmenine patirtimi – atpažįsta jausmus, profesijas, daiktus,
gyvūnus. Lankosi Kaziuko, amatų mugėse. Pats lipdo, konstruoja,
gamina ir dalyvauja parodose.
Lipdydamas, modeliuodamas, saugiai naudoja įvairias medžiagas,
įrankius, rūpinasi savo ir draugų saugumu. Kūrybos procese
išgyvena atradimų, pasitenkinimo savimi, pasitikėjimo džiaugsmą.
Po veiklos susitvarko darbo vietą, laikosi asmens higienos.
Alergiškas vaikas dirba tik su moliu ir kitomis jam
nekenkiančiomis medžiagomis.
Klausydamas sekamų pasakų, skaitomų knygų, aptaria ir supranta
veikėjų charakterius, poelgius. Diskutuoja, tariasi dėl vaidmenų,
įvardija savo rolę žodžiu, numato vaidybines situacijas,
Vaidindamas su pasigamintomis lėlėmis, atkartoja pasakų scenas,
perteikia veikėjų charakterį žodžiu, mimika, judesiu.
Lankydamasis spektakliuose, domisi aktoriaus profesija,
susipažįsta su įvairiomis teatrų rūšimis. Gamindamas įvairius
veikėjus – lėles, susipažįsta su lėlių gamybos būdais, jų valdymu.
Kurdamas vaidybinius siužetus, įgyvendindamas savo
sumanymus, panaudoja. objektyvias žinias apie daiktus, gyvūnus,
žmones, gamtos reiškinius. Pritaikydamas aplinkos daiktus
dekoracijoms, pasirūpina trūkstamais daiktais, detalėmis.
Žaisdamas, kuria trumpus „spektakliukus“, skirstosi vaidmenimis,
įvardija juos. Vaidina tėvams, draugams, šeimos nariams.
Lankosi teatre. Sužino, kaip įsigyti bilietus, elgtis.
Inscenizacijų metu vaikas tobulina laikyseną, koordinaciją.
Išgyvena teigiamas emocijas.
Pratinasi saugiai elgtis išvykose.
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4-5 metai

Kalba ir
bendravimas

12 – 4,5
13 – 4,5
17 – 4,5

Aplinkos
pažinimas

žanrų
muzikinių
kūrinių.
Dainuoja
liaudies ir kitas
dainas. Geba
šokti poromis
rateliu. Geba
atkartoti ritmą
plodamas ,
trepsėdamas,
įvairiais
instrumentais.
Improvizuoja,
groja su tikrais
ar menamais
instrumentais.

Socialinė
patirtis

Klauso įvairių

Pasiekimai

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Meninė
kompetencija

Vaikų veiksenos, metodai, būdai

Vartydamas knygutes, natų sąsiuvinius, stebi natas ir jas
nukopijuoja. Gamina knygeles, jose „rašo“ muziką, perteikia
nuotaiką spalvomis. Lankydamasis koncertuose, patiria įspūdžius
juos perteikia įvairia menine raiška. Klausosi muzikos kūrinįų,
nusako jų nuotaiką, dalijasi įspūdžiais, sugalvoja ir pasakoja
numanomą kūrinio siužetą.
Klausydamas įvairių žanrų muzikos, susipažįsta ir pradeda skirti
šokio ir maršo muzikos žanrus. Dalyvaudamas organizuotoje
veikloje, klausydamasis koncertų, stebėdamas per televiziją,
sužino, kad dainuoja solistai, chorai, groja – orkestras, kuria –
kompozitorius.
Dalyvaudamas koncertuose, įvairių švenčių metu, laisvalaikiu
dainuoja dainas, šoka šokius poroje, rateliu, ploja pagal muzikos
pulsą. Klausydamas muzikos, improvizuoja gyvūnų, darbo
judesius, žygiuoja, groja, marširuoja.
Klausydamas muzikos savarankiškai parenka judesius
atitinkančius žanrą, nuotaiką, ritmą. Klausydamas lėto, vidutinio,
greito tempo atlieka judesius, žingsnelius, šoka. Pratinasi saugiai
judėti.
5-6 metai

Kalba ir
bendravimas

12 – 5,6,7
13 – 5,6,7
17 – 5,6,7

Aplinkos
pažinimas

Geba nusakyti
kūrinio
nuotaiką, tempą.
Atpažįsta kai
kuriuos muzikos
instrumentus.
Dainuoja
įvairaus tempo,
dinamikos
daineles,
liaudies dainas.
Ploja, groja
ritmiškai. Šoka
poroje rateliu
dvigubu, polkos
ir kitais
žingsneliais.
Improvizuoja,
savarankiškai
kuria judesį
šokiui, renkasi
instrumentus

