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                     Informacija apie švietimo teik÷ją:  
                     Pavadinimas - Ukmerg÷s vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“. 

Teisin÷ forma – biudžetin÷ įstaiga. 
Priklausomyb÷ – savivaldyb÷s įstaiga. 
Tipas – lopšelis - darželis. 
Grup÷ – ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
Adresas – Linų g. 3, LT – 20158, Ukmerg÷, tel. 8 (340) 64159. 
El. paštas: buratinas@buratinas.ukmerge.lm.lt 

                     Internetinis puslapis – www.ukmergesburatinas.lm.lt 
Mokymo kalba – lietuvių. 
Mokumo forma – grupinio mokymosi. 

                     Savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s 
taryba. 

Mokyklos pagrindin÷ paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grup÷s įstaiga lopšelis-darželis. 
Ugdymo procesas organizuojamas, formuojamas ir įgyvendinamas ugdymo turinys pagal 

lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Mažais žingsneliais į gyvenimą“.  
 

1. Vaikai ir j ų poreikiai 
 

Įstaigoje yra 6 grup÷s, kurias lanko vaikai nuo 1-6 metų. Grup÷s komplektuojamos pagal 
amžiaus tarpsnius: ankstyvojo amžiaus grup÷s – 1-3 metų vaikams, ikimokyklinio amžiaus grup÷s – 
3-5/6 metų vaikams. Kiekviena grup÷ – atvira, savita, turinti savo originalų stilių, pavadinimą bei grupei 
būdingas tradicijas. Kiekvienas vaikas priimamas toks, koks jis yra. Gerbiamas vaiko individualumas, 
sukurta visapusiška vaiko ugdymąsi skatinanti aplinka. 
                     Ankstyvajame amžiuje pagrindinis d÷mesys skiriamas vaikų adaptacijai, priežiūrai. Šiame 
amžiuje vaikai skatinami įgyti įgūdžių, geb÷jimų, emocin÷s patirties. 
                     Ikimokykliniame amžiuje vaikai skatinami šnek÷ti, žaisti, bendrauti, jud÷ti, piešti, pažinti, 
tirti, eksperimentuoti, išreikšti save. Didelis d÷mesys skiriamas vaikų individualumui, saviraiškai, norų, 
poreikių, geb÷jimų tenkinimui bei lavinimui. 
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Šiuolaikiniai vaikai vadinami ,, interneto amžiaus“, Alfa kartos vaikais, kurių ugdymosi 
procesas išskirtinai reikalauja vaizdumo, būtini įtraukūs mokymosi metodai, aktyvi – originali 
veikla,  mokymasis bendradarbiaujant. Šie vaikai geriau mokosi netradicin÷se aplinkose, o poreikis 
mokytis per įvairius pojūčius yra itin išreikštas. Tai nekantrūs, aktyvūs, judrūs, emociškai jautresni ir 
uždaresni vaikai, labiausiai iš visų kartų reikalaujantys pagarbos sau ir siekiantys būti visur geriausi. 
Linkę eksperimentuoti, tyrin÷ti, išm÷ginti, norintys įdomios veiklos ir joje savarankiškai veikti. Šie 
vaikai naują medžiagą įsisavina tik tuo atveju, jei mato tame prasmę (t. y. supranta, kod÷l svarbu tai 
atlikti?), o visas nes÷kmes išgyvena labai jautriai. 

Atsižvelgiant į individualius, specialiuosius poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko 
poreikius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. 

Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų 
globoje palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.  

Poreikis jud÷ti.  Vaikas nuolat juda, b÷gioja, sportuoja, laipioja jud÷jimui, aktyviai veiklai 
skirtose zonose, sporto sal÷je, lauko aikštel÷se.  

Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, 
pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja.  

Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų 
gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų.  

Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, 
tikslina turimus daiktų vaizdiniu, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikas 
nori viską paliesti, pajausti tod÷l, kad jo saviti mokymosi metodai.  

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

Poreikis produktyviai ir k ūrybingai veiklai.  Šiuolaikin÷je žinių ir technologijų 
visuomen÷je augantis vaikas domisi, nori žaisti kompiuterinius ir kt. žaidimus. Vaikas beveik visada nori 
ką nors veikti: piešti, lipdyti, konstruoti. Tam, kad vaikas nuolat gal÷tų įgyvendinti savo sumanymus, 
jam sudaromos palankios sąlygos tai atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdymosi aplinką.  

Specialiųjų (kitoki ų) ugdymosi poreikių turin čių vaikų ugdymas. 
                     Kiekvienais mokslo metais nuo 20 iki 30 vaikų reikalinga logopedo pagalba. Vaikams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, užtikrinamos lygios galimyb÷s ugdytis, atsižvelgiant į 
kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas ir t÷vų 
(glob÷jų) lūkesčius. Į grupes yra integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai: turintys 
kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų; turintys nežymių, vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių d÷l klausos, l÷tesn÷s psichin÷s raidos ar kitų raidos sutrikimų. Jiems užtikrinamos lygios 
galimyb÷s ugdytis. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas grindžiamas vaiko geb÷jimų, 
poreikių ir interesų pažinimu, parenkant ir taikant individualius ugdymo metodus, formas, specialiąsias 
mokymo ir (ar) technin÷s pagalbos priemones, sukuriant tinkamą ugdymo ir ugdymosi aplinką, 
sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo geb÷jimus ir galias. Korekcinę pagalbą vaikams ir konsultacijas 
t÷vams teikia logopedas. Esant reikalui, pedagogas kartu su kitais specialistais, t÷vais (glob÷jais), 
atsižvelgdamas į įstaigos Vaiko gerov÷s komisijos ir pedagogin÷s psichologin÷s tarnybos specialistų 
rekomendacijas, pritaiko ugdymo programą.  
 Šie vaikai ugdomi integruojant į bendrojo tipo grupes.  
 

2. Pedagogų ir kit ų specialistų pasirengimas 
 

Lopšelyje-darželyje dirba 12 pedagogių.  
Įstaigos pedagog÷s – patyrusios, rūpestingos, gebančios ir norinčios dirbti, gebančios skirti 

d÷mesį kiekvienam vaikui kaip vertybei. Tai kompetentingos, gebančios keistis, besidominančios 
švietimo naujov÷mis ir jas įgyvendinančios, įgijusios kvalifikacines kategorijas ugdytojos. 9 pedagog÷s - 
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vyresniojo aukl÷tojo kvalifikacinę kategoriją ir 1 aukl÷tojo - metodininko kvalifikacinę kategoriją. Vaikų 
gyvenimą ir ugdymą darželyje organizuoja atsižvelgdamos į vaikų individualų gyvenimo ritmą, įpročius, 
asmenines savybes. Jos nuolat atlieka savianalizę ir tobulina savo profesines kompetencijas, 
dalyvaudamos kursuose, seminaruose, dalyvauja miesto, šalies renginiuose, bendrauja su kitais 
specialistais, ugdytinių t÷vais. Pedagog÷ms talkina aukl÷tojų pad÷j÷jos, logopedas, neformaliojo 
ugdymo (muzikos) pedagog÷, visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷.  

 
3. Įstaigos ir regiono savitumas 

 
Lopšelis-darželis yra tarsi tiltas, sujungiantis ugdymą šeimoje ir ikimokyklin ÷je 

įstaigoje. 
Lopšelis-darželis ,,Buratinas“ bendro tipo ikimokyklin÷ ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi 

vaikai nuo 1 m. iki 6 metų. Lopšelyje–darželyje vaikų sveikata yra prioritetin÷ veiklos sritis. 
Lopšelis-darželis „Buratinas“ priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“ (2019 
m.), pasirinkęs sveikos gyvensenos kryptį, puosel÷ja sveikos gyvensenos id÷jas, dirba pagal individualią 
programą „Sveikas darželis“ (2019–2024 m. m.).  

Lopšelis-darželis yra respublikin÷s pedagogų asociacijos „Sveikatos želmen÷liai“ narys, 
dalyvauja ilgalaik÷je sveikatos ugdymo programos projekte „Sveikatiada“. 2016 metais įsijung÷me į 
LFF ir LMFA ilgalaik÷s vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektą 
„Futboliukas“. Ugdymas paremtas komandiniu darbu, projektinio darbo metodu, vaikų pažangos 
vertinimo rezultatų analize, vertinimu ir įsivertinimu. 

Lopšelio-darželio struktūrą sudaro 6 grup÷s: 3 ankstyvojo amžiaus grup÷s, 3 ikimokyklinio 
ugdymo grup÷s. Ugdymo modelis – 10,5 val. Vaikų grup÷s komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų 
amžiaus tarpsnius. Lopšelyje-darželyje teikiama logopedo, specialiojo pedagogo pagalba. 
Lopšelio-darželio ,,Buratinas“ ugdomosios veiklos prioritetai: sveikatos stiprinimas ir saugojimas, 
STEAM ugdymas  

Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos vaikų ugdymui (si):erdvios, estetiškos, skatinančios 
vaikų kūrybiškumą grup÷s; logopedo kabinetas; meninio ugdymo sal÷; metodinis kabinetas, aprūpintas 
informacin÷mis komunikacin÷mis technologijomis; mobilus pojūčių kambarys, aprūpintas moderniomis 
priemon÷mis vaikų socialiniam emociniam ugdymui tobulinti. Įstaigoje dirba vaiko saviraišką 
skatinantys pedagogai. Dauguma grupių turi savitą darbo stilių. Vaikai visapusiškai ugdosi žaisdami, 
muzikuodami, šokdami, sportuodami, vaidindami, tyrin÷dami aplinką. 

Įstaigoje diegiamos ugdymo turinio naujov÷s vaikų emocinei ir socialinei patirčiai įgyti. 
Įstaiga pasirinkusi sveikatingumo bei šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo kryptis. 
Ugdymo įvairinimui įstaigos logoped÷ naudoją žaismingą kalbos terapijos priemonę „Frepy“; įstaigos 
ugdytiniams veiklos įvairinamos, naudojant pirmą lietuvišką interaktyvią animacinę priemonę 
„SaulyTUČIAI“, „Blue-bot robotuką“ - tai puiki priemon÷ mokytis iššifravimo bei problemų sprendimo, 
programavimo pradmenų, šviesos ir spalvas keičiančios šviesos lentos, skirtos koncentruoti vaikų 
d÷mesį bei sužadinti smalsumą. Vaikai skatinami tirti juos supančią aplinką ir išreikšti save: žodžiais, 
judesiais, piešimu, tapyba, konstravimu, lipdymu, šeš÷lių teatru, koliažais, muzika ir kt.  

Vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ įsikūręs gražioje, erdvioje vietoje, mikrorajone 
Pivonija. Lopšelis-darželis yra prie gražaus pušyn÷lio. Geografin÷ įstaigos pad÷tis, tiesioginis sąlytis su 
gamta suteikia realią galimybę vaikams visais metų laikais steb÷ti, tyrin÷ti gamtos reiškinius: augaliją, 
paukščius, vabzdžius, leidžia pasijusti gamtos dalimi ir aktyviu jos dalyviu. Įstaiga yra netoliese Užupio 
pagrindin÷s mokyklos. Su šia švietimo įstaiga draugiškai bendradarbiaujame. 

Lengvai pasiekiamas miesto centras, tod÷l galime lankytis muziejuje, vaikų bibliotekoje. 
 

4. T÷vų (glob÷jų) poreikiai ir l ūkesčiai 
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Kaip rodo įstaigą lankančių ugdytiniu t÷vų (glob÷jų) apklausa, t÷vai (glob÷jai) puikiai žino 
ko jie nori savo vaikams ir ko tikisi iš pedagogių: abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo, atskirų 
vaiko geb÷jimų ugdymo: šokio, sporto, muzikos ir pageidauja, kad vaikai įgytų gražaus bendravimo, 
savarankiškumo įgūdžius, išsiugdytų geb÷jimą socializuotis besikeičiančioje visuomen÷je. Jie palaiko ir 
remia įstaigos sveikos ir saugios gyvensenos kryptį.  

Bendradarbiaudami su vaiko šeima: 
• Dalijam÷s pasteb÷jimais, rūpesčiais ir džiaugsmais; 
• Informuojame apie ugdymo(si) pasiekimus ir sunkumus; 
• Kviečiame dalyvauti bendruose projektuose, renginiuose, išvykose; 
• Bendrai svarstome ugdymo kokyb÷s tobulinimo klausimus; 
• Drauge švenčiame kalendorines tautines, tradicines šventes. 

Lopšelio-darželio „Buratinas“ paskirtis – pad÷ti šeimai ugdyti vaiką, atliepti t÷vų lūkesčius ir poreikius. 
 

5. Ikimokyklinio ugdymo programos ir strateginių dokumentų sąsajos 
 

Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų 
kriterijų aprašu (2005 m.), Ikimokyklinio ugdymo programų metodin÷mis rekomendacijomis (2015 m.), 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m., nauja redakcija 2017 m.), bei pagrindiniais 
teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymosi veiklą.  

Valstyb÷s švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatyta sumažinti socialinę atskirtį ir 
skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį 
patiriantiems ir socialin÷s rizikos šeimų vaikams.  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme – ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira 
švietimo sistemos struktūros dalis.  

Lietuvos pažangos strategija ,, Lietuva 2030” siekiama paskatinti esminius visuomen÷s 
pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei.  

Ikimokyklin÷ ugdymo programa remiasi Lietuvos Respublikos strateginiuose švietimo 
dokumentuose išskiriamosiomis prioritetin÷mis laukiamų ugdymo rezultatų kryptimis: vaiko 
individualių galių pl÷tojimu, vaiko santykių su kitais pl÷tojimu, t.y. bendraujantis ir bendradarbiaujantis 
bei aktyvus visuomen÷s narys, pasirengęs mokytis visą gyvenimą. 

 
6. Ugdymo metodai, aplinka 

 
Ugdymo (si) metodai.  
Įstaigos ikimokyklinio ugdymo (si) programoje vadovaujamasi šiais metodais: 
Žaidimas – pagrindinis vaiko ugdymo metodas, juo siekiama sudaryti kuo daugiau 

galimybių rinktis vaikams įdomią ir prasmingą veiklą: diskutuoti, klausin÷ti, ieškoti, bandyti.  
Projektin ÷ veikla – tai veikla, apimanti daugelį veiklos sričių ir skatinanti įgimtą vaikų 

smalsumą bei norą tyrin÷ti pasaulį.  
Pokalbis, diskusija – tai galimyb÷ pasidalyti savo mintimis, jausmais ir nuomonę, pagrįsti 

ją, išklausyti kito nuomonę, diskutuoti.  
Probleminiai klausimai – tai kritinį mąstymą skatinantis problemų sprendimas, „minčių 

lietus“, id÷jų kūrimas, išeičių ieškojimas bei jų pagrindimas.  
Kūrybin ÷s užduotys – tai įvairių veiklos sričių (ypač menin÷s veiklos) užduotys, naujų 

sumanymų įgyvendinimas, skatinantys vaikų kūrybiškumą bei saviraišką.  
Steb÷jimas, tyrin ÷jimas – tai aplinkos pažinimo būdai, kurių metu vaikas turi galimybę 

steb÷ti ir suprasti aplinkinį pasaulį, pajusti žmonių, daiktų, reiškinių ryšį, vieningumą.  
Eksperimentai – dar vienas aplinkos pažinimo būdas, kuris skatina vaiką aktyviai veikti, 

patirti atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį, daryti atradimus, išmokti naujų sąvokų. 
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Išvykos, ekskursijos (ir pasirengimas joms), praturtinančios vaiko patirtį, praplečiančios jo 
akiratį.  

