
DIENORAŠTIS 
Tema: 

tradicijos, 
šventės

09.05-09.30

RUGSĖJIS • Kopijuoja ir vedžioja skaičius 1–5.
• Atpažįsta ir rašo skaičius 1–5.
• Sieja skaičius 1–5 su kiekiu.
• Supranta skaičių didėjimo tvarką.

GAMTA IR VISUOMENĖ

MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAIKOMUNIKACIJA IR 
SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo / kopijuoja žodžius.
• Taisyklingai vedžioja raides.
• Atpažįsta raides (A, L, M, K, O).
• Bando spalvinti neišlendant iš 
kraštų.

• Išsako savo nuomonę (pradeda).
• Įsimena ir deklamuoja eilėraštį.
• Atpažįsta raides tekste, pagal 
paveikslėlį (A, L, M, K, O).
• Atpažįsta savo vardo raides. 

• Samprotauja apie save (kas aš; 
mano šeima ir tradicijos; ką aš galiu 
ir moku; ką norėčiau išmokti).
• Supranta, kas būdinga skirtingiems 
metų laikams.
• Priskiria šventes metų laikams 
(Kalėdos, Velykos, Naujieji metai).
• Geba užmegzti ryšį su kitais.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Pristato save, žino savo 
stiprybes.

• Žino metų laikus ir jų išskirtinumus.
• Pratęsia sekas.
• Skiria pagrindinių švenčių simbolius.
• Pradeda rinkti informaciją ir ją žymėti 
diagramoje.

• Bando atkartoti angliškus 
žodžius.
• Įvardina keletą švenčių 
pavadinimų angliškai.

• Savitai reiškia savo kūrybinius 
sumanymus.
• Eksperimentuoja, maišo 
spalvas.

• Koordinuotai šokinėja ir 
bėga.
• Išlaiko pusiausvyrą.
• Žaidimuose pritaiko 
tinkamus judesius.



ELEKTRONIKA
Tema: 

prietaisai ir 
transportas

10.03-10.28

   SPALIS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Taisyklingai kopijuoja raides / užrašus.
• Atpažįsta raides (P, N, S, I, J, T).
• Užrašo pirmą daikto raidę, garsą.
• Rašo diktuojamas raides.

• Klausia ir supranta naujus žodžius.
• Pradeda jungti dvi raides į skiemenį.
• Randa trūkstamas raides.
• Pristato knygą.

• Supranta technologijų kaitą, randa 
daikto atitikmenį „seniau“ ir „dabar'“, 
numato ateities technologijas.
• Supranta technologijų naudą / žalą 
žmogui.
• Skiria ir grupuoja transporto 
techniką: oro, sausumos, vandens.
• Skiria medžiagų būsenas: skysta, 
kieta, dujinė.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Kuria 
bendradarbiaudamas 
komandoje.

• Pradeda rinkti informaciją ir ją žymėti 
diagramoje.
• Matuoja daiktais nuo pradžios taško
(kaladėlėmis, žingsniais), pradeda matuoti 
liniuote.
• Lygina objektus naudodamas dydžio 
sąvokas: didelis, vidutinis, mažas, sunkus, 
lengvas.
• Pradeda suprasti ir vartoti kelintinius 
skaitvardžius.

• Atpažįsta ir rašo skaičius 1–10.
• Moka nurodyti skaičius 1–5 mažėjimo tvarka.
• Atpažįsta kvadratą, trikampį, skritulį, 
stačiakampį.
• Sudeda iki 5. 

• Žino kelias transporto 
priemones anglų k.
• Įvardina keletą angliškų 
žodžių daikto vietai nusakyti. 

• Savo žinias pritaiko kurdamas.
• Kuriant naudoja įvairias 
skirtingas priemones, 
medžiagas ir technikas.

• Atlieka veiksmus, kur būtina 
akies-rankos koordinacija.
• Aktyviai dalyvauja 
mankštoje.



TELESKOPAS
Tema: 

planetos 
ir dangus
10.31-11.25

LAPKRITIS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo diktuojamas raides.
• Atpažįsta raides (R, Y, Ž, E, D).
• Tiksliai vedžioja ir kopijuoja 
užrašus.

• Skiria šriftus: spausdintines ir 
rašytines, mažąsias ir didžiąsias 
raides.
• Sujungia 2 raides į skiemenį.
• Supranta, kur teksto pradžia ir 
pabaiga.
• Įsimena eilėraštį.

• Atpažįsta Saulės sistemą, žino 
kelias planetas.
• Geba papasakoti apie pagrindinius 
dangaus kūnus (saulė, mėnulis, 
žvaigždės) bei jų paskirtį.
• Skiria paros dalis.
• Kelia hipotezę, atlieka bandymą ir 
išvadas. 

