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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 . INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

Vilniaus lopšelis - darželis „Sakalėlis“   įsteigtas 1989-09-20.  

Vilniaus lopšelis- darželis Nr. 174 įsteigtas Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 1989-09-20 

potvarkiu Nr. 425 p., Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 1999 02 24 sprendimu Nr.332  Darželiui 

suteiktas „ Sakalėlio“ pavadinimas. Darželio veiklos pradžia 1989-11-01. 

Darželis  yra savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, turi viešojo juridinio asmens  statusą, antspaudą 

su herbu ir įstaigos pavadinimu. 

Darželio adresas : Simono Stanevičiaus g. 86, LT-07102 –Vilnius.   

Internetinis puslapis: www. „Sveiki atvykę į darželį „Sakalėlis“. 

Pagrindinė veikos rūšis – ikimokyklinis  ir priešmokyklinis ugdymas,  2 specialiosios paskirties  grupės 

vaikams, turintiems žymių ir vidutinių kalbos sutrikimų. 

Vaikų lopšelis-darželis „Sakalėlis“ savo veiklą organizuoja remiantis LR Švietimo įstatymu, LR 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės politikos koncepcija. 

    Programos filosofija – vaikas yra aktyvus savo veikla,  kūrybingas ir kaupiantis savo gyvenimišką 

patirtį savitais pasaulio pažinimo būdais. Pagrindinis dėmesys skiriamas vaiko poreikių tenkinimui 

atsižvelgiant į vaiko pažinimo raidos ypatumus. 

Vaikai ir jų poreikiai:  

Lopšelyje- darželyje organizuojama veikla atliepia vaikų ugdymosi interesus bei galimybes, yra 

tikslinga ir veiksminga, įvairi ir kūrybinga. Ugdymo metodai ir būdai, formos parenkami, atsižvelgiant 

į ugdymo tikslus ir uždavinius, vaikų amžių, gebėjimus bei poreikius. Visa įstaigos bendruomenė ir 

šeima bendromis pastangomis tenkina individualius vaikų poreikius, atsižvelgiant į vaiko asmenybę, 

amžiaus tarpsnių psichologiją, sveikatos ypatumus. 

Atnaujinta  lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programa garantuoja vaikams galimybę rinktis 

veiklą pagal interesus ir poreikius, konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų 

ugdymą(si). Įstaigoje  ugdoma pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, vaiko pagarba 

tėvams, kalbai ir vertybėms; gamtai, taip pat principams, paskelbtiems Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencijoje, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr.I-983 (Žin.,1995, Nr. 

60-1501) pirmiausiai siekiama tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, sveikatos ir užtikrinti 

vaiko teisę tinkamai ugdytis.  Įstaigos programa parengta vadovaujantis įstaigos vidinės kultūros 

nuostatomis, tėvų lūkesčiais ir jų vaikų poreikiais, prisiimant atsakomybę už vaikų ugdymą (si), 

orientuotą per vaikams priimtiniausią  veiklą – žaidimus, kūrybą, meninę raišką, bendravimą.  
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2. REGIONO IR ĮSTAIGOS SAVITUMAS  

Vaikų lopšelis– darželis „Sakalėlis“ įsikūręs gražioje, erdvioje vietoje, mikrorajone Fabijoniškės. 

Fabijoniškės – šiaurinė Vilniaus miesto dalis prie magistralės Vilnius-Panevėžys. Kalbininko Jono 

Jurkšto nuomone, Fabijoniškių vardas kilęs iš asmenvardžio Fabijonas. Gyvenamasis mikrorajonas 

pradėtas statyti 1986 m.  buvusio Fabijoniškių kaimo vietoje. Rytiniame mikrorajono pakraštyje 

baigiasi kalvagūbris, vadinamasis Šeškinės ozas. Šis ozas yra vienas didžiausių pasaulyje. 

Fabijoniškės yra aukštoje vietoje– 154-188 m virš jūros lygio. Fabijoniškių miškelyje aptinkama 

retų bei vaistinių augalų. Yra keli požeminiai šaltiniai. Vienas trykšta miškelyje, nuo jo gauna 

pradžią Kedrono (Baltupio) upelis. Tikima, kad jis turi gydomųjų savybių.  