Kasdienis praktikavimas – tai tam tikrų geb÷jimų bei įgūdžių formavimas, ypač sietinas 
su vaiko sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymu.  

Reggio Emilia metodo elementai - menin÷ veikla prie šviesos ir sm÷lio stalų, kūrybin÷se 
laboratorijose, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis ir kt.  

Atsipalaidavimo valand÷l÷s – tai svarbi ugdomojo proceso grandis, padedanti vaikams 
išmokti atsipalaiduoti esant įtampą keičiančioms nepalankioms aplinkyb÷ms. 

Sportin÷s veiklos metodai: futboliukas, estafet÷s, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai 
pratimai. 

IT taikymas: . praktiniai užsi÷mimai interaktyvioje lentoje, žaidimai ant interaktyvių 
grindų, vaizdo medžiagos steb÷jimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai, 
video tiltai ir kt. suteikia vaikams galimybę pažinti šiuolaikines technologijas 

Ugdymo (si) aplinka.  
Ugdymosi aplinka – viena svarbiausių ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo 

prielaidų, nes tinkamai parengta grup÷s aplinka ne tik sudaro galimybę vaikui ugdytis, žadina jo 
smalsumą, kūrybingumą, dom÷jimąsi įvairiomis veiklos formomis, bet daro didžiulę įtaką jo jausmams, 
savijautai, pasitik÷jimui savimi. Pedagogui keliamas uždavinys kartu su vaikais susikurti tokią grup÷s 
aplinką, kurioje pripažįstama kiekvieno vaiko teis÷ būti aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu. Nuo to 
priklauso, kaip šioje erdv÷je jaučiamasi, kaip s÷kmingai siekiama užsibr÷žtų tikslų. Kiekvienoje grup÷je 
ugdymo aplinka pritaikyta atitinkamo amžiaus tarpsnio asmens ugdymosi reikm÷ms ir sudaro galimybę 
vaikui individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti poreikį tyrin÷ti, veikti, pažinti, jud÷ti, puosel÷ti 
pasitik÷jimą savo j÷gomis. Kuriami šilti, bendradarbiavimu grįsti ikimokyklinio ugdymo pedagogų 
pagalbos mokiniui specialistų, t÷vų (glob÷jų), kitų vaiko artimųjų santykiai, užtikrinantys emociškai 
palankią aplinką, puosel÷jami ir kuriami gyvenimo grup÷je ritualai. Sudaromos galimyb÷s vaikui veikti 
savarankiškai, pačiam rinktis reikiamas priemones, veiklą, žaidimų draugus. Ugdymo ir ugdymo (si) 
aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių, skatinančių aktyvią vaiko veiklą, jo smalsumą, 
kūrybiškumą, vaizduotę. Aplinka – viena iš svarbiausių ugdytojų. Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ 
ugdymo (si) aplinka yra: 

• laiduojanti gerą vaiko savijautą (emocinius santykius: vaikas–vaikas, vaikas-pedagogas, 
vaikas-t÷vai-pedagogai); 

• saugi, atitinkanti sanitarinius -higieninius reikalavimus; 
• skatinanti aktyviai veikti ir padedanti atsipalaiduoti; 
• patraukli, ugdanti, stimuliuojanti; 
• padedanti aktyviai bendrauti; 
• estetiška ir funkcionali; 
• pritaikyta specialiųjų vaikams; 
• lengvai tvarkoma, keičiama, nuolat atnaujinama. 
Lopšelio-darželio „Buratinas“ aplinka aprūpinta įvairiomis priemon÷mis: žaidimams, 

pažintinei veiklai, kalbos ugdymui, konstravimui, kūrybinei veiklai, vaizduojamajai meninei veiklai, 
judesiui, muzikavimui, sportinei veiklai, veiklai lauke. Jos skatina vaiko aktyvumą, norą pažinti, steb÷ti, 
kurti, tyrin÷ti, ieškoti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. Erdv÷s vaikų veiklai ir priemon÷s išd÷stytos 
orientuojantis į vaikų interesus, kylančius sumanymus, žadina savaiminį per÷jimą nuo vienos veiklos 
rūšies prie kitos. 

 
7. Filosofin÷s ugdymo kryptys 

 
Programoje galima įžvelgti siejamas kelias ugdymo filosofijos kryptis, tačiau esmin÷mis 

laikomos humanistin÷ ir holistin÷ ugdymo kryptys. Suaugusysis, kaip ugdytojas, besivadovaujantis 
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humanizmo id÷jomis, sąveikaudamas su vaiku, stengiasi įsivaizduoti save jo pad÷tyje, jausti jo 
išgyvenimus, nuoširdžiai ir atvirai su juo bendrauti. Vaikas pripažįstamas kaip unikali būtyb÷, turinti 
savitus poreikius ir teisę juos realizuoti. Pedagogas stimuliuoja vaiko vystymąsi tapdamas pagalbininku 
vaiko savęs pažinimo ir saviraiškos procese, kuria emociškai saugią ir ugdymui turtingą bei lavinančią 
aplinką. 

Įvertinus įvairias šio laikmečio problemas ir aktualijas humanistin÷je ugdymo filosofijoje 
persipina ir holismo id÷jos puosel÷ti vaiko unikalius bruožus, sudaryti galimybes jo talentų, jo 
kūrybiškumo sklaidai ugdyti bendrumo su visu pasauliu jausmą. Ugdymas, besiremiantis holistin÷s 
pedagogikos nuostatomis, pirmiausia pasireiškia per: pagarbą visoms gyvyb÷s formoms ir gyvenimui 
apskritai, svarbiausių vertybių - grožio, g÷rio, džiaugsmo, meil÷s, asmenyb÷s ir pasaulio integralumo, 
kūrybos pažinimo siekiamybę. Taigi ikimokyklinio ugdymo programoje n÷ra svetima ekologin÷ bei 
aplinkosaugin÷ problematika bei tematika. 

Pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ar vaikų grup÷s ugdymo (si) poreikius, 
buvimo grup÷je trukmę, lanksčiai taiko programą, direfencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį bei 
metodus, lanksčiai planuoja. 
  

II SKYRIUS 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 
Principai , kurių laikomasi planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, 

kuriant ugdymo aplinką, organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagogin÷s sąveikos būdus, 
bendravimo su t÷vais (glob÷jais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais: humaniškumo, 
prieinamumo ir tęstinumo, integralumo, aktyvumo, diferencijavimo, sveikatingumo, tautiškumo, 
patrauklumo ir žaismingumo. 

Humaniškumo - pastebimas ir gerbiamas kiekvienas vaikas; tikima geraisiais jo pradais; 
palaikomi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laim÷jimais; pedagogo ir vaikų santykiai grindžiami 
tarpusavio pasitik÷jimu, atsakomybe, pagarba kito nuomonei, interesams ir t.t.  

Prieinamumo ir tęstinumo – ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai 
taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, interesus ir galimybes. Ikimokyklinio 
ugdymo turinys suderintas su priešmokyklinio ugdymo turiniu, siekiant, kad vaikas darniai pereitų prie 
ugdymo (si) priešmokyklin÷je grup÷je. Atsižvelgiama į vaiko jau įgytą patirtį ir esminius geb÷jimus bei 
ugdymo (si) perspektyvą. 

Integralumo - užtikrinama vaiko ugdymo darželyje ir namuose darna. Ugdymo turinys 
garantuoja harmoningą vaiko vystymąsi, visuminį pasaulio suvokimą, geb÷jimą atskleisti įvairiapusius 
tikrov÷s reiškinių ryšius ir sąveikas, ugdant vaiko kompetencijas. 

Aktyvumo  – ugdomasi praktiškai veikiant, atsisakoma teoretizavimo, 
akademiškumo;siekiama racionalaus (intuityvaus, jausminio, pasąmoninio) pažinimo derm÷s, įtraukiami 
visi jutimai; vaikai skatinami savarankiškai veikti, ieškoti, reikšti savo mintis, išgyvenimus, nuotaikas; 
sudaroma galimyb÷ rinktis (veiklą, veikimo priemones), savarankiškai apsispręsti; pasirinkimo laisv÷ 
derinama su atsakomybe už savo veiksmus ir poelgius; kaip veiklos, valios variklis, žadinami teigiami 
vaiko išgyvenimai. 

Diferencijavimo – vaikai ugdomi, atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje 
tradicijas ir vaiko patirtį. Dažniau taikomos individualaus ar ugdymo nedidel÷mis grupel÷mis formos. 

Sveikatingumo - vaikai ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios 
veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo; pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę sveikatą, švarinti 
aplinką, saugiai elgtis artimiausioje aplinkoje. 

Tautiškumo - ugdyti būsimą tautos kultūros tes÷ją, saugotoją ir kūr÷ją. T÷vų ir pedagogų 
partneryst÷s lygiavertiškumas bei nuolatin÷ tarpusavio sąveika, perduodant gerąją šeimos tradicijų, 
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papročių patirtį. Panaudoti gimtosios kalbos, literatūros, tautos istorijos, meninio ugdymo išteklius – 
intuityviai derinant kasdieninį gyvenimą ir tradicinę liaudies kultūrą. 

Patrauklumo ir žaismingumo – pasirenkami vaiko žav÷jimąsi ugdymo procesu 
stiprinantys, ugdymo(si) motyvaciją skatinantys darbo metodai: siekiama, kad vaikai patirtų malonumą, 
pažinimo, kūrybos džiaugsmą. 

 
III SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIA I 
 

 Tikslas - Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomen÷s raidos tendencijas, kurti 
sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etnin÷s, socialinius, pažintinius 
poreikius. 
                     Uždaviniai:                       
                     1. Sudaryti sąlygas atsiskleisti vaikų individualiems poreikiams ir geb÷jimams.  

2. Serg÷ti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti fizinį, psichinį ir socialinį 
jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir judrumo poreikį. 

3. Sudaryti vaikams galimybes pl÷toti savo kūrybines galias, geb÷jimą reikštis ir 
komunikuoti teatro raiškos priemon÷mis. 

4. Ugdyti vaikų poreikį pažinti meno pasaulį, kaupti naują patirtį, tyrin÷ti, eksperimentuoti, 
išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus. 

5. Parinkti ir taikyti įvairias ugdymo technologijas, kurti estetišką, funkcionalią, ugdymo 
aplinką grup÷je, atsižvelgiant į vaiko poreikius, aktyvinti vaiko kalbą ir vaidybinę raišką.  

6. Įtraukti šeimas į įstaigos ir grupių gyvenimą. 
7. Užtikrinti visų amžiaus tarpsnių vaikų tęstinį ugdymą (si), padedant subręsti mokyklai. 

 
IV SKYRIUS 

UGDYMO (SI) TURINYS 
 

Ugdymo (si) turinys sudarytas atsižvelgiant į 1-6 metų vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, 
šeimoje įgytą patyrimą, geb÷jimus, galimybes, interesus, polinkius, į šio amžiaus vaikų fizines, 
emocines, intelektines išgales, kiekvieno vaiko bei grup÷s individualumą.  

Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ ugdymas (is) orientuotas į sveikatos saugojimą ir 
stiprinimą (fizinių ir psichinių galių puosel÷jimą), socialinį emocinį ugdymą, STEAM ugdymą, savęs 
pažinimą (savo individualumo suvokimą, teisingo ir pagarbaus požiūrio į artimiausią aplinką ugdymą), 
tarpusavio santykiu (tarpusavio santykių modeliavimą ir pl÷tojimą, pagarbaus santykio su savimi ir 
aplinkiniai ugdymą). 

Ugdymo turinys skleidžiamas pagal penkias kompetencijas: 
• Socialin÷ kompetencija; 
• Sveikatos saugojimo kompetencija; 
• Komunikavimo kompetencija; 
• Pažinimo kompetencija; 
• Menin÷ kompetencija. 
Kiekvienoje kompetencijoje pateikiamos vaiko ugdymo sritys, jų vertybin÷s nuostatos ir 

esminiai geb÷jimai. 
Vertybin÷ nuostata – tai ugdymo ir ugdymosi procese įgytas nusiteikimas, polinkis, 

požiūris, išreiškiantis santykį su savimi, su kitais ir su aplinka. 
Esminis geb÷jimas – tai nuo gimimo iki šešerių metų įgytas svarbiausias vaiko geb÷jimas 

ką nors daryti, veikti, elgtis, kurti. 
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Ugdymo turinys sudarytas remiantis įstaigos pedagogų patirtimi, vaikų geb÷jimais ir 
poreikiais bei t÷vų (glob÷jų) lūkesčiais. Ugdymo būdus bei metodus pedagog÷s gali laisvai rinktis, 
lanksčiai, kūrybiškai taikyti siūlomą ugdymo turinį, planuoti veiklą, parinkti ugdymo priemones. 

 
V SKYRIUS 
 

VAIKO UGDYMAS NUO 1 M. – 6 M. 
  

SOCIALIN ö KOMPETENCIJA – emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrol÷ , 
savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiais, santykiai su bendraamžiais. 
Gyventi ir būti greta, kartu.  
Ugdymo sritis : emocijų suvokimas ir raiška  
Vertybin ÷ nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Geb÷jimai  Pasiekimai 

1 – 3 metai 3 – 6 metai 
Esminiai geb÷jimai 
Atpažįsta bei įvardija 
savo ir kitų emocijas 
ar jausmus, jų 
priežastis, įprastose 
situacijose emocijas 
ir jausmus išreiškia 
tinkamais, kitiems 
priimtinais būdais, 
žodžiais ir elgesiu 
atliepia kito jausmus 
(užjaučia, padeda). 

 1-asis žingsnis. Mimika, kūno 
judesiais ir garsais išreiškia 
džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį. 
Patiria išsiskyrimo su t÷vais 
nerimą ir džiaugsmą jiems 
sugrįžus. Atspindi kitų vaikų 
emocijų raišką. 
 2-asis žingsnis. Džiaugsmą, 
liūdesį, baimę, pyktį reiškia 
skirting intensyvumu. Emocijos 
pastovesn÷s. Atpažįsta kito vaiko 
ar suaugusiojo džiaugsmo, 
liūdesio, pykčio emocijų išraiškas. 
 3-asis žingsnis. Pradeda atpažinti, 
ką jaučia, turi savus emocijų 
raiškos būdus. Pradeda vartoti 
emocijų pavadinimus. Pastebi kitų 
žmonių emocijų išraišką, atpažįsta 
aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į 
jas skirtingai reaguoja. 