Pasiekimai

Turinio
sritis

Socialinė
patirtis

Meninė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Dainuodamas, atlikdamas pratimus šnekamąja kalba, tobulina
balsių tarimą, vokalinius įgūdžius. Klausydamas dainų,
mokydamasis jų žodžių, lavina atmintį, plečia žodyną, išgyvena
teigiamas emocijas. Vartydamas knygeles, įvairią literatūrą,
vykdamas į ekskursijas, klausydamas suaugusiųjų paaiškinimų,
susipažįsta su naujais muzikos terminais – opera, baletas,
filharmonija, operetė, orkestras ir kt. Stebėdamas instrumentus,
dalyvaudamas muzikinėje veikloje tariasi, diskutuoja, klausinėja.
Dalyvaudamas susitikimuose su muzikantais, susipažįsta su
įdomesniais instrumentais, kaupia žinias apie dainininkus, liaudies
muzikantus, kompozitorius. Piešdamas, lipdydamas atkuria turimą
informaciją apie instrumentus, pastatus, atlikėjus. Spalvomis,
formomis perteikia siužetus, įspūdžius apie išgyventas emocijas.
Lankydamasis koncertuose, filharmonijoje, operos ir baleto teatre,
bažnyčioje, sužino, kur, kada ir kokia muzika atliekama, kas ją
atlieka, kokiais instrumentais. Būdamas šalia suaugusiųjų įgyja
tinkamo elgesio gebėjimų. Šokdamas įvairius šokius, žaisdamas
muzikinius, liaudies žaidimus, stebi save ir kitus, prisitaiko prie
šalia esančio, bendradarbiauja. Dainuodamas girdi draugų balsus,
pradeda lyginti ir vertinti savo ir draugų muzikinius sugebėjimus,
įžvelgia pasiekimus, nesėkmes, pripažįsta šios srities lyderius.
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Sveikatos
stiprinimas

ritminiams
pratimams,
muzikiniams
siužetams.

Šokdamas, atlikdamas įvairius judesius pagal muziką, jaučia ritmą,
tobulina žingsnelių techniką, laikyseną, treniruoja visas raumenų
grupes. Judėdamas pagal muziką, kaitalioja lėtą, greitą tempus.
Dainuodamas įvairias melodijas pratinasi taisyklingai daryti
pauzes.
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5-6 metai

Kalba ir
bendravimas

12 – 5,6
13 – 5,6,7

12 – 5,6,7
13 – 5,6,7
17 – 5,6,7

Aplinkos
pažinimas

Piešia, tapo,
štampuoja su
įvairiomis
medžiagomis,
priemonėmis.
Turi įvairių
dailės raiškos
technikų bei
technologijų
patirties, geba
naudoti
praktikoje.
Pratinasi atkurti
regimo ir
įsivaizduojamo

Kalba ir
bendravimas

Sveikatos
stiprinim.

Socialinė
patirtis

Susipažįsta su
įvairių meno
sričių atstovais,
jų darbais.
Pradeda suvokti
dabarties ir
praeities meno
kūrinius, kitus
objektus, gamtą.
Įgyja nuojautą
apie jų kultūrinę
reikšmę ir
istorinę vertę.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Aplinkos
pažinimas