 

   Manoma, kad šioje vietoje S. Stanevičiaus g. 86, dar pagonybės laikais  augo šventa ąžuolų giria, virš 

jos skraidė sakalai. Ikimokyklinio ugdymo kryptis įstaigoje - tenkinti individualius vaiko saugumo, 

aktyvumo, žaidimo, bendravimo, judėjimo, saviraiškos bei pažinimo poreikius, sudaryti sąlygas 

tolesniam sėkmingam ugdymuisi priešmokyklinio amžiaus grupėje. Užtikrinamos lygios galimybės 

ugdytis vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikius. Lopšelis- darželis  atviras įvairių šeimų 

vaikams. Įstaiga  dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ‚Zipio draugai“, kuri 

skirta 5-7 m. vaikams. Ši programa siekia pagerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti 

socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Taikome Italijos pedagogo Reggio Emilia idėjas, 

kurios lavina vaikų intelektą, bendravimo įgūdžius, kūrybiškumą. Įstaiga  bendradarbiauja su Simono 

Stanevičiaus progimnazija, Ateities vidurine mokykla, Fabijoniškių seniūnija. 

Ugdymo (si) aplinka. 

• saugi, atitinkanti sanitarinius -higieninius reikalavimus;  

• skatinanti aktyviai veikti ir padedanti atsipalaiduoti; 

• skatinanti vaiko savarankiškumą;  

• padedanti aktyviai bendrauti;  

• estetiška ir funkcionali;  

• lengvai tvarkoma, keičiama, nuolat atnaujinama 
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Siekiant visuminio vaikų ugdymo, kuriama  savita įstaigos aplinka, propaguojant etnokultūrinių 

vertybių gaivinimo ir puoselėjimo nuostatas.  

Darželyje įkurtas Muziejus, kuriame vaikai supažindinami su  esančiais eksponatais. Taip pat surinkta 

medžiaga apie etnografijos istoriografiją. Plečiamas vaikų supratimas, kad svarbiausias etninės lietuvių 

tautos kultūros bruožas - yra ryšys su tėviškės gamta ir jos laiko ritmais. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Darželyje veikia etnografinis ansamblis „Žiogelis“, kurio veikloje stengiamasi supažindinti ir išsaugoti 

tautos  papročius, išugdyti jautrumą tradicinėms kultūros apraiškoms. 

 

Įstaigos interjeras siejasi su gamta, atspindintis etnokultūros paveldą. 
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3 . PEDAGOGŲ BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

 

Tėvų (globėjų) pagrindinis poreikis – visapusiškas vaikų ugdymas. Jie pageidauja, jog vaikai kuo 

daugiau laiko būtų ugdomi gamtoje, išvykose, netradicinėse aplinkose. Tėvai (globėjai) pripažįstami 

tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais, drauge su pedagogais sprendžiantys vaiko ugdymo turinio, 

rezultatų vertinimo klausimus. Ugdytinių tėvams (globėjams) teikiama švietimo pagalba, taikant 

įvairias bendradarbiavimo su šeima formas įstaigoje. Šeimos dalyvavimas yra svarbi sąlyga, stiprinant 

ir plečiant vaikų ugdymą grupėje, atsižvelgiant į namuose įdiegtą požiūrį į žmones, aplinką, pasaulį ir 

save. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima vyksta abipusiu supratimu ir atsakomybe, 

geranoriškumu, konfidencialumu, pagarba ir dėmesiu. Bendrauti su tėvais padeda: - Atvirų durų 

dienos: tėveliai kviečiami aktyviai dalyvauti ugdomojoje veikloje. - Proginiai koncertai, vakaronės: 

tėveliai gali patys dalyvauti, pamatyti ir įvertinti savo vaikų meninius gebėjimus. - Parodos: vaikų 

darbų, fotografijos, pasiekimų – tėvai gali įvertinti savo atžalų sugebėjimus, kartu pasidžiaugti.-

Bendros kelionės, ekskursijos: vykimas su tėvais į bendras ekskursijas ne tik teikia pažinimo 

džiaugsmą, bet ir leidžia pažinti vieniems kitus, skleistis  gerumui, draugiškumui. 