 4-asis žingsnis. Pradeda suprasti, kad 
skirtingose situacijose (per gimimo 
dieną, susipykus su draugu) jaučia 
skirtingas emocijas, kad jas išreiškia 
mimika, balsu, veiksmais, poza. 
Pavadina pagrindines emocijas. 
Atpažįsta kitų emocijas pagal veido 
išraišką, elgesį, veiksmus. Geriau 
supranta kitų emocijas ir jausmus, 
dažnai tinkamai į juos reaguoja (pvz., 
stengiasi paguosti, pad÷ti). Pradeda 
suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali 
skirtis (jam linksma, o kitam tuo pat 
metu liūdna). 
 5-asis žingsnis. Atpažįsta bei pavadina 
savo jausmus ir įvardija situacijas, 
kuriose jie kilo. Vis geriau supranta ne 
tik kitų jausmus, bet ir situacijas, 
kuriose jie kyla (pakviečia žaisti 
nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą 
nepri÷m÷ kiti). Pradeda kalb÷tis apie 
jausmus su kitais – pasako ar paklausia, 
kod÷l pyksta, kod÷l verkia.  
 6-asis žingsnis. Apibūdina savo 
jausmus, pakomentuoja juos suk÷lusias 
situacijas bei priežastis. Beveik 
neklysdamas iš veido mimikos, balso, 
kūno pozos nustato, kaip jaučiasi kitas, 
pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir 
dažniausiai geranoriškai stengiasi jam 
pad÷ti. Pradeda kalb÷tis apie tai, kas gali 
pad÷ti pasijusti geriau, jei esi nusiminęs, 
piktas. 
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Ugdymo sritis: savireguliacija ir savikontrol÷ 
Vertybin ÷ nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Geb÷jimai Pasiekimai 

1 – 3 metai 3 – 6 metai 
Esminiai geb÷jimai. 
Laikosi susitarimų, 
elgiasi mandagiai, 
bendraudamas su 
kitais bando 
kontroliuoti savo 
žodžius ir veiksmus 
(suvaldo pyktį, 
neskaudina kito), 
įsiaudrinęs geba 
nusiraminti 

 1-asis žingsnis. Gerai jaučiasi 
įprastoje aplinkoje. Tapatinasi su 
suaugusiojo, prie kurio yra 
prisirišęs, emocijomis. 
 2-asis žingsnis. Pradeda valdyti 
savo emocijų raišką ir veiksmus, 
reaguodamas į juo besirūpinančio 
suaugusiojo veido išraišką, balso 
intonaciją, žodžius. 
 3-asis žingsnis. Yra ramus ir rodo 
pasitenkinimą kasdiene tvarka bei 
ritualais. Geriau valdo savo 
emocijų raišką ir veiksmus, 
reaguodamas į juo besirūpinančio 
suaugusiojo veido išraišką, balso 
intonaciją, žodžius. Žaisdamas 
kalba su savimi, nes kalba padeda 
sutelkti d÷mesį, kontroliuoti savo 
elgesį. Išbando įvairius konfliktų 
sprendimo ar savo interesų gynimo 
būdus. Bando laikytis suaugusiojo 
prašymų ir susitarimų. 

 4-asis žingsnis. Nusiramina, 
kalb÷damas apie tai, kas jį įskaudino, ir 
gird÷damas suaugusiojo komentarus. 
Pradeda valdyti savo emocijų raiškos 
intensyvumą priklausomai nuo 
situacijos (pvz., ramioje aplinkoje 
džiaugsmą reiškia santūriau). Paklaustas 
ramioje situacijoje pasako galimas savo 
ar kito asmens netinkamo elgesio 
pasekmes. Nuolat primenant ir 
sekdamas suaugusiojo bei kitų vaikų 
pavyzdžiu laikosi grup÷je numatytos 
tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 
Žaisdamas stengiasi laikytis žaidimo 
taisyklių.  
 5-asis žingsnis. Nusiramina, 
atsipalaiduoja, klausydamasis ramios 
muzikos, pabuvęs vienas, kalb÷damasis 
su kitais. Vis dažniau jausmus išreiškia 
mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. 
Ramioje situacijoje sugalvoja kelis 
konflikto sprendimo būdus, numato jų 
taikymo pasekmes. Retkarčiais 
primenamas laikosi grup÷je numatytos 
tvarkos, susitarimų ir taisyklių. Pats 
primena kitiems tinkamo elgesio 
taisykles ir bando jų laikytis be 
suaugusiųjų priežiūros.  
 6-asis žingsnis. Pats taiko įvairesnius 
nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus 
(klauso pasakos, naudodamasis 
ausin÷mis ir kt.). Bando susilaikyti nuo 
netinkamo elgesio jį provokuojančiose 
situacijose, ieško taikių išeičių, kad 
neskaudintų kitų. Stengiasi suvaldyti 
savo pyktį, įniršį. 

Ugdymo sritis: savivoka ir savigarba  
Vertybin ÷ nuostata. Save vertina teigiamai. 

Geb÷jimai Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 



10 
 
Esminiai geb÷jimai. 
Supranta savo 
asmens tapatumą (aš 
esu, buvau, būsiu), 
pasako, kad yra 
berniukas / mergait÷, 
priskiria save savo 
šeimai, grupei, 
bendruomenei, 
pasitiki savimi ir 
savo geb÷jimais, 
palankiai kalba apie 
save, tikisi, kad 
kitiems jis patinka, 
supranta ir gina savo 
teises būti ir žaisti 
kartu su kitais. 
 
 

 1-asis žingsnis. Reaguoja į 
pasakytą savo vardą. Pradeda 
jausti savo kūno buvimą – 
apžiūrin÷ja, tyrin÷ja savo rankas, 
kojas, stebi jų jud÷jimą. 
Apžiūrin÷ja, liečia kitą vaiką, 
tyrin÷ja jo kūną. 
Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, 
krykštauja, kai aplinkiniai 
maloniai bendrauja su juo. 
 2-asis žingsnis. Turi savo kūno 
išor÷s vaizdinius – atpažįsta save 
neseniai darytose nuotraukose, 
savo atvaizdą veidrodyje, pava 
dina kelias kūno dalis. Supranta, 
ką ir kaip gali padaryti pats, 
išreiškia savo norus. 
Džiaugiasi did÷jančiomis savo 
galimyb÷mis jud÷ti, atlikti 
veiksmus, kalb÷ti, tikisi 
suaugusiojo pritarimo, palaikymo, 
pagyrimo. 
 3-asis žingsnis. Kalba pirmuoju 
asmeniu: „aš noriu“, „mano“. 
Savo „aš“ sieja su savo veikla ir 
daiktų tur÷jimu – pasako, ką daro, 
ką turi. Pasako, kas jis yra – 
berniukas ar mergait÷, atskiria 
berniukus nuo mergaičių, 
pavadina 5–6 kūno dalis. 
Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali 
daryti, tikisi, kad juo 
besirūpinantys suaugusieji ir kiti 
vaikai jį m÷gsta ir priima. 

 4-asis žingsnis. Supranta, kad turi nuo 
kitų atskirą savo norų, ketinimų, jausmų 
pasaulį. Pasako, kaip jaučiasi, ko nori jis 
pats ir kaip jaučiasi, ko nori kitas asmuo. 
Supranta, kad suaugęs žmogus negal÷jo 
matyti to, ką jis mat÷, ką dar÷ arba kas 
atsitiko, jeigu nebuvo kartu (t÷vams 
pasakoja, ką veik÷ darželyje ir kt.). 
Mano, kad yra geras, tod÷l kiti j į m÷gsta, 
palankiai vertina.  
 5-asis žingsnis. Supranta, kad jis buvo, 
yra ir visada bus tas pats asmuo: 
atpažįsta save kūdikyst÷s nuotraukose, 
apibūdina savo išvaizdą, teisingai 
pasako, kad suaugęs bus vyras 
(moteris), t÷velis (mamyt÷). Jaučiasi 
esąs šeimos, vaikų grup÷s narys, kalba 
apie šeimą, draugus. Savęs vertinimas 
nepastovus, priklauso nuo tuo metu 
išsakyto suaugusiojo vertinimo, siekia 
kitų d÷mesio, palankių vertinimų.    
 6-asis žingsnis. Vis geriau suvokia savo 
norus, jausmus, savybes, geb÷jimus, 
šeimą, bendruomenę, T÷vynę. Suvokia 
save, kaip galintį daryti įtaką kitam ( 
pralinksminti, pad÷ti ir kt.) ir atsakingai 
pasirenka (ką veikti, kaip elgtis, aktyviai 
dalyvauti priimant su jo gyvenimu ir 
veikla susijusius sprendimus ar kt.). 
Juokiasi iš savo klaidų ar mažų 
nelaimių, jeigu jos nesuk÷l÷ rimtų 
pasekmių. Save apibūdina, 
nusakydamas fizines ir elgesio savybes, 
priklausymą šeimai, grupei, gali 
pasakyti savo tautybę. Save ir savo 
geb÷jimus vertina teigiamai. Stebi ir 
atpažįsta kitų palankumo ir 
nepalankumo jam ženklus (pasakytus 
žodžius, kvietimą žaisti kartu ir kt.). 

Ugdymo sritis: santykiai su suaugusiais  

Vertybin ÷ nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais. 
Geb÷jimai Pasiekimai 

1 – 3 metai 3 – 6 metai 
Esminiai geb÷jimai. 
Pasitiki pedagogais, 
juos gerbia, ramiai 
jaučiasi su jais 
kasdienin÷je ir 

 1-asis žingsnis. Padedamas 
pedagogo įsitraukia į veiklą. 
Atpažįsta juo besirūpinantį 
suaugusįjį, džiaugiasi jį pamatęs, 
atsako jam kalbinamas, 

 4-asis žingsnis. Lengvai atsiskiria nuo 
t÷vų ar glob÷jų. Grup÷je jaučiasi saugus, 
rodo pasitik÷jimą grup÷s aukl÷tojais, 
supranta jų jausmus, bendradarbiauja su 
jais: guodžiasi, kalbasi, klausia, tariasi. 
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neįprastoje 
aplinkoje, iš jų 
mokosi, drąsiai 
reiškia jiems savo 
nuomonę, tariasi, 
derasi; žino, kaip 
reik÷s elgtis su 
nepažįstamais 
suaugusiais. 

žaidinamas, siekia būti greta. 
 2-asis žingsnis. Rodo prieraišumą 
prie juo besirūpinančio 
suaugusiojo. M÷gsta žaisti kartu su 
juo, stebi ir m÷gdžioja jo žodžius, 
veiksmus. Atpažįsta suaugusiojo 
emocijas, jausmus. 
 3-asis žingsnis. Veikia, rizikuoja, 
išbando ką nors nauja, kai šalia yra  
juo besirūpinantis suaugusysis. 
M÷gdžioja, tačiau žaidime savaip 
pertvarko suaugusiųjų veiksmus, 
žodžius, intonacijas. Nori veikti 
savarankiškai ir tikisi suaugusiojo 
palaikymo, pagyrimo. Ramiai 
stebi nepažįstamus žmones, kai 
aukl÷tojas yra šalia jo arba 
matomas netoliese. 

Paklaustas suaugusiajam pasako savo 
nuomonę. Dažniausiai stengiasi laikytis 
suaugusiųjų nustatytos tvarkos, priima 
jų pagalbą, pasiūlymus bei vykdo 
individualiai pasakytus prašymus. 
M÷gsta ką nors daryti kartu su 
suaugusiuoju. Kalbasi, ką nors veikia su 
nepažįstamais žmon÷mis, kai aukl÷tojas 
yra šalia jo arba matomas netoliese.  
 5-asis žingsnis. Rodo, prašo, siūlo, 
aiškina, nurodin÷ja, įtraukdamas 
suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą 
veiklą, pokalbius apie savijautą ir elgesį. 
Priima su veikla susijusius suaugusiojo 
pasiūlymus. Tikrina suaugusiojo 
išsakytas leistino elgesio ribas– 
atsiklausia, derasi, pasako, kaip pasielg÷ 
kitas, ir laukia komentarų. Dažniausiai 
laikosi sutartų taisyklių, suaugusiojo 
prašymų, pasiūlymų, tačiau stipriai 
supykęs, išsigandęs, susijaudinęs gali 
priešintis suaugusiajam. Drąsiai 
bendrauja su mažiau pažįstamais ar 
nepažįstamais žmon÷mis grup÷je, sal÷je 
ar įstaigos kieme.  
 6-asis žingsnis. Nusiteikęs 
geranoriškai, pagarbiai, mandagiai 
bendrauti su suaugusiaisiais. Tariasi, 
diskutuoja su jais d÷l dienotvark÷s ir 
elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus, 
stengiasi laikytis susitarimų, nors kartais 
su suaugusiuoju bendrauja priešiškai. 
Kasdien÷se situacijose bando tinkamu 
būdu išsakyti priešingą nei suaugusiojo 
nuomonę. Paprašytas paaiškina, kod÷l 
negalima bendrauti su nepažįstamais 
žmon÷mis, kai šalia n÷ra juo 
besirūpinančio suaugusiojo. Žino, į ką 
galima kreiptis pagalbos pasimetus, 
nutikus nelaimei. 

Ugdymo sritis: santykiai su bendraamžiais  
Vertybin ÷ nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Geb÷jimai Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Supranta, kas yra 
gerai, kas blogai, 
draugauja bent su 

 1-asis žingsnis. Patinka žiūr÷ti į 
kitus kūdikius, būti šalia kitų 
vaikų, juos liesti, m÷gdžioti jų 
veido išraišką, veiksmus. 

 4-asis žingsnis. Kartu su bendraamžiais 
žaidžia bendrus žaidimus (kviečia žaisti, 
priima, prašosi priimamas į žaidimą). 
Žaisdamas m÷gdžioja kitus vaikus, 
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vienu vaiku, 
palankiai bendrauja 
su visais (supranta 
kitų norus, dalinasi 
žaislais, tariasi, 
užjaučia, padeda), 
suaugusiojo 
padedamas supranta 
savo žodžių ir 
veiksmų pasekmes 
sau ir kitiems 

 2-asis žingsnis. M÷gsta žaisti 
greta kitų vaikų, steb÷ti jų veiklą. 
Jiems šypsosi, m÷gdžioja jų 
judesius, veiksmus, ką nors 
pasako. 
Gali duoti žaislą kitam, jį imti iš 
kito. 
 3-asis žingsnis. Ieško 
bendraamžių draugijos. Žaidžia 
greta, trumpai pažaidžia su kitu 
vaiku, trumpam įsitraukia į kito 
vaiko žaidimą. Bendrauja mimika, 
judesiais, veiksmais, dažniau 
kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis 
atlieka veiksmus su tuo pačiu 
žaislu. Gali simpatizuoti kuriam 
nors vaikui. 

supranta jų norus, stengiasi suprasti kita 
kalba nei jis kalbančio vaiko 
sumanymus. Tariasi d÷l vaidmenų, 
siužeto, žaislų. Padedamas suaugusiojo, 
palaukia savo eil÷s, dalijasi žaislais, 
priima kompromisinį pasiūlymą. Gali 
tur÷ti vieną ar kelis nenuolatinius 
žaidimų partnerius. Su jais lengvai 
susipyksta ir susitaiko.  
 5-asis žingsnis. S÷kmingai įsitraukia į 
vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia. 
Geranoriškai veikia kartu su kitais, 
siūlydamas sumanymą ar priimdamas 
kitų sumanymą, fantazuodamas. 
Tikslingai atsineša žaislą iš namų 
bendram žaidimui su žaidimo draugu. 
Paprašius kitam vaikui, duoda pažaisti 
savo žaislu arba žaidžia juo paeiliui. 
Noriai žaidžia su vaikais iš kitos 
kultūrin÷s ar socialin÷s aplinkos, 
natūraliai priima vaikų skirtumus. Gali 
pad÷ti kitam vaikui. Pats randa 
nesutarimo, konflikto sprendimo būdą 
arba prašo suaugusiojo pagalbos. Gali 
tur÷ti draugą arba kelis kurį laiką 
nesikeičiančius žaidimų partnerius.  
6-asis žingsnis. Rodo iniciatyvą 
bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 
vaikais, palaikyti su jais gerus santykius, 
domisi skirtumais tarp vaikų ir juos 
toleruoja. Taikiai diskutuoja, tariasi, 
derasi su kitais vaikais d÷l žaidimų 
sumanymų ir veiklos. Dalijasi žaislais ir 
kovoja už kitų teisę žaisti paeiliui. 
Siekdamas rasti kompromisą, įsitraukia 
į derybų procesą. Supranta, kad grup÷ 
vaikų, nor÷dama veikti sutartinai, turi 
susitarti d÷l visiems priimtino elgesio. 
Supranta, koks elgesys yra geras ar 
blogas ir kod÷l. Suvokia savo veiksmų 
pasekmes sau ir kitiems. Turi draugą 
arba kelis nuolatinius žaidimų 
partnerius. Palaiko ilgalaikę draugystę 
mažiausiai su vienu vaiku.  