Meninė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Vartydamas knygas, enciklopedijas, ieško informacijos apie
žinomus dailininkus. Apžiūri ir aptaria jų darbus, įvardija spalvas,
atspalvius. Aiškinasi kas tai – originalas, reprodukcija. Pratinasi
vartoti svarbiausias dailės sąvokas, kaupia žodyną. Kalbasi su
auklėtoja, draugais. Stengiasi įvardinti pojūčius, kuriuos sukelia
dailės kūriniai, linijos, spalvos, paviršiaus ypatybės. Kalba apie tai
koks raiškos būdas, medžiaga tinka norimai idėjai pavaizduoti.
Daro knygeles, iliustruoja, rašo vardus.
Apžiūrinėdamas įvairius meno kūrinius, bando įvardinti technikas,
rūšį. Lankydamasis parodose, muziejuose ir sužino kur
eksponuojami dailininkų darbai, pradeda suprasti apie jų istorinę ir
kultūrinę reikšmę. Stebėdamas austines juostas, tautinius rūbus,
susipažįsta su raštais. Žiūrėdamas knygas, nuotraukas,
dalyvaudamas organizuotoje veikloje sužino kaip ausdavo,
droždavo.
Kurdamas dekoracijas spektakliams, gamindamas lėles, perteikia
veikėjo nuotaiką, judesį. Organizuoja savo darbų parodas, kviečia
lankytis tėvus, kitų grupių vaikus, dovanoja savo darbus šeimos
nariams. Renka gamtinę, buitinę medžiagą, kuria iš josįvairias
kompozicijas, įrengia lėlėms kambarius, namus, garažus, papuošia
grupės aplinką. Lankydamas parodas, muziejus, susitinka su
menininkais, sužino, kad architektas projektuoja, skulptorius lipdo
skulptūras ir kt.
Tapydamas, skaitydamas ir kt.,stengiasi taisyklingai sėdėti,
teisingu atstumu laikyti knygą, daryti pertraukėles tarp
„skaitymo“, taupiai ir saugiai naudotis priemones. Laikosi
kultūrinių – higieninių įgūdžių.
Stebėdamas, aptaria objektų detales, pastebi puošybą, apibūdina
žodžiais, įvardija detalių pavadinimus, diskutuoja, klausinėja apie
daiktų erdvinį išdėstymą Klauso skaitomų literatūros kūrinių,
pasakų, aptaria veikėjus, siužetą, apgalvoja ką ir kaip pieš.
Stebėdamas kas auga sode, miške, darže, atpažįsta ir įvardija
būdingiausius spalvines gamas, šiltas, šaltas spalvas, kalba apie
daiktų proporcijas. Ornamentuoja raides
Stebėdamas, veikdamas tyrinėja spalvų santykius, atskiras detales,
spalvų gamas, raštus, ornamentus. Įsisavina ornamentų
charakteristiką. Ornamentuoja savo nulipdytus, nupieštus daiktus.
Piešdamas žmones perteikia nuotaiką, judesį. Grafinėmis,
tapybinėmis ir kitomis darbo ant popieriaus ir drobės priemonėmis
reiškia vidinius išgyvenimus, fantazijas, stebėjimus.
Eksperimentuoja ant balto,spalvoto popieriaus. Veikloje naudoja
mišrią techniką, paletę.

48

Sveikatos
stiprinimas

Socialinė
patirtis

pasaulio
apraiškas.

Piešdamas, tapydamas bando tiksliai perteikti vaizduojamų
objektų formas, gamtos reiškinius, gyvūnus ir žmonių judesius.
Laisvai piešdamas, stebėdamas suaugusius ir draugus tobulina
piešimo guašu, akvarele ir kita techniką. Eksperimentuodamas,
maišydamas dažus atranda naujų atspalvių. Bendrauja, piešia,
palaiko, paskatina draugus. Rengia darbelių parodėles. Naudojasi
informacinėmis technologijomis.
Piešdamas smulkiomis priemonėmis (anglis, sangviną), lavina
rankų, pirštų motoriką ir judesių koordinaciją Piešdamas
natiurmortus, išsiaiškina vaisių, daržovių naudą žmogui. Piešia
plakatus priešgaisrine, ekologine tema. Gilinasi savitvarkos ir
higienos įgūdžius.
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5-6 metai
Pasiekimai

12 – 5,6,7
Geba kirpti,
13 – 5,6,7
plėšyti, lankstyti, 17 – 5,6,7

Aplinkos
pažinimas
Socialinė
patirtis

12 – 5,6
13 – 5,6,7
17 – 5,6

Sveikatos
stiprinim.

Geba stebėti
daiktus, jų
formas ir juos
nulipdyti.
Tobulina
reljefinio,
skulptūrinio
lipdymo
įgūdžius. Geba
iš vieno gabalo
modeliuoti
įvairias figūras.
Geba lipdinius
puošti liaudies
motyvais.

Kalba ir
bendravimas

Sveikatos
stiprinim.

Socialinė
patirtis

Aplinkos
pažinimas

klijuoti.
Tobulina esamus
įgūdžius.
Savarankiškai
derina žinomas
medžiagas, savo
iniciatyva
atranda ir
panaudoja
naujas. Pradeda
apjungti įvairias
technikas.