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Skiria pagrindines 
emocijas.

• Pradeda skirti puses: dešinė, kairė.
• Supranta vietos įvardžius.
• Pradeda suprasti laiko tėkmę: šiandien, rytoj, 
vakar. 
• Išvardina visas savaitės dienas.

• Sieja skaičius 1–10 su kiekiu.
• Supranta skaičių tiesę. 
• Atima iki 5. 
• Sieja skaičius 1–10 su kiekiu.
• Taisyklingai rašo skaičius.

• Įvardina keletą dangaus kūnų 
anglų k. 
• Vartoja keletą angliškų žodžių.

• Įsimena dainos žodžius.
• Kuria naudojant antrines 
žaliavas.

• Taikliai meta ir gaudo 
kamuolį.
• Atpažįsta ir pritaiko judesių 
sekas.



TERMOMETRAS
Tema: 

metų laikai, 
orai

11.28-12.30

GRUODIS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo per 2 eilutes.
• Atpažįsta raides (S, B, Č, U, Š).
• Tiksliai rašo ir kopijuoja.
• Rašo diktuojamas raides.

• Grupuoja daiktus pagal pirmą raidę.
• Išvardina, pažymi knygos veikėjus.
• Atkuria klausytos istorijos įvykių 
seką.
• Sujungia 2 raides į skiemenį.

• Skiria orus: saulėta, debesuota, 
lietus, sniegas, audra, rūkas, vėjuota.
• Prisimena ir įvardina metų laikus, 
kas jiems būdinga.
• Išvardina kelis mėnesius, priskiria 
juos metų laikams.
• Žino įvairias šventes, pasakoja apie 
savo šeimos tradicijas.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Rūpinasi kitais.

• Grupuoja daiktus pagal metų laikus.
• Renka duomenis tyrimui.
• Išvardina savaites dienas.
• Tęsia 2-3 elementų sekas.

• Atpažįsta skaičius 0–15.
• Supranta skaičių vietas sekoje 0–10.
• Lygina skaičius/daiktus iki 10 < > =.
• Atlieka sudėtį iki 10.

 • Kartoja ir skiria orų 
pavadinimus angliškai. 
• Bando įvardinti metų laikus 
angliškai.

• Taisyklingai laiko ir valdo 
žirkles.
• Dainuoja aktyviai ir įsijautęs.
• Savitai reiškia savo kūrybinius 
sumanymus.

• Dalyvauja žiemos 
olimpinėse žaidynėse.
• Žino savo funkciją 
komandoje.



PORTFOLIO
Tema: 

profesijos
01.02-01.27

SAUSIS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo per 2 eilutes, tarp raidžių 
daro tarpą.
• Atpažįsta raides (V, C, Z, F, H, G).
• Taisyklingai laiko rašiklį.
• Rašo diktuojamus skiemenis.

• Jungia skiemenį su skiemeniu.
• Įsimena eilėraštį.
• Įvardina paskutinį žodžio garsą.
• Pradeda skirstyti knygos veikėjų 
savybes: išorinės, vidinės.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Samprotauja apie save 
ateityje.

• Sieja kainą su daiktu.
• Susipažįsta su laikrodžių įvairove ir laiku.
• Atpažįsta, kas netinka sekoje.
• Sprendžia logines užduotis.

• Sieja skaičius 0–15 su kiekiu.
• Supranta skaičių vietas sekoje 0–15.
• Moka nurodyti skaičius 1–15 mažėjimo 
tvarka.
• Atlieka atimtį iki 10.

 • Įvardina keletą profesijų 
anglų k. 
• Skaičiuoja angliškai.

• Vaidybiniams žaidimams kuria 
reikalingas priemones.
• Kuria savo žaidimų vietą 
pasitelkiant menines 
priemones.

• Sportuodami atlieka 
matematinius veiksmus 
(žaidimus / užduotis).
• Žino skirtingas sporto šakas.

• Atpažįsta ir gali apibūdinti kelias 
profesijas, jiems reikalingus daiktus 
ar vietas.
• Orientuojasi savo artimoje 
aplinkoje.
• Samprotauja apie save ir ateitį – ką 
jau moka, ką išmoks, kuo bus 
užaugęs.
• Žino keletą skirtingų pinigų formų, 
valiutų.  



GAUBLYS
Tema: 

pasaulis, 
Lietuva.