 SVEIKATOS KOMPETENCIJA – kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas. 
Sveikai gyventi, saugiai jud÷ti ir veikti.   

Ugdymo sritis: kasdieninio gyvenimo įgūdžiai  
Vertybin ÷ nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 
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Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 

1 – 3 metai 3 – 6 metai 
Esminiai geb÷jimai 
Tvarkingai valgo, 
savarankiškai atlieka 
savitvarkos 
veiksmus: apsirengia 
ir nusirengia, 
naudojasi tualetu, 
prausiasi, šukuojasi. 
Saugo savo sveikatą 
ir saugiai elgiasi 
aplinkoje. 

 1-asis žingsnis. Bando 
savarankiškai valgyti ir gerti iš 
puodelio. 
 2-asis žingsnis. Valgo ir geria 
padedamas arba savarankiškai. 
Parodo mimika, ženklais arba 
pasako, kada nori tuštintis ir 
šlapintis. Suaugusiojo rengiamas 
vaikas „jam padeda“. Suaugusiojo 
padedamas plaunasi, šluostosi 
rankas, išpučia nosį. Paprašytas 
padeda žaislą į nurodytą vietą. 
 3-asis žingsnis. Savarankiškai 
valgo ir geria. Pradeda naudoti 
stalo įrankius (šaukštas, šaukštelis, 
šakut÷). Pasako, ko nori ir ko 
nenori valgyti. Pats eina į tualetą, 
suaugusiojo padedamas 
susitvarko. Suaugusiojo 
padedamas nusirengia ir 
apsirengia, bando praustis, 
nusišluostyti veidą, rankas. Padeda 
į vietą vieną kitą daiktą. 

 4-asis žingsnis. Valgo gana tvarkingai. 
Primenamas po valgio skalauja burną. 
Pasako, kod÷l reikia plauti vaisius, 
uogas, daržoves. Padeda suaugusiajam 
serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą. 
Dažniausiai savarankiškai naudojasi 
tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs. 
Šiek tiek padedamas apsirengia ir 
nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. 
Šiek tiek padedamas plaunasi rankas, 
prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. 
Priminus čiaud÷damas ar kos÷damas 
prisidengia burną ir nosį. Gali sutvarkyti 
dalį žaislų, su kuriais žaid÷. Pasako, kad 
negalima imti degtukų, vaistų, aštrių ir 
kitų pavojingų daiktų.  
 5-asis žingsnis. Valgo tvarkingai, 
dažniausiai taisyklingai naudojasi stalo 
įrankiais. Domisi, koks maistas sveikas 
ir naudingas Serviruoja ir tvarko stalą, 
vadovaujamas suaugusiojo. 
Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, 
apsiauna ir nusiauna batus. Priminus 
plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto 
rankas ir veidą. Priminus tvarkosi 
žaislus ir veiklos vietą. Žaisdamas, ką 
nors veikdamas, stengiasi saugoti save ir 
kitus. Priminus stengiasi s÷d÷ti, stov÷ti, 
vaikščioti taisyklingai.   
 6-asis žingsnis. Valgo tvarkingai. 
Pasako, jog maistas reikalingas, kad 
augtume, būtume sveiki. Įvardija vieną 
kitą maisto produktą, kurį valgyti 
sveika, vieną kitą – kurio vartojimą 
reik÷tų riboti. Savarankiškai serviruoja 
ir tvarko stalą. Savarankiškai apsirengia 
ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. 
Suaugusiųjų padedamas pasirenka 
drabužius ir avalynę pagal orus. 
Priminus ar savarankiškai plaunasi 
rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir 
veidą. Dažniausiai savarankiškai 
tvarkosi žaislus ir veiklos vietą. 
Savarankiškai ar priminus laikosi 
susitartų saugaus elgesio taisyklių. 
Stebint suaugusiajam saugiai naudojasi 
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veiklai skirtais aštriais įrankiais. Žino, 
kaip saugiai elgtis gatv÷je, kur kreiptis 
iškilus pavojui, pasiklydus. Priminus 
stengiasi vaikščioti, stov÷ti, s÷d÷ti 
taisyklingai.  

Ugdymo sritis: fizinis aktyvumas  
Vertybin ÷ nuostata. Noriai, džiaugsmingai juda, m÷gsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Geb÷jimai Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Eina, b÷ga, šliaužia, 
ropoja, lipa, šokin÷ja 
koordinuotai, 
išlaikydamas 
pusiausvyrą, 
spontaniškai ir 
tikslingai atlieka 
veiksmus, kuriems 
būtina akių-rankos 
koordinacija bei 
išlav÷jusi smulkioji 
motorika. 

 1-asis žingsnis. S÷di, šliaužia, 
ropoja pirmyn ir atgal, įkaln÷n ir 
nuokaln÷n, laiptais aukštyn, ko 
nors įsitv÷ręs atsistoja, stove 
laikydamasis ar savarankiškai, 
žingsniuoja laikydamasis, 
vedamas arba savarankiškai, 
išlaiko pusiausvyrą. 
Tikslingai siekia daikto, rankos 
jud÷jimą seka akimis, pačiumpa ir 
laiko daiktą saujoje, paglosto 
žaislą jo nečiupdamas, purto, 
mojuoja, stuksena, gniaužo, dviem 
pirštais – nykščiu ir smiliumi – 
suima smulkų daiktą, perima 
daiktus iš vienos rankos į kitą. 
 2-asis žingsnis. Savarankiškai 
atsistoja, stovi, atsitupia, 
pasilenkia, eina į priekį, šoną ir 
atgal, eina stumdamas ar 
tempdamas daiktą, b÷ga tiesiomis 
kojomis, atsis÷dęs ant riedančio 
žaislo stumiasi kojomis, pralenda 
per kliūtis keturp÷sčia, padedamas 
lipa laiptais aukštyn pristatomuoju 
žingsniu, spiria kamuolį 
išlaikydamas pusiausvyrą. 
Pasuka riešą, apverčia plaštaką 
delnu žemyn, pasuka delnu 
aukštyn, mosteli plaštaka, paima 
daiktą iš viršaus apimdamas jį 
pirštais, išmeta daiktus iš rankos 
atleisdamas pirštus, ploja 
rankomis. Ridena, meta, gaudo 
kamuolį. 
3-asis žingsnis. Pastovi ant vienos 
kojos (3–4 sekundes). Tikslingai 
skirtingu ritmu eina ten, kur nori, 
vaikščiodamas apeina arba 

 4-asis žingsnis. Stov÷damas pasistiebia, 
atsistoja ant kulnų, stov÷damas ir 
s÷d÷damas atlieka įvairius judesius 
kojomis bei rankomis. Eina ant pirštų 
galų, eina siaura (5 cm) linija, 
gimnastikos suoleliu, lipa laiptais 
aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už 
tur÷klų, šokin÷ja abiem ir ant vienos 
kojos, nušoka nuo paaukštinimo. Mina 
ir vairuoja triratuką. Pieštuką laiko tarp 
nykščio ir kitų pirštų, tiksliau atlieka 
judesius plaštaka ir pirštais (ima, 
atgnybia, suspaudžia dviem pirštais, 
kočioja tarp delnų) bei ranka (mojuoja, 
plasnoja). Ištiestomis rankomis pagauna 
didelį kamuolį. Judesius tiksliau atlieka 
kaire arba dešine ranka, koja.  
 5-asis žingsnis. Eina pristatydamas 
p÷dą prie p÷dos, pakaitiniu ir 
pristatomuoju žingsniu, aukštai 
keldamas kelius, atlikdamas judesius 
rankomis, jud÷damas vingiais. Greitas, 
vikrus, b÷gioja vingiais, greit÷damas ir 
l÷t÷damas, išsisukin÷damas, b÷ga ant 
pirštų galų. Šokin÷ja abiem kojomis 
vietoje ir jud÷damas pirmyn, ant vienos 
kojos, šokin÷ja per virvutę, peršoka 
žemas kliūtis, pašoka siekdamas daikto. 
Laipioja lauko įrenginiais. Spiria 
kamuolį į taikinį iš įvairių pad÷čių. 
Pieštuką ir žirkles laiko beveik 
taisyklingai. Tiksliai atlieka 
sud÷tingesnius judesius pirštais ir ranka 
(veria ant virvel÷s smulkius daiktus, 
užsega ir atsega sagas). Iš įvairių 
pad÷čių meta kamuolį į taikinį, tiksliau 
gaudo, mušin÷ja. Įsisupa ir supasi 
sūpyn÷mis.  
 6-asis žingsnis. Eina ratu, poroje, 
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peržengia kliūtis, eina plačia ( 
25–30 cm) linija. B÷ga keisdamas 
kryptį, greitį. Lipa ir nulipa laiptais 
pakaitiniu žingsniu laikydamasis 
suaugusiojo rankos ar tur÷klų. 
Atsispirdamas abiem kojomis 
pašoka nuo žem÷s, nušoka nuo 
laiptelio, peršoka 
linij ą, spiria kamuolį. 
Derina akies-rankos, abiejų rankų, 
rankų ir kojų judesius, tiksliau 
konstruoja, veria ant virvut÷s 
sagas, ridena, m÷to, gaudo 
kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą. 

prasilenkdamas, gyvat÷le, atbulomis, 
šonu. Ištvermingas, b÷ga ilgesnius 
atstumus. B÷ga pristatomuoju ar 
pakaitiniu žingsniu, aukštai keldamas 
kelius, b÷ga suoleliu, įkaln÷n, 
nuokaln÷n. Šokin÷ja ant vienos kojos 
jud÷damas pirmyn, šoka į tolį, į aukštį. 
Važiuoja dviračiu. Rankos ir pirštų 
judesius atlieka vikriau, greičiau, 
tiksliau, kruopščiau. Tiksliau valdo 
pieštuką bei žirkles ką nors piešdamas, 
kirpdamas. Su kamuoliu atlieka 
sportinių žaidimų elementus, žaidžia 
komandomis, derindamas veiksmus. 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA –sakytin÷ kalba, rašytin÷ kalba. 
Klausytis, kalb÷ti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant save ir bendraujant su kitais.  
Ugdymo sriyis: sakytin÷ kalba  
Vertybin ÷ nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

Geb÷jimai 
 

Esminiai geb÷jimai 
Klausosi ir supranta 
kitų kalb÷jimą, kalba 
su suaugusiais ir 
vaikais, natūraliai, 
laisvai išreikšdamas 
savo išgyvenimus, 
patirtį, mintis, 
intuityviai junta 
kalbos grožį. 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

 1-asis žingsnis. Įd÷miai klausosi 
suaugusiojo. Skiria kalbinančio 
suaugusiojo toną. Supranta 
elementarius kalbinančiojo 
klausimus ir prašymus. 
Atpažįsta artimiausios aplinkos 
garsus. Džiaugiasi įvairiais garsais 
ir ritmais. Supranta savo ir 
artimųjų vardus, artimiausios 
aplinkos daiktų ir reiškinių 
pavadinimus. Supranta veiksmų 
pavadinimus, geba veiksmais 
atsakyti į klausimus. 
Komunikavimui vartoja įvairius 
garsus ir judesius: daug čiauška, 
kartoja, m÷gdžioja jam tariamus 
garsus ir skiemenis. Vartoja kelis 
trumpus žodelius objektams, 
veiksmams įvardyti, norams 
išsakyti, palydi juos judesiu. 
 2-asis žingsnis. Klausosi ir kalba, 
mimika, gestais reaguoja į 
suaugusiųjų ir vaikų kalb÷jimą. 
Supranta vaikų ir suaugusiųjų 
kalbą apie artimiausios aplinkos 
objektus, reiškinius, santykius, 
nesud÷tingus trumpus tekstukus: 
žaidinimus, eil÷raštukus, pasakas, 

 4-asis žingsnis. Klausymas. Klausosi 
aplinkinių pokalbių, sekamų, 
pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų 
kūrinių literatūrine kalba, tarmiškai. 
Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į 
tai, ką jam sako, aiškina suaugusysis ar 
vaikas. Stengiasi suprasti kita kalba 
kalbančių vaikų norus, pasiūlymus.  
Kalb÷jimas. Kalba pats sau, kalba 
kitam, klausin÷ja, užkalbina, prašo, 
pašaukia, kartais laikydamasis 
elementarių kalbinio etiketo normų. 
Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir 
jaut÷, veikia ir veik÷. Žaidžia garsais ir 
žodžiais, kuria naujus žodžius. Kalba, 
pasakoja apie tai, ką mato ir mat÷, girdi 
ir gird÷jo, ką sužinojo, suprato, 
vartodamas elementarius terminus, 
gird÷tus naujus žodžius. Kalb÷damas 
vartoja paprastos konstrukcijos 
gramatiškai taisyklingus sakinius. 
Taisyklingai taria daugumą gimtosios 
kalbos žodžių garsų. Padedant atpažįsta 
žodyje kelis atskirus garsus. 
Deklamuoja trumpus eil÷raščius, 
atkartoja trumpas pasakas ar 
apsakymus, prid÷damas savo žodžių, 
pasakojimą palyd÷damas gestais ir 
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pasakojimus, su dienotvarke 
susijusius paaiškinimus, 
prašymus, paprastus klausimus. 
Supranta ir greitai mokosi paprastų 
naujų žodžių. Išklauso ir supranta 
du vienas po kito išsakomus 
prašymus, kvietimus. Noriai 
dalyvauja pokalbiuose. Dviejų 
trijų žodžių sakiniais kalba apie 
tai, ką mato ir girdi, kas atsitiko, 
ko nori. Suaugusiojo padedamas 
kartoja gird÷tus trumpus 
kūrin÷lius. 
 3-asis žingsnis. Klausosi 
skaitomų ir pasakojamų kūrin÷lių, 
naujų žodžių. Išklauso, supranta ir 
reaguoja į kelis vienas paskui 
kitąsekančius prašymus, siūlymus, 
patarimus. 3–4 žodžių sakiniais 
kalba ir klausin÷ja apie save, savo 
norus, poreikius, išgyvenimus. 
Pradeda m÷gdžioti suaugusiųjų 
kalb÷seną. Sako „ačiū“, „prašau“. 
Kalba ir klausin÷ja apie tai, ką 
mat÷ ir gird÷jo, apie aplinkos 
objektus, jų savybes, įvykius, net 
jei jų dabar ir nemato. Domisi 
laidomis, animaciniais filmais 
vaikams, kalba apie juos. Vienu ar 
keliais žodžiais atsako į 
elementarius klausimus. 
Kalba kelių žodžių sakiniais, 
žodžius derina pagal giminę, 
skaičių, linksnį. Kartu su 
suaugusiuoju deklamuoja 
eil÷raštukus, užbaigia žinomas 
pasakas, eil÷raščius.  