Turinio
sritis

Kalba ir
bendravimas

Meninė
kompetencija

Vaiko veiksenos, būdai, metodai

Vartydamas knygas susipažįsta su origamio technika. Veiklos
metu įvardija veiksmus, priemones, aptaria spalvas. Girdi naujus
žodžius. Karpo raides, puošia aplikacijomis. Įvardija įvairias
naudojamas medžiagas. Gamina knygeles, plakatus, albumus,
nusako jų siužetus, tariasi, vertina.
Kerpa savarankiškai nupieštu, įsivaizduojamu, trafaretu
apvedžiotu kontūru. Aplikuojamą daiktą, vaizdą sieja su realiu
objektu, vieta ir parenka atitinkamą spalvotą popierių, kitą
medžiagą. Lankstydamas, vartydamas knygas sužino apie
origamio kilmės šalį. Kerpa geometrines, taisyklingo ir
netaisyklingo kontūro formas iš per pusę sulenkto popieriaus.
Aplikavimą derina su piešimu, tapymu, štampavimu.
Kuria kolektyvinius koliažus, frizus. Stebi iliustracijas, bando
kurti plėšytines mozaikas, naudoja pereinamuosius spalvų tonus.
Atlikdamas didaktines užduotis atkartoja spalvų gamą
intensyvėjančia tvarka, arba atvirkščiai. Darbais puošia darželį,
grupę, rūbinėlę, naudoja juos improvizacijose, vaidybiniuose
žaidimuose. Tvarkingai karpo, aplikuoja pasiūlyta tematika.
Darbus, įvairią atributiką panaudoja švenčiant kalendorines
tradicines šventes.
Karpydamas saugiai elgiasi su žirklėmis, klijais, stengiasi
garantuoti saugumą draugams. Atlikdamas įvairius darbelius
sveikatos tematika kaupia savisaugos, ligų prevencijos žinias.
Vartydamas, albumus, katalogus, stebėdamas keramikos dirbinius,
įvardija iš kokios medžiagos jie pagaminti. Liečia, apžiūrinėja,
domisi ornamento detalėmis, jų pasikartojamumu. Lipdydamas
įvardija atliekamus veiksmus – tempia, gnyba, volioja, ploja ir
kita. Lipdo vaizdus, juos ornamentuoja.
Lipdydamas pajaučia molio ir kitų medžiagų plastiką, kitas
savybes. Veikdamas įsisavina dalių sujungimo būdus, tobulina
reljefinio lipdymo įgūdžius, įpranta lipdyti iš didelio gabalo
ištemdamas ir modeliuodamas reikiamas dalis. Pasitelkdamas
žaislus, vaizduotę, išradingumą, patirtį. lauke lipdo iš sniego,
šlapio smėlio, įkomponuoja gamtinę medžiagą. Mugėse stebi ir
bando žiesti puodus, bendrauja su meistrais. Išbando keramikos
išdeginimo procesą. Savo lipdinius dekoruoja linijiniais,
reljefiniais puošimais, glazūruoja.
Daro kolektyvinius darbus, bendradarbiauja. Lankosi mugėse, jas
organizuoja grupėje, darželyje. Kartu su artimaisiais ir kitais
suaugusiais gamina lipdinius mugėms. Pratinasi bendrauti su
menininkais, tinkamai elgtis su keramikos dirbiniais.
Alergiškas vaikas dirba tik su moliu, jei gali – su smėliu.
Stebėdamas ir dalyvaudamas žiedimo, degimo procesuose, ugdosi
savisaugos įgūdžius.
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5-6 metai

Kalba ir
bendravimas
Aplinkos
pažinimas

12 – 5,6,7
13 – 5,6,7
17 – 5,6,7

Socialinė
patirtis

Geba pasirinkti
vaidmeninius
socialinius
žaidimus, kurti,
interpretuoti,
fantazuoti.
Geba žaisti
draminius
žaidimus,
vaidinti
žiūrovams.
Geba atkurti
organizacinę ir
spektaklio
vaidinimo seką.