01.30-03.03

VASARIS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Taisyklingai laiko rašiklį ir rašo.
• Rašo per dvi eilutes, raides / 
skiemenis / žodžius skiria tarpu.
• Rašo diktuojamas raides ir 
žodžius.
• Atpažįsta raides (Į, Ų, Ū, Ę, Ė, Ą).

• Jungia skiemenį su skiemeniu.
• Supranta, kur teksto pradžia ir 
pabaiga (didžioji raidė, taškas).
• Įvardija pirmą ir paskutinę raidę.
• Pradeda atpažinti skyrybos ženklus.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Skiria pagrindines 
emocijas ir jausmus.

• Supranta atstumo sąvokas: toli, arti.
• Supranta aukščio sąvokas: aukštai, žemai.
• Matuoja ir brėžia liniuote.
• Jungia skaičius didėjimo tvarka.

• Atpažįsta skaičius 0–20.
• Supranta skaičių kaimynus 0–20.
• Sudeda / atima skaičius / objektus iki 15.
• Taisyklingai rašo skaičius.

• Įvardina pagrindines spalvas 
angliškai.
• Vartoja keletą angliškų 
žodžių.

• Aiškiai ir raiškiai intonuoja.
• Savitai reiškia savo kūrybinius 
sumanymus.
• Tiksliai ir kruopščiai atlieka 
smulkias užduotis.

• Bėgant keičia kryptį, tempą, 
greitį.
• Žaidžia judriuosius 
žaidimus.

• Žino savo šalies sostinę, kelis 
miestus.
• Žino simbolius (herbas, himnas, 
vėliava).
• Atpažįsta svarbias asmenybes: 
karalius, prezidentas.
• Skiria pasaulio žemynus ir jiems 
būdingus bruožus (oras, gyvūnai, 
kalnai, dykumos).



SAPIENS
Tema: 

žmogus, 
ryšiai

03.06-03.31

 KOVAS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo pirmą ir paskutinę objekto raidę.
• Sieja raides ir žodžius su objektu.
• Įrašo praleistą raidę.
• Rašo nesudėtingus diktuojamus žodžius.

• Grupuoja daiktus pagal pirmą ir 
paskutinę raidę.
• Perskaito trumpus žodžius.
• Vaizduoja, ką perskaitė.
• Įsimena eilėraštį.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Supranta ir priima žmonių 
skirtumus, tradicijas, 
pomėgius.

• Sprendžia loginius uždavinius iki 5.
• Grupuoja objektus pagal ypatybes 
(švelnus, šiurkštus, ilgas, trumpas ir t.t.).
• Atlieka tyrimą, pildo diagramą.

• Sieja skaičius 0–20 su kiekiu.
• Supranta skaičių vietas sekoje 0–20.
• Moka nurodyti skaičius 1–20 mažėjimo 
tvarka.
• Lygina < > =.

• Įvardina kelias kūno dalis 
anglų k. 
• Žino pagrindinių šeimos 
narių pavadinimus angliškai.

• Vaizduoja savo sumanymus.
• Aiškiai artikuliuoja.

• Atlieka smulkiosios 
motorikos judesius. 
• Nurodo, kad judrieji 
žaidimai, pratimai, mankšta 
padeda jaustis žvaliam ir 
stipriam.

• Žino šeimos / giminės narius.
• Žino pagrindinius žmogaus gyvenimo
tarpsnius: kūdikystė, vaikystė, paauglystė,
suaugęs žmogus, senatvė.
• Žino keletą kūno dalių, organų.
• Skiria 5 pagrindinius pojūčius.
• Supranta sveikos gyvensenos naudą.



EKOMIESTAS
Tema: 

ekologija
04.03-04.28

BALANDIS

GAMTA IR VISUOMENĖ MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo raides, žodžius.
• Kopijuoja žodžius.
• Rašo per 2 eilutes, daro tarpus.
• Įrašo kelias praleistas raides.

• Atpažįsta skyrybos ženklus, žino jų 
funkciją.
• Perskaito 2–3 žodžių užrašą.
• Vaizduoja, ką perskaitė.
• Klausia ir supranta naujus žodžius.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Ieško būdų tinkamai 
spręsti konfliktus.

• Sprendžia loginius uždavinius iki 10.
• Pratęsia sekas.
• Kuria savo sekas.
• Skaito ir sudaro stulpelinę diagramą.

• Atlieka matematinius veiksmus.
• Bando nurodyti laiką valandos tikslumu.
• Susipažįsta su erdvinėmis figūromis: 
rutulys, kubas, piramidė.

 • Įvardina keletą augalų anglų k. 
• Naudoja pavienius angliškus 
žodžius. 