mimika.  
 5-asis žingsnis. Klausymas. Klausosi 
įvairaus turinio tekstų (grožinių, 
publicistinių, enciklopedinių, 
informacinių), apie aplinką, įvairius 
įvykius, reiškinius klausosi gyvai, įrašų. 
Supranta sud÷tingesnio turinio tekstus. 
Supranta, kad į jį kreipiamasi ar 
kalbama ne gimtąja kalba.  
Kalb÷jimas. Natūraliai kitiems kalba 
apie tai, ką žino, veikia, ko nori, tikisi, 
nesupratus paaiškina, pakartoja. 
Kalb÷damas žiūri į akis Kalba, pasakoja 
apie tai, kas buvo nutikę, įvykę, tai 
siedami su žmon÷mis, tautos gyvenimu, 
gamtos reiškiniais. Vartoja įvairią 
techniką, transporto priemones bei 
prietaisus įvardijančius žodžius. 
Pasakoja, kalbasi apie matytus 
animacinius filmus, televizijos laidas, 
žaistus kompiuterinius žaidimus. Bando 
susikalb÷ti su kitakalbiu vaiku, 
pakartodamas jo kalbos vieną kitą žodį. 
Laisvai kalba sud÷tiniais sakiniais, 
žodžius į sakinius jungia laikydamasis 
perprastų kalbos taisyklių. Vartoja 
daugumą kalbos dalių (daiktavardžius, 
veiksmažodžius, būdvardžius, 
prieveiksmius, prielinksnius ir kt.). 
Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo 
paties, t÷vų, draugų vardažodžiuose, 
trumpuose žodžiuose. Seka gird÷tas ir 
savo sukurtas pasakas, kuria įvairias 
istorijas, eil÷raštukus, inscenizuoja. 
Deklamuoja skaitomų pasakų eiliuotus 
intarpus. 
 6-asis žingsnis. Klausymas. Klausosi 
draugų ir savo kalbos įrašų, įvairių stilių 
tekstų, mįslių, erzinimų, pajuokavimų 
bendrine kalba ir tarme. Supranta 
knygel÷s, pasakojimo, pokalbio turinį, 
įvykių eigą. Supranta pajuokavimus, 
dviprasmybes, frazeologizmus, 
perkeltinę žodžių prasmę. Supranta 
artimiausioje aplinkoje vartojamus kitos 
kalbos žodžius.  
Kalb÷jimas. Kalba natūraliai, 
atsižvelgdamas į bendravimo situaciją, 
išsakydamas savo patirtį, norus, 
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svajones, svarstymus, kalba apie 
problemų sprendimą, vartoja 
mandagumo bei vaizdingus žodžius 
(sinonimus, antonimus ir kt.), 
technologinius terminus (mikrofonas, 
pel÷, klaviatūra ir kt.). Bando susikalb÷ti 
su kitakalbiu vaiku, suaugusiuoju. 
Garsiai svarsto savo planuojamos 
veiklos eigą, praneša apie tai draugui, 
grupelei draugų, visai grupei. Klausin÷ja 
apie tai, kas išgirsta, matyta, sugalvota, 
pajausta. Pasakoja, kalba apie aplinką, 
gamtos reiškinius, techniką, 
įvardydamas įvairias detales, savybes, 
būsenas, vartodamas naujai išgirstus 
sud÷tingesn÷s sandaros žodžius. Kalba 
taisyklingais sud÷tingais sakiniais, 
vartoja pagrindines kalbos dalis. Išgirsta 
žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi 
skirtingą reikšmę. Išgirsta pirmą, 
paskutinį ir žodžio viduryje esančius 
garsus. Skiria gimtosios kalbos žodžius 
nuo išgirstų kitos kalbos žodžių. 
Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja 
pasakas, padavimus, apsakymus, 
matytus ir gird÷tus per įvairias 
skaitmenines laikmenas (TV, DVD, 
CD). Kuria ir pasakoja įvairius tekstus, 
mįsles, humoristines istorijas, 
deklamuoja savo sukurtus kūrin÷lius, 
žaidžia prasmingais ir beprasmiais 
žodžiais, bando juokauti, kalba „ateivių“ 
kalbomis, „užsienio“ kalbomis. Keičia 
balso stiprumą, kalb÷jimo tempą, 
intonacijas ir kt. 

Ugdymo sritis: rašytin÷ kalba  
Vertybin ÷ nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Atpažįsta ir rašin÷ja 
raides, žodžius bei 
kitokius simbolius, 
pradeda skaitin÷ti. 

 1-asis žingsnis. Vartin÷ja, 
žiūrin÷ja paveiksl÷lių knygeles, 
žiūrin÷ja paveiksl÷lius. Palankiai 
reaguoja į knygelių skaitymą 
(vartymą) kartu su suaugusiaisiais. 
Stebi rašančiuosius, domisi 
įvairiomis rašymo priemon÷mis, 
brauko jomis įvairias linijas. 
 2-asis žingsnis. Varto knygeles, 

 4-asis žingsnis. Skaitymas. Domisi 
skaitymu. Vaizduoja, kad skaito knygą, 
kuri jam buvo skaityta. „Skaito“ 
knygelių paveiksl÷lius, įvardija įvairių 
objektų ir veik÷jų bruožus, veiksmus. 
Atkreipia d÷mesį į raides, simbolius 
(grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda 
jais manipuliuoti įvairioje veikloje.  
Rašymas. Domisi ne tik įvairiomis 
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žiūrin÷ja paveiksl÷lius, piršteliu 
juos rodo. Pradeda atpažinti jo 
m÷gstamas knygeles, nori, kad jas 
jam paskaitytų. Reaguoja į 
skaitomą tekstą. Kreipia d÷mesį į 
aplinkoje esančias raides, žodžius, 
simbolius. Įvairiomis rašymo 
priemon÷mis spontaniškai brauko 
popieriaus lape. 
 3-asis žingsnis. Varto knygeles,  
d÷mesį skirdamas ne  tik  
paveiksl÷liams, bet ir tekstui,  
prašydamas paskaityti. Geba sieti 
paveiksl÷lius su juose  
vaizduojamais konkrečiais  
daiktais, juos pavadina. Pradeda 
pažinti aplinkoje esančius 
simbolius. Įvairiomis rašymo 
priemon÷mis kraiglioja vertikalias 
ir horizontalias linijas. 

rašymo priemon÷mis, bet ir galimybe 
rašyti (planšetiniu kompiuteriu ir kt.). 
Kraigalion÷se ir piešiniuose pasirodo 
realių raidžių elementai ir raid÷s. 
Raid÷mis ir simboliais (grafiniais 
vaizdais) pradeda manipuliuoti įvairioje 
veikloje.  
 5-asis žingsnis. Skaitymas. Domisi 
ab÷c÷l÷s raid÷mis. Pastebi žodžius, 
prasidedančius ta pačia raide. Supranta, 
kad kai kurios raid÷s turi savo 
pavadinimą ir specifinę grafinę raišką. 
Supranta aplinkoje matomų kai kurių 
spausdintų žodžių prasmę. Sugalvoja 
pavadinimus paveiksl÷liams, 
knygel÷ms. Įvardija specifinius 
skaitomo teksto veik÷jų bruožus.  
Rašymas. Domisi ir supranta skirtingų 
spaudinių funkcijas (kalendorius, 
valgiaraštis, reklama, bukletas ir pan.). 
Kopijuoja raides, paprastus žodžius. 
„Iliustruoja“pasakas, pasakojimus, 
istorijas, filmukus, iliustracijose 
parašydamas nukopijuotas raides, 
žodžius. Kuria ir gamina rankų darbo 
knygeles su elementariais nukopijuotais 
sakiniais, žodžiais, raid÷mis. Braižo ir 
aiškina planus, schemas, grafikus. 
Bando rašyti raides, prad÷damas savo 
vardo raid÷mis. (Planšetiniame 
kompiuteryje rašo savo vardą, trumpus 
žodelius).  
 6-asis žingsnis. Skaitymas. Domisi 
knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, 
supranta nesud÷tingą jų siužetą, 
klausin÷ja. Pradeda suprasti ryšį tarp 
knygos teksto, iliustracijų ir asmenin÷s 
patirties. Žino keliolika ab÷c÷l÷s raidžių. 
Supranta, kad garsas siejamas su raide, o 
raid÷s sudaro žodį. Pradeda skirti 
žodžius sudarančius garsus, skiemenis. 
Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų 
raidžių junginį. Gali perskaityti užrašus, 
kuriuos mato gatv÷se, pavyzdžiui, 
parduotuvių, kirpyklų, kavinių 
pavadinimus.  
 Rašymas. Spausdintomis raid÷mis rašo 
savo vardą, kopijuoja aplinkoje 
matomus žodžius. Piešiniuose užrašo 
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atskirų objektų pavadinimus. Įvairiais 
simboliais bando perteikti informaciją. 
Planšetiniu kompiuteriu rašo raides, 
žodžius. Supranta rašymo tikslus.  

 PAŽINIMO KOMPETENCIJA – aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, iniciatyvumas ir 
atkaklumas , tyrin÷jimas , problemų sprendimas , mok÷jimas mokytis. 
Tyrin ÷ti ir atrasti pasaulį.  
Ugdymo sritis: aplinkos pažinimas  
Vertybin ÷ nuostata. Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors 
nauja.  

Geb÷jimai Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Įvardija ir bando 
paaiškinti socialinius 
bei gamtos 
reiškinius, apibūdinti 
save, savo 
gyvenamąją vietą, 
šeimą, kaimynus, 
gyvosios ir 
negyvosios gamtos 
objektus, domisi 
technika ir noriai 
mokosi ja naudotis. 

 1-asis žingsnis. Domisi aplinka, 
sutelkia d÷mesį į arti esančius 
veidus, daiktus. Reaguoja į 
skirtingus vaizdus, paviršius, 
kvapus, garsus, skonius. Atpažįsta 
artimus žmones, žaislus, daiktus. 
 2-asis žingsnis. Stebi ir atpažįsta 
artimiausią savo aplinką, 
orientuojasi joje. Pažįsta ir 
pavadina kai kuriuos gyvūnus, 
žmones, daiktus, jų atvaizdus. 
Žino kai kurių daiktų paskirtį ir 
jais naudojasi (šukos, šaukštas, 
nosinait÷). 
 3-asis žingsnis. Atpažįsta ir  
pavadina vis  daugiau  
artimiausioje aplinkoje esančių  
augalų (sodo, daržo, lauko), 
gyvūnų, daiktų, domisi jais. Skiria 
atskirus gamtos reiškinius. 
Orientuojasi savo grup÷s, darželio, 
namų aplinkoje. 
Pasako savo ir savo šeimos narių 
vardus. 
Dalyvauja prižiūrint augalus ar 
gyvūnus. 

 4-asis žingsnis. Pažįsta gyvenamosios 
vietov÷s objektus (namai, automobiliai, 
keliai, parduotuv÷s ir pan.). Pasako 
miesto, gatv÷s, kurioje gyvena, 
pavadinimus, savo vardą ir pavardę. 
Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje. 
Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus 
gyvūnų ir augalų požymius. Atpažįsta 
gamtoje ar paveiksluose dažniausiai 
sutinkamus gyvūnus, medžius, g÷les, 
daržoves, grybus, pasako jų 
pavadinimus. Pasako metų laikų 
pavadinimus ir būdingus jiems 
požymius, skiria daugiau gamtos 
reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba).  
 5-asis žingsnis. Atpažįsta ir įvardija ne 
tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius 
gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir 
laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus. 
Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, 
kaip naudoti maistui. Domisi dangaus 
kūnais, gamtos reiškiniais, kurių negali 
pamatyti (pvz., ugnikalnių išsiveržimas, 
žem÷s dreb÷jimas, sm÷lio audra). 
Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, 
tradicijas. Moka papasakoti apie savo 
gimtąjį miestą ar gyvenvietę. Pasako 
savo gatv÷s pavadinimą. Įvardija kelis 
žinomus gimtojo miesto objektus. Gali 
savarankiškai nueiti į darželio salę, 
biblioteką, valgyklą. Atranda buities 
prietaisų, skaitmeninių technologijų 
panaudojimo galimybes, noriai mokosi 
jais naudotis.  
 6-asis žingsnis. Pastebi aiškiai matomus 
skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų ir 
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augalų. Samprotauja apie tai, kur 
gyvena, kuo minta naminiai ir laukiniai 
gyvūnai. Moka prižiūr÷ti kambarinius 
augalus, daržoves, stebi jų augimą. 
Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą 
žmon÷ms ir augalų naudojimą maistui. 
Pradeda suprasti Žem÷s, Saul÷s, 
M÷nulio ir kitų dangaus kūnų ryšius. 
Pasako t÷vų profesijas, įvardija savo 
giminaičius, žino savo namų adresą. 
Pasako savo šalies ir sostin÷s 
pavadinimą. Skiria ir pavadina 
suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį 
palengvinančią techniką (prietaisai, 
transportas, įrenginiai). Samprotauja 
apie tai, kad gamindami daiktus žmon÷s 
įdeda daug darbo, kokių savybių žmogui 
reikia darbe, kokios yra profesijos.  
Domisi, kokie daiktai buvo naudojami 
seniau, kaip jie pasikeit÷. Papasakoja 
apie tradicines šventes. Pradeda jausti 
prieraišumą prie artimiausios gamtin÷s 
aplinkos, dalyvauja ją prižiūrint ir 
puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta 
ir įvardija gyvenamosios vietov÷s 
objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), 
gyvūnus ir augalus. Rodo pagarbą 
gyvajai ir negyvajai aplinkai ir 
besiformuojančią atsakomybę už jos 
išsaugojimą. Mokosi rūšiuoti atliekas.  