Pasiekimai

Turinio
sritis

Sveikatos
stiprinimas

Meninė
kompetencija

Vaiko veiksenos, metodai, būdai

Vaidindamas su pagamintomis lėlėmis pagal pasakas,
įsivaizduojamas situacijas, pamėgdžioja veikėjus, derina kalbą ir
lėlės judesį. Deklamuodamas, sekdamas pasakas, sukuria
vaidmenines situacijas, individualias mini scenas, improvizuoja
su kaukėmis. „Rašo“ skelbimus, kvietimus, bilietus. Naudoja
liaudies kūrybą.
Organizuoja teatro studiją, rengia spektaklius. Parengia
žiūrovams salę, sceną, suvaidina jiems fiksuotą grožinį tekstą,
pasakėčią, pasaką, skanduotę.
Spontaniškai veikdamas, žaisdamas, vaidindamas, bando
apjungti įvairių sričių žinias. atkuria tikrovę, perteikia plačias
žinias apie aplinką, emocinę patirtį, fantazuoja, improvizuoja.
Bendradarbiauja su kitais vaikais.
Lanko spektaklius, juos aptaria, diskutuoja, piešia įspūdžius.
Domisi aktoriaus darbu. Patirtį perkelia į savo vaidybinius
žaidimus. Vaidina tiek vaidintojams, tiek žiūrovams. Sukuria
vaidinimą ir sceną. Sprendžia iškilusias problemas. Žaidimą
paverčia sceniniu vaidinimu.
Pantomimos žaidimuose lavina judesius, koordinaciją, smulkiąją
motoriką. Elgiasi saugiai. Susitapatina su personažu. Kūnu
išreiškia personažo judėjimo ritmo ypatybes, mimika – emocijas.
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13. TRADICINĖS ŠVENTĖS, RENGINIAI, PROJEKTAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rugsėjo šventė „Vėjo ir aitvarų diena“.
Rudens pabaiga. Šventė prie laužo, medžių puošimas.
Adventinė vakaronė. Gerų darbelių medelis.
Užgavėnių, Velykų, Kalėdų šventės.
Žemės diena.
Menų ir sporto savaitė (projekto veiklos būrelių pavasario renginiai).
Vaikų Gynimo diena.
„Žaliosios paskaitėlės“ (ekologija).
Sveikatos paskaitėlės, viktorinos, akcijos (alergija sergantiems vaikams).
Duonos savaitė.

Parodos:
„Rudens spalvos“ (puokščių), „Išdykėlės daržovės“, „Margutis atriedėjo“, „Lėlės iš teatro“ (vaikų,
tėvų, pedagogų).
Mugės: vaikų darbelių, pedagogų ir tėvų rankdarbių.
Projektai:
1. Prevencinis vaikų ugdymas: saugus buityje, socialinėje aplinkoje, gamtoje.
2. „Sužinosi – nekentėsi, pasveiksi – praturtėsi“ (alergiškiems vaikams).
3. „Gamtos pasakėlės (ekologinis).
4. „Popietė bibliotekoje“.
5. ,,Duonos savaitė“.
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14. VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
•
•

•
•
•
•
•
•

Vaiko ugdymosi pasiekimai – tai ugdymosi procese įgytos žinios, gebėjimai, įgūdžiai. Igdymosi
pažanga – pasiekimo tobulėjimas per tam tikrą laiko tarpą. Pasiekimai vertinami kas pusmetį.
Vaiko pasiekimus vertiname stebėdami jo kasdienę ugdomąją veiklą – organizuotą veiklą,
pasivaikščiojimus, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, žaidimus, kalbines situacijas ir kt.
Pasiekimus galima fiksuoti bet kuriuo metu, kai pedagogas pastebi naujai atsiradusius arba
patobulėjusius gebėjimus. Pokyčiai pamatomi iš vaiko veiklos rezultatų.
Vaiko pasiekimus ir pažangą vertina ikimokyklinio ugdymo pedagogai, kiti specialistai, tėvai.
Informacija apie vaiko pasiekimus renkama stebint, fotografuojant, kaupiant vaikų darbelius, kalbantis
su tėvais, kalbantis su vaiku.
Vaiko pasiekimų vertinimo lentelės kaupiamos vaiko pasiekimų aplankuose (4 pav.).
Gauta informacija apie vaiko ugdymosi rezultatus padeda planuoti tolimesnį ugdymo procesą, jį
individualizuoti.
Apie vaiko pasiekimus tėvai gali būti informuojami nuolat (individualūs pokalbiai). Išsami informacija
pateikiama mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.
Vaiko pasiemimų vertinimo etika reikalauja laikytis konfidencialumo principo. Individualizmo
principas įgalioja vertinti kiekvieno vaiko pasiekimus, nelyginant jo su kitais, neskirstant vaikus pagal
gebėjimų lygį.

4 pav. Vaiko pasiekimų vertinimo lentelė
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ PAPILDO
•

Pagalbos teikimo šeimai ir ugdytiniams modelis.

•

Informavimo-komunikavimo sklaidos modelis.

•

Besimokančios bendruomenės modelis.

•

Kultūrinės plėtotės gairės.

•

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais planas.

•

Kasmetinis įstaigos veiklos planas.
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