• Įsimena besirimuojantį tekstą 
ir judesius.
• Taiko keletą skirtingų meninių 
technikų ir priemonių.

• Taisyklingai atlieka augalų 
jogą.
• Atlieka judesius reaguodami 
į garsą ar vaizdą. 

• Mokosi rūšiuoti (stiklas, plastikas, 
popierius, mišrios atliekos).
• Supranta, kodėl reikia taupyti 
vandenį, elektrą.
• Atpažįsta augalų rūšis: medžiai, 
krūmai, gėlės.
• Skiria augalo dalis: šaknys, stiebas, 
žiedas, lapai, vaisiai.
• Supranta augalo augimo ciklą.



FAUNA 
Tema: 

gyvūnai
05.02-06.02

GEGUŽĖ

GAMTA IR VISUOMENĖ

MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo diktuojamas raides, 
skiemenis, žodžius.
• Rašo taisyklingai, laikydamasis 
sąsiuvinio struktūros.
• Rašo savo sugalvotus užrašus.

• Skiria šriftus: spausdintines ir 
rašytines, mažąsias ir didžiąsias 
raides.
• Pastebi ir suvokia skyrybos 
ženklus.
• Skiria veikėjų išorines ir vidines 
savybes.
• Įsimena ilgesnį eilėraštį.

• Atpažįsta naminius, laukinius 
gyvūnus.
• Atpažįsta sausumos, vandens 
gyvūnus.
• Atpažįsta nykstančius, išnykusius 
gyvūnus.
• Atpažįsta gyvūnus ir jiems 
būdingus bruožus
(greitas, kur gyvena, ką ėda).

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Įvertina, kaip pasikeitė per 
metus, ko išmoko.

• Supranta daiktų padėtį.
• Skaičiuoja veiksmus 10-ies ribose, juos 
vaizduoja pasakojimu, piešiniu.
• Renka duomenis ir braižo diagramą.
20 ribose.
• Naudojasi liniuote.

 • Skiria ir įvardina keletą 
gyvūnų anglų k.
• Raiškiai ir taisyklingai taria 
žodžius.

• Dainos žodžius palydi judesiais. 
• Bando lankstyti popierių, pagal 
instrukcijas.
• Pasitelkia judesius ir mimikas 
vaidinant.

• Atkartoja gyvūnų judesius.
Rungtyniauja / kovoja porose 
ar komandose.

• Atlieka sudėties ir atimties veiksmus 
15-20 ribose.
• Lygina skaičius 15-20 ribose.
• Taisyklingai rašo skaičius.
• Atpažįsta ir braižo figūras, supranta jų 
tarpusavio ryšį.



KARTOJIMAS
06.05-06.30

BIRŽELIS

GAMTA IR VISUOMENĖ

MATEMATINIS MĄSTYMAS

KLASĖS FABRIKAS

GAMTOS LOBIAI
KOMUNIKACIJA IR 

SUVOKIMAS

RAŠALIONĖ

KNYGŲ ŠNIPAS

• Rašo diktuojamas raides, 
skiemenis, žodžius.
• Įrašo praleistas raides.
• Rašo raides ir žodžius.
• Atpažįsta ir taisyklingai rašo 
raides ir žodžius.

• Geba parengti pristatymą ir jį 
pristatyti kitiems.
• Perskaito užrašus.
• Sieja žodį su simboliu.

MĄSTYKLĖ

MATEMATINĖ RAZINA

ANGLŲ KALBA MENAI SPORTAS VERTYBINIS UGDYMAS

• Skiria ir apibūdina 
pagrindines emocijas.

• Skiria ir vartoja sąvokas nusakyti 
dydžiui.
• Suvokia didėjimo ir mažėjimo tvarką.
• Sudaro stulpelinę diagramą.

• Žino po keletą žodžių anglų 
kalba iš skirtingų temų.
• Gali trumpai prisistatyti 
angliškai. 

• Savitai reiškia kūrybinius 
sumanymus.
• Pritaiko menines išraiškas 
buityje.

• Žaidžia judriuosius 
žaidimus.
• Supranta ir pasako, kur 
(namie, lauke, gamtoje, 
sporto salėje) ir kaip galima 
judėti kasdien. 

• Skiria ir atpažįsta geometrines figūras.
• Atlieka sudėties ir atimties veiksmus.
• Taisyklingai rašo skaičius.

• Eksperimentuojant kelia hipotezes 
ir išvadas.
• Supranta kūno sandarą ir 
giminystes ryšius.
• Skiria metų laikus ir jiems 
būdingus bruožus.
• Samprotauja apie supančią aplinką 
(gyvūnai, augalai, prietaisai).