Ugdymo sritis: skaičiavimas ir matavimas  
Vertybin ÷ nuostata.Nusiteikęs pasaulį pažinti skaičiuodamas ir matuodamas. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai. 
Geba skaičiuoti 
daiktus, palyginti 
daiktų grupes pagal 
kiekį, vartoti 
skaitmenis, 
apibūdinti daikto 
vietą eil÷je, sudaryti 
sekas. 
Geba grupuoti 
daiktus pagal spalvą, 
formą, dydį, jaučia 
dydžių skirtumus, 
daikto vietą ir pad÷tį 

 1-asis žingsnis. Gestais, mimika 
parodo, jog suvokia, ką reiškia: 
yra, n÷ra, dar, taip, ne.  
Susidomi, kai parodomas kitokios 
formos, dydžio, spalvos daiktas: 
siekia jį paimti, tyrin÷ja. Atkreipia 
d÷mesį į judančius, art÷jančius 
daiktus, daug kartų kartoja 
matytus veiksmus su daiktais. 
 2-asis žingsnis. Supranta, ką  
reiškia vienas, dar vienas, du,   
daug (parodo pirštukais, kiek turi  
metukų).  
Žaisdamas stengiasi rasti 

 4-asis žingsnis. Skaičiavimas. Pradeda 
skaičiuoti daiktus, palygina dvi daiktų 
grupes pagal daiktų kiekį grup÷je. 
Padalina daiktus į grupes po lygiai (po 
du, po tris). Supranta, kad prie daiktų 
pridedant po vieną jų skaičius grup÷je 
did÷ja, o paimant po vieną – maž÷ja. 
Pradeda vartoti kelintinius skaitvardžius 
(pirmas, antras).  
Matavimas. Atpažįsta ir atrenka 
apskritos (skritulio), keturkamp÷s 
(keturkampio), kvadratin÷s (kvadrato) 
formos daiktus, vienodo dydžio ar 
spalvos daiktus. Statydamas, 
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erdv÷je. Supranta ir 
vartoja žodžius, 
kuriais apibūdinamas 
atstumas, ilgis, mas÷, 
tūris, laikas. Pradeda 
suvokti laiko t÷kmę 
ir trukmę. 

reikiamos formos, dydžio ar 
spalvos daiktą. Nuotraukoje,  
piešinyje atpažįsta anksčiau  
matytą daiktą. Supranta vis  
daugiau žodžių, kuriais nusakoma 
daikto forma, dydis, spalva, 
jud÷jimas erdv÷je: paimti didelį, 
nueiti iki, pažiūr÷ti į viršų ir pan.). 
 3-asis žingsnis. Skiria žodžius:  
mažai (vienas, du) ir daug.  
Paprašytas duoda kitiems po vieną  
žaislą, daiktą.  
Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę. 
Įvardina formas (kvadratas, 
trikampis, apskritimas), dydžius 
(mažas, didelis), spalvas (geltona, 
žalia, raudona). Tapatina daiktus  
pagal formą, dydį. Suranda tokios  
pat spalvos (raudonos, m÷lynos, 
geltonos, žalios) daiktus. 
Supranta, kad bokštas, kurio 
viršuje bus didesn÷s, o apačioje 
mažesn÷s kalad÷l÷s, nebus tvirtas. 
Supranta ir pradeda vartoti 
daiktams lyginti skirtus žodžius: 
didelis – mažas, ilgas – trumpas, 
sunkus – lengvas, storas – plonas,  
toks pat – ne toks, kitoks, vienodi – 
skirtingi ir pan. 

konstruodamas, komponuodamas, 
grupuodamas pradeda atsižvelgti į 
daikto formą, dydį, spalvą. Labai 
skirtingus ir vienodus daiktus palygina 
pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir pan. 
Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda 
vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, 
ilgesnis - trumpesnis, storesnis - 
plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan. 
Už save didesnius daiktus vadina 
dideliais, o mažesnius – mažais. Pradeda 
skirti dešinę ir kairę savo kūno puses, 
kūno priekį, nugarą. Nurodydamas 
kryptį (savo kūno atžvilgiu) vartoja 
žodžius: pirmyn – atgal, kair÷n – 
dešin÷n, aukštyn – žemyn. Paros dalis 
sieja su savo gyvenimo ritmu. Žino metų 
laikus ir būdingus jiems požymius.  
 5-asis žingsnis. Skaičiavimas. 
Supranta, kad daiktų skaičius 
nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir 
kitų savybių bei jų pad÷ties erdv÷je. 
Skaičiuoja bent iki 5. D÷liodamas kelis 
daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: 
„Kiek iš viso? “ „ Kiek daugiau? “,  
„Kiek mažiau? “ Pastebi, kaip sudaryta 
daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 
1–2 daiktais (elementais). Pratęsdamas 
pasikartojančių daiktų (elementų) seką, 
nebūtinai laikosi tos pačios sudarymo 
logikos (pvz., iš pradžių gali imti 
daiktus (elementus) pagal vieną požymį, 
v÷liau – pagal kitą). Skiria kelintinius 
skaitvardžius.  
Matavimas. Skiria trikampę, 
stačiakampę formas. Randa mažai 
besiskiriančius daiktus. Kalb÷damas 
apie spalvą, vartoja žodžius „vienos 
spalvos“, „dvispalvis“. Grupuoja, 
komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į 
jų spalvą, formą arba dydį. 
Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi 
sąlyginiu matu (trečiu daiktu). 
Kalb÷damas apie atstumą, daiktų ilgį, 
plotį, aukštį, storį, masę, vartoja 
žodžius: ilgesnis – trumpesnis, 
siauresnis – platesnis, aukštesnis – 
žemesnis, lengvesnis – sunkesnis. 
Supranta, ką reiškia sud÷lioti nuo 
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mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. 
Supranta, kad knygos skaitomos iš 
kair÷s į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda 
nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais 
išreiškia erdvinius daikto santykius su 
savimi: priešais mane, už manęs, šalia 
manęs, mano kair÷je ir pan. Pradeda 
suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria 
sąvokas šiandien, vakar, rytoj.  
 6-asis žingsnis. Skaičiavimas. Susieja 
daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su 
atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu 
simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. 
Palygina mažai daiktų turinčias grupes 
pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: 
daugiau (mažiau) vienu, dviem, po 
lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis. 
Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria 
skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų 
sekas su 2–3 pasikartojančiais 
elementais.  
Matavimas. Skiria plokštumos ir erdv÷s 
figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir 
kubą. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, 
formą arba spalvą. Matuodamas 
atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu 
ar keliais sąlyginiais matais (savo p÷da, 
sprindžiu, trečiu daiktu). Atranda, kad į 
skirtingos formos daiktus galima 
sutalpinti tą patį skystų ar birių 
medžiagų (vandens, sm÷lio ir kt.) kiekį. 
Lygindamas dydžius, vartoja jų 
skirtumo didumą pabr÷žiančius žodžius 
(šiek tiek didesnis, truputį mažesnis, 
didžiausias, mažiausias ir kt.) Apibūdina 
daiktų vietą ir pad÷tį kitų daiktų ar 
vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę 
– į dešinę, aukščiau – žemiau, virš – po; 
šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, 
prieš, paskui, šalia vienas kito, už, prieš, 
tarp, viduje, išor÷je ir kt. Žino, jog 
gamtoje esama įvairios trukm÷s 
pasikartojančių ciklų (kartojasi savait÷s 
dienos, metų laikai ir pan.).   

Ugdymo sritis: iniciatyvumas ir atkaklumas  
Vertybin ÷ nuostata. Didžiuojasi savimi ir did÷jančiais savo geb÷jimais. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 
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Esminiai geb÷jimai 
Savo iniciatyva pagal 
pom÷gius pasirenka 
veiklą, ilgam 
įsitraukia ir ją 
pl÷toja, geba pratęsti 
veiklą po tam tikro 
laiko tarpo, kreipiasi 
į suaugusįjį pagalbos, 
kai pats nepaj÷gia 
susidoroti su 
kilusiais sunkumais.  

 1-asis žingsnis. Pats juda 
(šliaužia, ropoja, eina) 
sudominusių žaislų, daiktų link. 
Trumpam sutelkia žvilgsnį, seka 
judantį daiktą akimis, klausosi, 
atlieka tikslingus judesius, 
veiksmus su daiktais. 
Šypsodamasis, žvelgdamas į akis, 
čiaušk÷damas, duodamas žaislą 
kitam paskatina su juo žaisti; 
išreikšdamas norus parodo „taip“  
arba „ne“. 
 2-asis žingsnis. Pats pasirenka  
daiktus, su jais žaidžia, daug  kartų  
atkakliai bando atlikti naują 
veiksmą, kartoja tai, kas pavyko. 
Judesį, veiksmą ar garsą gali 
pakartoti tuoj pat, po kelių  
valandų, dienų, tod÷l  
savarankiškai modeliuoja kelis  
judesius ar veiksmus į vieną seką. 
Trumpam atitraukus d÷mesį v÷l 
sugrįžta prie ankstesn÷s veiklos.  
Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais 
jaučiasi saugus.  
Veiksmais ir atskirais žodžiais   
reiškia norus, veda suaugusįjį prie  
dominančių daiktų.  
 3-asis žingsnis. Nuolat energingai 
žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda 
erdv÷je, pats keičia veiklą, 
pasirenka vieną iš kelių daiktų, 
sugalvoja būdus, kaip pasiekti 
neprieinamą norimą daiktą.  
M÷gsta išbandyti suaugusiojo  
pasiūlytus naujus žaislus,  
žaidimus, neįprastą veiklą. 

4-asis žingsnis. Dažniausiai pats 
pasirenka ir kurį laiką kryptingai pl÷toja 
veiklą vienas ir su draugais. Kviečiant, 
sudominant įsitraukia į suaugusiojo 
pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei ar 
visai vaikų grupei. Susidūręs su kliūtimi 
arba nes÷kme, bando ką nors daryti 
kitaip arba laukia suaugusiojo pagalbos. 
Siekia savarankiškumo, bet vis dar 
laukia suaugusiųjų paskatinimo, 
padrąsinimo.  
 5-asis žingsnis. Pats pasirenka ir ilgesnį 
laiką kryptingai pl÷toja veiklą vienas ir 
su draugais. Lengviau pereina nuo paties 
pasirinktos veiklos prie suaugusiojo 
jam, vaikų grupelei, visai vaikų grupei 
pasiūlytos veiklos. Suaugusiojo 
pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs, 
išradingai, savaip, savarankiškai. Ilgesnį 
laiką pats bando įveikti kliūtis savo 
veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į 
suaugusįjį.  
 6-asis žingsnis. Turiningai pl÷toja 
paties pasirinktą veiklą, ją tęsia po 
dienos miego, kitą dieną, kelias dienas. 
Susidom÷jęs ilgesniam laikui įsitraukia į 
suaugusiojo jam, vaikų grupelei, visai 
vaikų grupei pasiūlytą veiklą, siūlo 
vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo 
paties sugalvotą veiklą. Savarankiškai 
bando įveikti kliūtis savo veikloje, 
nepasisekus bando įtraukti 
bendraamžius ir tik po to kreipiasi į 
suaugusįjį. 

Ugdymo sritis: tyrin ÷jimas  
Vertybin ÷ nuostata. Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai. 
Aktyviai tyrin÷ja 
save, socialinę, 
kultūrinę ir gamtinę 
aplinką, įvaldo 
tyrin÷jimo būdus 
(steb÷jimą, bandymą, 

 1-asis žingsnis. Stengiasi 
pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti, 
paragauti žaislus ir kitus daiktus. 
Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, 
bando dalyvauti (mimika, judesiai, 
garsai). 
 2-asis žingsnis. Stengiasi  

 4-asis žingsnis. Pats pasirenka žaidimui 
ar kitai veiklai reikalingus daiktus ir 
medžiagas, paaiškina, kod÷l pasirinko. 
Žaisdamas tyrin÷ja, išbando daiktus bei 
medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda 
ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie 
kito ar ne ir pan.).  
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klausin÷jimą), mąsto 
ir samprotauja apie 
tai, ką pasteb÷jo, 
atrado, pajuto, 
patyr÷. 

išbandyti žaislus ar daiktus, stebi,  
kas vyksta aplinkui, rodo kitiems,  
ką pavyko padaryti. 
M÷gsta žaisti sl÷pynių. Patikusį 
veiksmą prašo pakartoti daug 
kartų. 
 3-asis žingsnis. Atsargiai elgiasi 
su nepažįstamais daiktais ir 
medžiagomis, tačiau rodo 
susidom÷jimą, bando aiškintis, kas 
tai yra, kaip ir kod÷l tai veikia, 
vyksta. 

 5-asis žingsnis. Geba suvokti ryšį tarp 
to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties 
(pvz., ratai yra apvalūs, nes mašinos 
paskirtis yra jud÷ti). Domisi 
medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, 
ir jų savyb÷mis. Suvokia medžiagos, iš 
kurios padarytas daiktas, pasirinkimo 
tikslingumą (pvz., kod÷l mašinos 
korpusas iš metalo, o padangos iš 
gumos). Paaiškina, kad su nežinomais 
daiktais ir medžiagomis reikia elgtis 
atsargiai, stengiasi taip daryti. Išskiria 
akivaizdžius daiktų, medžiagų, gyvūnų, 
augalų bruožus, savybes, kalb÷dami 
apie tai kartais susieja skirtingus 
pasteb÷jimus.  
 6-asis žingsnis. Domisi aplinka, m÷gsta 
steb÷ti, kaip auga augalai, kaip elgiasi 
gyvūnai, noriai atlieka paprastus 
bandymus, tyrin÷ja, iš kokių medžiagų 
padaryti daiktai, kur jie naudojami. 
Samprotauja apie tai, ką atrado, 
sužinojo, kelia tolesnius klausimus, 
siūlo id÷jas, ką dar galima būtų tyrin÷ti. 
Domisi, kaip seniau gyveno žmon÷s, 
kaip žmon÷s gyvena kitose šalyse. 
Aktyviai tyrin÷dami aplinką 
demonstruoja vis did÷jančią kūno 
kontrolę, tinkamai pasitelkia visus 
pojūčius, savo galimyb÷ms išpl÷sti 
pasitelkia įrankius ir kitas priemones 
(pvz., lupą, mikroskopą). Su 
suaugusiaisiais ar kitais vaikais aptaria 
nesud÷tingų steb÷jimų, bandymų ar 
konstravimo planus, numato rezultatą, 
mokosi pavaizduoti juos nesud÷tingose 
lentel÷se, diagramose, išradingai, 
kūrybiškai pristato savo tyrin÷jimus ir 
kitus darbus. Steb÷damas fotografijas 
aiškinasi, kuo yra panašus į savo 
artimuosius, kuo skiriasi nuo jų. 
Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir 
augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos 
tikslingai grupuoja ir klasifikuoja. 

Ugdymo sritis: problemų sprendimas  
Vertybin ÷ nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 



25 
 
Esminiai geb÷jimai 
Atpažįsta ką nors 
veikiant kilusius 
iššūkius bei 
sunkumus, 
dažniausiai supranta, 
kod÷l jie kilo, 
suvokia savo ir kitų 
ketinimus, ieško 
tinkamų sprendimų 
ką nors 
išbandydamas, 
tyrin÷damas, 
aiškindamasis, 
bendradarbiaudamas, 
pradeda numatyti 
priimtų sprendimų 
pasekmes. 

 1-asis žingsnis. Pakartoja 
nepasisekusį veiksmą, jį keičia, 
kad pasiektų laukiamą rezultatą. 
Mimika, gestais ir žodžiais parodo, 
kad susidūr÷ su kliūtimi, 
tik÷damasis suaugusiojo ar 
vyresnio vaiko pagalbos. 
 2-asis žingsnis. Susidūręs su  
sud÷tinga veikla, kliūtimi, išbando  
jau žinomus veikimo būdus. Stebi, 
kaip panašioje situacijoje elgiasi 
kiti ir išbando jų naudojamus 
būdus.  
 3-asis žingsnis. Drąsiai imasi  
sud÷tingos veiklos, atkakliai,  
keisdamas veikimo būdus bando  
ją atlikti pats, stebi savo veiksmų 
pasekmes. 

  4-asis žingsnis. Supranta, kad susidūr÷ 
su sud÷tinga veikla, kliūtimi, problema. 
Nori ją įveikti, išbando paties taikytus, 
steb÷tus ar naujai sugalvotus veikimo 
būdus. Stebi savo veiksmų pasekmes, 
supranta, kada pavyko įveikti 
sunkumus. Nepasisekus prašo 
suaugusiojo pagalbos.  
 5-asis žingsnis. Retsykiais pats ieško 
sunkumų, kliūčių, aktyviai bando įveikti 
sutiktus sunkumus. Ieško tinkamų 
sprendimų, tariasi su kitais, mokosi iš 
nepavykusių veiksmų, poelgių. 
Nepasisekus samprotauja, ką galima 
daryti toliau, kitaip arba prašo 
suaugusiojo pagalbos.  
 6-asis žingsnis. Atpažįsta, su kokiu 
sunkumu ar problema susidūr÷. Ieško 
tinkamų sprendimų, pradeda numatyti 
priimtų sprendimų pasekmes, tariasi su 
kitais ir atsižvelgia į jų nuomonę, siūlo ir 
priima pagalbą, mokosi iš savo ir kitų 
klaidų. Nepasisekus bando kelis kartus, 
ieškodamas vis kitos išeities, arba prašo 
kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos. 

Ugdymo sritis: mok÷jimas mokytis  
Vertybin ÷ nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoks. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Mokosi žaisdamas, 
steb÷damas kitus 
vaikus ir suaugusius, 
klausin÷damas, 
ieškodamas 
informacijos, 
išbandydamas, 
spręsdamas 
problemas, 
kurdamas, įvaldo kai 
kuriuos mokymosi 
būdus, pradeda 
suprasti mokymosi 
procesą. 

 1-asis žingsnis. Reaguoja į 
kalbinimą, mimiką, žaislus, 
daiktus. Stebi ir susitapatina, 
m÷gdžioja, siekia išgauti tą patį 
rezultatą. Pradeda tyrin÷ti žaislus 
ir daiktus visais pojūčiais. 
 2-asis žingsnis. Nori naujų 
įspūdžių, tod÷l aktyviai domisi   
aplinkos daiktais, juda, nor÷damas  
paimti, pasiekti, išbandyti žaislus 
ar daiktus. Stebi ir m÷gdžioja, 
klausia. Patraukia, pastumia, 
paridena, įdeda daiktus ir stebi, kas 
vyksta, bando pakartoti pavykusį 
veiksmą.  
 3-asis žingsnis. Veikia 
spontaniškai ir tik÷damasis tam 
tikro rezultato. Klausia, kaip kas   
nors vyksta, kaip veikia, atidžiai  

 4-asis žingsnis. Pasako, parodo, ką nori 
išmokti. M÷gsta kūrybiškai žaisti, 
veikti, siūlo žaidimų ir veiklos id÷jas, 
imasi iniciatyvos joms įgyvendinti, 
pastebi ir komentuoja padarinius. 
Pasako, ką veik÷ ir ką išmoko.  
 5-asis žingsnis. Nor÷dami ką nors 
išmokti pasako, ko nežino ar d÷l ko 
abejoja. Drąsiai sp÷ja, bando, klysta ir 
taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, 
pasitikslina. Aptaria padarytus darbus, 
planuoja, ką darys toliau, sp÷lioja, kas 
atsitiks, jeigu.  
 6-asis žingsnis. Kalba apie tai, ką 
nor÷tų išmokti, ką darys, kad išmoktų, 
numato, ką veiks toliau, kai išmoks. 
Laiko save tikru mokiniu, atrad÷ju. 
Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, 
rodo iniciatyvą iškeliant ir sprendžiant 
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stebi, bando. Modeliuoja veiksmus 
ir siužetinio žaidimo epizodus. 
Džiaugiasi tuo, ko išmoko. 
 

problemas. Išsiaiškina, kokios 
informacijos reikia, randa reikiamą   
informaciją įvairiuose šaltiniuose, pvz., 
enciklopedijose, žinynuose. Siūlo ir 
jungia id÷jas bei strategijas joms 
įgyvendinti. Pasako, ką jau išmoko, ką 
dar mokosi, paaiškina, kaip mok÷si, kaip 
mokysis toliau.  

 MENIN ö KOMPETENCIJA – menin÷ raiška, estetinis suvokima, kūrybiškumas. 
Įsivaizduoti, pajusti, kurti, grož÷tis. 

Ugdymo sritis: menin÷ raiška  
Vertybin ÷ nuostata. Jaučia menin÷s raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti menin÷je 
veikloje. 

Geb÷jimai Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Spontaniškai ir 
savitai reiškia 
įspūdžius, 
išgyvenimus, mintis, 
patirtas emocijas 
muzikuodamas, 
šokdamas, 
vaidindamas, 
vizualin÷je kūryboje. 

 1-asis žingsnis. Reaguoja į 
muzikos garsus, melodijas, balso 
intonacijas, judesius, išraiškingą 
mimiką, suklusdamas, 
sutelkdamas žvilgsnį, nutildamas, 
nustodamas arba prad÷damas 
jud÷ti, krykštaudamas, žaisdamas 
balso intonacijomis, garsais. 
Kalbinamas, žaidinamas reiškia 
emocijas, norus įvairiomis balso 
intonacijomis, veido mimika, 
lingavimu, plojimu, mojuodamas 
žaislu, daiktu. 
Storu pieštuku, teptuku, kreidele 
baksnoja, brauko, tepin÷ja 
palikdamas p÷dsakus (taškus, 
įvairių krypčių linijų br÷žius, 
d÷mes). Domisi ir džiaugiasi 
dail÷s priemon÷mis, jas liečia, 
apžiūrin÷ja, varto. 
 2-asis žingsnis. Įd÷miai klausosi   
muzikos ir aplinkos garsų,  
spontaniškai žaidžia balso  
intonacijomis, rankų ir kojų  
judesiais, m÷gdžioja žaidinimų  
judesius, suaugusiųjų balso  
intonacijas, muzikos garsus,  
dviejų–trijų garsų melodijas ar  
daineles. Skambant muzikai   
ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja,  
barškina, stuksen kokiu  nors  
daiktu. M÷gdžioja įvairias išgirstas 
intonacijas, parodytus veiksmus. 

 4-asis žingsnis. Muzika . 
Klausydamasis ir tyrin÷damas gamtos 
garsus, trumpus vokalinius ir 
instrumentinius kūrinius, judesiais 
emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą 
bei keliais žodžiais juos apibūdina. 
Kartu su kitais dainuoja trumpas, 
aiškaus ritmo, siauro diapazono, 
laipsniškos melodin÷s slinkties 
autorines ir liaudies dainas. Dainavimą 
palydi ritmiškais judesiais. Tyrin÷ja 
savo balso galimybes (dainuoja garsiai, 
tyliai, aukštai, žemai, greičiau, l÷čiau). 
Žaidžia įvairių tautų muzikinius 
žaidimus, atlikdamas kelis nesud÷tingus 
judesius: eina, b÷ga rateliu, trepsi, ploja, 
mojuoja, sukasi po vieną ir už parankių. 
Tyrin÷ja garso išgavimo būdus kūno, 
gamtos, įvairiais muzikos instrumentais, 
jais ritmiškai pritaria suaugusiojo 
grojimui. Improvizuoja skanduodamas, 
plodamas, treps÷damas, stuksendamas, 
spontaniškai kuria ritminius, melodinius 
motyvus savo vardui, žodžiams.   
Šokis. Žaidžia vaizduojamuosius (darbo 
proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) 
šokamuosius žaidimus, šoka 
trijų–keturių natūralių judesių (b÷ga, 
sukasi, ritasi ir kt.) šokius. Šoka 
spontaniškai kurdamas trijų–keturių 
natūralių judesių seką. 
Žaidimai ir vaidyba.  Žaisdamas 
atkuria matytų situacijų fragmentus, 
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Įvairius jausmus, norus rodo 
judesiais ir veiksmais (pamojuoja, 
apkabina). 
Spontaniškai keverzoja rankų 
judesių piešinius, juos apžiūrin÷ja. 
Džiaugiasi dail÷s priemon÷s    
paliekamu p÷dsaku ir patiriamais   
jutimais, siekia pakartoti ir  
pratęsti įdomią patirtį.  
Tyrin÷damas dail÷s medžiagas ir 
priemones intuityviai atranda 
skirtingus veikimo jomis būdus 
(brauko pirštais, varvina dažus, 
maigo tešlą). 
 3-asis žingsnis. Emocingai  
atliepia klausomus kūrinius – 
šypsosi, džiaugiasi, ploja, trepsi, 
s÷d÷damas sūpuoja kojas ar pan.  
Vienas ir kartu su kitais dainuoja 
2–4 garsų daineles, palyd÷damas 
jas judesiais. Drauge su pedagogu 
žaidžia muzikinius žaidimus, jų 
tekstą imituoja rankų, kūno 
judesiais. Apžiūrin÷ja, tyrin÷ja 
ritminius muzikos instrumentus ir 
jais ritmiškai groja kartu su 
pedagogu. Kuria, dainuoja vieno  
aukščio tonu savitus žodžius,  
ritmuoja vaikiškais instrumentais 
ir daiktais. M÷gdžioja žaidinimų, 
gyvūnų, augalų judesius.  
Šoka spontaniškai kurdamas   
dviejų–trijų natūralių judesių seką. 
Žaisdamas su daiktu ar žaislu  
atlieka matytus veiksmus,  
judesius. Įvairiai intonuodamas  
kalba apie tai, ką daro. M÷gdžioja 
šeimos narių kalbą, veiksmus. 
Muzikiniuose rateliuose judesiais, 
veiksmais vaizduoja siužeto 
elementus, reiškia savaime 
kilusias emocijas. 
Spontaniškai reiškia emocijas,  
įspūdžius dail÷s priemon÷mis ir  
medžiagomis.  
Piešia įvairias linijas, jas jungia į 
formas vis labiau koordinuodamas 
rankų judesius. Bando ką nors 
pavaizduoti (mamą, mašiną).  

panaudoja tikrus daiktus, reikmenis, 
drabužius. Kuria dialogą tarp veik÷jų, 
išraiškingai intonuoja. Žaisdamas 
atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose 
kuria ar savaip perteikia kelis veik÷ją 
vaizduojančius judesius, veiksmus, 
spontaniškai reiškia emocijas.  
Vizualin÷ raiška. Patirtį išreiškia 
įvairiomis linijomis, jų deriniais, 
d÷m÷mis, geometrin÷mis ir laisvomis 
formomis, spalvomis, išgaudamas šiek 
tiek atpažįstamus vaizdus, objektus, juos 
įvardija. Kuria spontaniškai, kartais 
pagal išankstinį sumanymą, kuris darbo 
eigoje dažnai kinta, „pasimeta“. 
Kūrybos procesą palydi pasakojimu, 
komentavimu, gestikuliavimu, mimika. 
Eksperimentuoja dail÷s medžiagomis ir 
priemon÷mis, atrasdamas spalvų, linijų, 
formų, faktūrų įvairovę, turi m÷gstamas 
spalvas. Kuria koliažus, spauduoja 
įvairiomis priemon÷mis, konstruoja, 
lipdo nesud÷tingas formas.  
 5-asis žingsnis. Muzika.  Balsu, 
judesiais, pasirinktu muzikos 
instrumentu spontaniškai improvizuoja, 
pritaria klausomam vokalin÷s, 
instrumentin÷s muzikos įrašui ar gyvai 
skambančios muzikos kūriniui. Savais 
žodžiais išsako kilusius įspūdžius. 
Atpažįsta kai kurių instrumentų 
(smuiko, būgno, dūdel÷s, varpelio) 
tembrus, gird÷tus kūrinius. Dainuoja 
vienbalses, dialoginio pobūdžio dainas, 
jaučia ritmą. Dainuodamas išbando 
balso skambesį, išm÷gina jį įvairioje 
aplinkoje (grup÷je, kieme ir kt.). 
Stengiasi tiksliau intonuoti, 
taisyklingiau artikuliuoti (aiškiai tarti 
balsius, priebalsius, dvibalsius), 
taisyklingiau stov÷ti, kv÷puoti. 
Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo 
gamybos vaikiškais muzikos 
instrumentais pritaria dainoms, šokiams, 
tyrin÷ja jų skamb÷jimo tembrus. 
Improvizuodamas balsu, vaikišku 
muzikos instrumentu kuria ritmus, 
melodijas ketureiliams, mįsl÷ms, 
patarl÷ms.  
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Savo abstrakcijose įžvelgia 
daiktus ar įvykius.  
Eksperimentuoja dail÷s 
medžiagomis ir priemon÷mis, 
tyrin÷ja įvairius veikimo jomis 
būdus. Piešdamas, spauduodamas, 
tapydamas, lipdydamas, 
konstruodamas labiau m÷gaujasi 
procesu, o ne rezultatu. 

Šokis. Šoka sukamuosius (kai sukamasi 
poroje) ratelius, paprastų  
žingsnių (paprastasis, aukštas 
paprastasis, stangrus, pritupiamasis) 
autorinius ir penkių–šešių natūralių 
judesių (b÷ga, sukasi, pašoka ir kt.) 
šokius. Šoka improvizuotai kurdamas 
penkių–šešių natūralių judesių seką, 
reaguodamas į muziką, išreikšdamas 
aplinkos vaizdus (gamtos reiškinius, 
gyvūnus).  
Vaidyba. Vaidindamas stalo, l÷lių 
teatre, vaizduoja realistinį ir fantastinį 
siužetą, išpl÷toja vyksmą dialogu, 
monologu, keisdamas balso intonacijas. 
Išreiškia savo norus, jausmus, mintis, 
baimes. Susikuria ištisą žaidimo 
aplinką, panaudodamas daiktus, 
drabužius, reikmenis. Muzikiniuose 
žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip 
perteikia 3–4 veiksmų seką, 
vaizduojančią augimą, darbus, veik÷jų 
jud÷jimą, stengiasi perteikti veik÷jo 
nuotaiką.  
Vizualin÷ raiška. Savo emocijas, 
patirtį, įspūdžius išreiškia kitiems 
atpažįstamais vaizdais. Išryškina 
vaizduojamų objektų bruožus, 
reikšmingas detales. Objektus vaizduoja 
ne tokius, kokius mato, o tokius, ką apie 
juos žino. Kuria pagal išankstinį 
sumanymą, kuris procese gali kisti. 
Eksperimentuoja tapybos, grafikos, 
mišriomis dail÷s priemon÷mis ir 
medžiagomis, kuria sud÷tingesnius 
koliažus, trimates formas iš įvairių 
medžiagų, asambliažus, fotografuoja, 
piešia skaitmenin÷mis priemon÷mis 
(piešimo programomis telefone, 
kompiuteryje).  
 6-asis žingsnis. Muzika.  Klausosi 
įvairaus stiliaus, žanrų muzikos kūrinių 
ir spalvomis ar piešiniu spontaniškai 
perteikia kilusius įspūdžius. Tyrin÷ja 
girdimos muzikos, triukšmo, tylos 
panašumus ir skirtumus. Įvardija  
kūrinio nuotaiką, tempą, dinamiką, 
skiria kai kuriuos instrumentus. 
Dainuoja sud÷tingesnio ritmo, 



29 
 

melodijos, platesnio diapazono 
vienbalses dainas, jas gana tiksliai 
intonuoja. Dainuoja trumpas daineles 
kanonu, įsiklausydamas į savo ir draugų 
dainavimą. Melodiniais vaikiškais 
muzikos instrumentais groja 2–3 garsų 
melodijas. Pritaria suaugusiojo 
grojimui, atlikdami muzikines pjeses 
solo ir orkestre, seka dirigento judesius, 
stengiasi kartu prad÷ti ir baigti kūrin÷lį. 
Improvizuodamas balsu, muzikos 
instrumentu kuria melodiją trumpam 
tekstui, paveikslui. Žaidžia muzikinius 
dialogus, kuria judesius kontrastingo 
pobūdžio muzikai. 
Šokis. Šoka sud÷tingesnius ratelius 
(tiltelių, grandin÷l÷s), paprastųjų ir 
b÷gamųjų (paprastasis b÷gamasis, 
aukštas b÷gamasis, liaunas, smulkus 
b÷gamasis) žingsnių autorinius ir 
natūralių judesių šokius. Šoka 
improvizuotai kurdamas 
septynių–aštuonių natūralių judesių 
seką, perteikdamas trumpą siužetą ar 
pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas erdv÷s 
(aukštai–žemai) ir laiko (greitai–l÷tai) 
elementus. 
Vaidyba. Kurdamas l÷lių, dramos 
vaidinimus pagal gird÷tą pasaką ar 
pasiūlytą situaciją, improvizuoja 
trumpas žodines veik÷jų frazes, fizinius 
veiksmus, atskleidžia jų norus, 
emocines būsenas. Tikslingai naudoja 
daiktus, teatro reikmenis, drabužius, 
aplinką. Žaisdamas muzikinius 
žaidimus ir ratelius, perteikia veik÷jo 
mintis, emocijas.   
Vizualin÷ raiška. Detalesniais, įtaigiais 
dail÷s darbeliais pasakoja realias ir 
fantastines istorijas, įvykius. Vaizdus 
papildo grafiniais ženklais (raid÷mis, 
skaičiais, žodžiais ir kt.). Kuria pagal 
išankstinį sumanymą, nuosekliai bando 
jį įgyvendinti. Kartu su kitais kuria 
bendrus dail÷s darbus. Skirtingiems 
sumanymams įgyvendinti dažniausiai 
tikslingai pasirenka dail÷s priemones ir 
technikas. Eksperimentuoja 
sud÷tingesn÷mis dail÷s technikomis, 
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skaitmeninio piešimo ir kitomis 
kompiuterin÷mis technologijomis.  

Ugdymo sritis: estetinis suvokimas   
Vertybin ÷ nuostata.Domisi, g÷risi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Geb÷jimai 
 

Pasiekimai 
1 – 3 metai 3 – 6 metai 

Esminiai geb÷jimai 
Pastebi ir žavisi 
aplinkos grožiu, 
meno kūriniais, 
džiaugiasi savo ir 
kitų kūryba, jaučia, 
suvokia ir apibūdina 
kai kuriuos muzikos, 
šokio, vaidybos, 
vizualaus meno 
estetikos ypatumus, 
reiškia savo 
estetinius potyrius, 
dalijasi 
išgyvenimais, 
įspūdžiais. 

1-asis žingsnis. Susidomi, 
trumpam sutelkia d÷mesį bei rodo 
pasitenkinimą (krykštauja, siekia 
paliesti rankomis), kai yra 
emocingai kalbinamas 
suaugusiojo, kai mato ryškius, 
gražių formų daiktus, spalvingus 
paveiksl÷lius, žaislus, girdi 
ritmiškus muzikos ir kitus garsus, 
mato šokio judesius. 
2-asis žingsnis. Skirtingai  
reaguoja gird÷damas   
besikeičiančių intonacijų   
suaugusiojo kalbinimą, muzikos 
garsus, matydamas gražius gamtos 
bei aplinkos daiktus ar vaizdus, 
spalvingas knygelių iliustracijas, 
šokančius ir vaidinančius vaikus ar 
suaugusiuosius. Intuityviai 
m÷gdžioja tai, kas jam patinka. 
 3-asis žingsnis. Atpažįsta kai  
kuriuos jau gird÷tus muzikos  
kūrinius, matytus šokius, ratelius, 
vaidinimo veik÷jus, dail÷s 
kūrinius. Emocingai reaguoja  
gird÷damas darnų garsų,  
intonacijų, žodžių sąskambį,  
žiūrin÷damas savo ir  kitų  
piešin÷lius, spalvingas knygelių  
iliustracijas, žaislus,  
džiaugdamasis savo puošnia 
apranga. Paklaustas pasako, ar 
patiko muzikos kūrin÷lis, dainel÷, 
šokis, vaidinimas, dail÷s darbelis. 

 4-asis žingsnis. Džiaugiasi menine 
veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti, 
pasipuošti, gražiai atrodyti. Skirtingai 
reaguoja (ramiai ar emocingai) 
klausydamas ir steb÷damas skirtingo 
pobūdžio, kontrastingus meno kūrinius, 
aplinką. Keliais žodžiais ar sakiniais 
pasako savo įspūdžius apie klausytą 
muziką, dainelę, eil÷raštį, pasaką, 
matytą šokį, vaidinimą, dail÷s kūrinį, 
knygelių iliustracijas, gamtos ir aplinkos 
daiktus ir reiškinius, pastebi ir apibūdina 
kai kurias jų detales. Reaguoja į kitų 
nuomonę.  
 5-asis žingsnis. M÷gaujasi 
muzikavimu, šokiu, vaidyba, dail÷s 
veikla. Rodo pasitenkinimą bendra 
veikla ir kūryba, g÷risi savo ir kitų 
menine veikla, geru elgesiu, darbais. 
Grožisi gamtos spalvomis, formomis, 
garsais. Pastebi kai kuriuos menin÷s 
kūrybos proceso ypatumus (siužetą, 
veik÷jų bruožus, nuotaiką, spalvas, 
veiksmus). Pasako, kaip jaut÷si ir ką 
patyr÷ dainuodamas, šokdamas, 
vaidindamas, piešdamas. Dalijasi 
įspūdžiais po koncertų, spektaklių, 
parodų, renginių lankymo. Pasako savo 
nuomonę apie muzikos kūrin÷lį, dainelę, 
šokį, vaidinimą, dail÷s darbelį, aplinką, 
drabužį, tautodail÷s ornamentais 
papuoštus daiktus.  
 6-asis žingsnis. Stengiasi kuo gražiau 
šokti, vaidinti, deklamuoti, dainuoti, 
groti, piešti, konstruoti. G÷risi ir grožisi 
savo menine kūryba. Pastebi papuoštą 
aplinką, meno kūrinius ir pasako, kas 
jam gražu. Palankiai vertina savo ir kitų 
kūrybinę veiklą, pasako vieną kitą 
argumentą, kod÷l gražu. Pasakoja 
įspūdžius apie muzikos, vaidinimo, 
šokio siužetą, matytus dail÷s, tautodail÷s 
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kūrinius, vaizduojamus įvykius, 
veik÷jus, nuotaiką, kilusius vaizdinius. 
Plačiau papasakoja, ką sukūr÷, kaip pats 
bei kiti dainavo, grojo, šoko, vaidino, 
pieš÷. 

Ugdymo sritis: kūrybiškumas  
Vertybin ÷ nuostata. Jaučia kūrybin÷s laisv÷s, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Geb÷jimai Pasiekimai 

Esminiai geb÷jimai 
Savitai reiškia savo 
įspūdžius įvairioje 
veikloje, ieško 
nežinomos 
informacijos, siūlo 
naujas, netik÷tas 
id÷jas ir jas savitai 
įgyvendina. 

1 – 3 metai 3 – 6 metai 
 1-asis žingsnis. Pastebi ir 
smalsiai, gyvai reaguoja į naujus 
daiktus, žmones, aplinkos 
pasikeitimus. 
 2-asis žingsnis. Domisi naujais 
daiktais, vaizdais, garsais, 
judesiais.  
Atranda naujus veiksmus (tapyti 
ant veidrodžio, ridenti, nardinti į 
vandenį ir kt.) ir taiko juos daiktų 
tyrin÷jimui. 
3-asis žingsnis. Atranda vis naujus 
dalykus artimiausioje įprastoje 
aplinkoje. Įsivaizduoja gyvūnus, 
augalus, daiktus, apie kuriuos jam 
pasakojama, skaitoma. Žaisdamas 
atlieka įsivaizduojamus 
simbolinius veiksmus. 

 4-asis žingsnis. Įžvelgia naujas įprastų 
daiktų bei reiškinių savybes. Pasitelkia 
vaizduotę ką nors veikdamas: 
žaisdamas, pasakodamas jud÷damas, 
kurdamas. Sugalvoja įdomių id÷jų, 
skirtingų veikimo būdų.   
 5-asis žingsnis. Klausin÷ja, 
aiškindamasis jam naujus, nežinomus 
dalykus. Savitai suvokia ir vaizduoja 
pasaulį. Išradingai, neįprastai naudoja 
įvairias medžiagas, priemones. Lengvai 
sugalvoja, keičia, pertvarko savitas 
id÷jas, siūlo kelis variantus. Džiaugiasi 
savitu veiksmo procesu ir rezultatu.   
 6-asis žingsnis. Nori atlikti ir suprasti 
vis daugiau naujų, nežinomų dalykų. 
Kelia probleminius klausimus, 
diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, 
fantazuoja. Ieško atsakymų, naujų id÷jų, 
netik÷tų sprendimų, neįprastų 
medžiagų, priemonių, atlikimo variantų, 
lengvai, greitai keičia, pertvarko, 
pritaiko, siekia savito rezultato. Drąsiai, 
savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, 
daryti kitaip. 

   
VI UGDYMO (SI) PASIEKIMAI IR J Ų VERTINIMAS 

 
Vaiko pasiekimų vertinimas – neatsiejama kokybiško ugdymo (si) proceso dalis,  

nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo (si) ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus 
tarpsniais kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. 

Vertinimo paskirtis : 
• pažinti vaiką, jo individualumą, geb÷jimų lygį bei jo patirtį; 
• numatyti vaiko ugdymo (si) perspektyvas; 
• nustatyti vaiko pasiekimų lygį ir daromą pažangą; 
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• pritaikyti ugdymo (si) procesą, vaikų grup÷s ir kiekvieno vaiko poreikiams bei 
galimyb÷ms. 

• planuoti individualų darbą su vaiku, numatyti paramos formas ir būdus; 
• t÷vams pateikti įdomios informacijos apie vaiką, jo daromą pažangą, pasiekimus. 
Vaiko pasiekimų vertinimui naudojami šie metodai:  
• vaiko steb÷jimas natūralioje kasdienin÷je aplinkoje, faktų rinkimas, atskirų situacijų 

aprašymas; 
• pokalbis su vaiku, t÷vais; 
• vaiko realios veiklos rezultatų analiz÷ pagal kompetencijas; 
Vertinimo medžiaga dokumentuojama vaiko pasiekimų aplanke. 
Aplanke kaupiami:  
• ugdytinio pasiekimo vertinimo lapas; 
• vaiko piešiniai, dail÷s ir kiti darbeliai; 
• vaiko klausimai, pasakojimai, žodin÷ kūryba, išsakytos id÷jos; 
• vaiko rašytin÷s kalbos pavyzdžiai, keverzon÷s, raidžių elementai, raid÷s, žodžiai, 

sukurtos knygel÷s; 
• aukl÷tojų užrašai, pasteb÷jimai, specialistų komentarai;  
• pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo 

perspektyvą.  
Vaikų pažanga ir pasiekimai su jų t÷vais (glob÷jais) aptariami nuolat individualių 

susitikimų, pokalbių metu.  
Vaiko pasiekimai vertinami du kartus metuose: rugs÷jo-spalio m÷nesį ir balandžio 

- geguž÷s m÷nesį (Parengtoje lentel÷je).Vertinamos 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių. Išskirtos 
ugdymosi pasiekimų sričių grup÷s atitinka socialinę, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo 
ir stiprinimo ir meninę kompetencijas.  
Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas: vaikų pažinimui, veiklos planavimui, ugdymo 
proceso individualizavimui, t÷vų individualiai informacijai. 

  
Vaiko vardas, pavard÷, amžius, grup÷ 

  

  RUDUO PAVASARIS 

Ugdymo sritis Žings
nis 

Vaiko 
pasiekima
i 

Tolimesn÷s 
ugdymo 
gair÷s 

Žings
nis 

Vaiko 
pasiekima
i 

Tolimesn÷s 
ugdymo 
gair÷s 

Socialin÷ kompetencija 

1. EMOCIJŲ SUVOKIMAS 
IR RAIŠKA  
   

            

2. SAVIREGULIACIJA IR 
SAVIKONTROL ö  
  

            

3. SAVIVOKA IR 
SAVIGARBA  
  

            

4. SANTYKIAI  SU 
SUAUGUSIAISIAIS  
  

            

5. SANTYKIAI SU 
BENRAAMŽIAIS   
  

            



33 
 

Sveikatos kompetencija 
17. KASDIENINIO 
GYVENIMO ĮGŪDŽIAI  
  

            

16. FIZINIS AKTYVUMAS              

Komunikavimo kompetencija 

14. SAKYTINö KALBA  
  

            

15. RAŠYTINö KALBA  
  

            

Pažinimo kompetencija 
11. APLINKOS 
PAŽINIMAS  
  

            

12. SKAČIAVIMAS IR 
MATAVIMAS  
   

            

7. INICIATYVUMAS IR 
ATKAKLUMAS  
  

            

9. PROBLEMŲ 
SPRENDIMAS  
  

            

10. TYRINöJIMAS  
  

            

 6. MOKöJIMAS 
MOKYTIS  
  

            

Menin÷ kompetencija 

8. KŪRYBIŠKUMAS  
  

            

18. MENINö RAIŠKA  
  

            

19. ESTETINIS 
SUVOKIMAS  
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