Taip pat įstaigoje sudaromos sąlygos neformaliam bendravimui su tėvais, naudojant kuo įvairesnius 

bendravimo būdus, atitinkančius įvairių šeimų poreikius. 

Rūpindamiesi vaikų tėvų etnokultūra, sudaromos galimybės šeimoms aktyviai įsijungti propaguojant 

etnokultūrinių vertybių gaivinimą, dalyvaujant renginiuose  ir projektuose. 

4. PEDAGOGŲ PASIRENGIMAS   IR FUNKCIJOS 

Įstaigoje dirba  21 pedagogas (iš jų  14 turi aukštąjį  išsilavinimą, 7 – aukštesnįjį), 13 turi vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją,7 metodininko,1 eksperto. Darželyje veikia 2 ankstyvojo amžiaus 

(1,5 m.-3m.) grupės, 6 darželio (3-5 m.)grupės, 2 logopedinės grupės,  1 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Pedagogai  tobulina  esminius ugdymo turinio dalykus; tiria, planuoja, numato ugdymo 

strategijas, jas įgyvendina; sumaniai ir kūrybiškai derina ugdymo metodus; individualizuoja  ugdymą; 

apibendrina pedagoginę patirtį; dirba komandoje. Geba sukurti grupėje psichologiškai saugią aplinką, 

mato vaikų ugdymo perspektyvą, geba profesionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi procesą, 

palaikyti ir stiprinti vaiko galias, tinkamai vertinti jo pasiekimus bei daromą pažangą. Pedagogai 

domisi naujovėmis, nuolat tobulina savo kvalifikaciją,  glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: 

integruoja veiklas, rašo individualizuotas ugdymo programas specialiųjų poreikių vaikams. Įstaigoje  

veikia Vaiko gerovės komisija, kuri atlieka pradinį vaiko specialiųjų poreikių vertinimą; 

bendradarbiaudama su specialistų komanda ir tėvais aptaria ir sudaro individualius pagalbos vaikui 

planus, aptaria pasiekimus. 

Pedagogai inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja Vilniaus ikimokyklinių įstaigų metodinės grupės 

veikloje ir kituose respublikoje organizuojamuose renginiuose, konkursuose, parodose, akcijose. 
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II. UGDYMO PRINCIPAI 

 

Humaniškumo - vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko vidinio pasaulio 

nepriklausomybė ir savarankiškumas, nesužeidžiant vaiko dvasios, atidžiai gilinantis į kiekvieno vaiko 

natūralius raidos dėsnius, jo ypatumus, siekimus, poreikius. 

Vaiko ir gamtos dermėje remtis atsakomybe, rūpestingumu, pagarba. 

 

 Tautiškumo - padėti vaikui puoselėti savo krašto  kultūros ir darželio tradicijas, būti savo tautos 

kultūros saugotoju, išlaikyti lietuviams būdingą dvasinį ryšį su gamta ir jos laiko ritmais.  

 

Individualumo - gerbiama vaiko patirtis, kurią jis sukaupė namuose ir vadovaujamasi vaiko bei jo 

šeimos interesais; sudaromos sąlygos vaikų individualių gebėjimų,  spec. poreikių vaikų ugdymui pagal 

išgales. 

 

Žaismingumo - skatina plėtoti vaiko gebėjimus, žadina vaikų vaizduotę, išjudina visus jų pojūčius, 

panaudojant žaismingas priemones, žaidybines situacijas.  

 

Vaizdumo – žadina vaikų saviraišką, kūrybinius sugebėjimus, panaudojant vaizdingas  priemones 

vaiko ugdymui. 

 

Individualizavimo – pripažįstama, kad kiekvienas vaikas auga ir tobulėja savo tempu ir ritmu. 

Remiamasi  gerai susiformavusiais vaiko gebėjimais ir skatinamas naujų gebėjimų ugdymas (sis), 

pritaikant ugdymo procesą vaiko individualumui. 

 

Tęstinumo  – siekiama darnaus vaiko perėjimo nuo ankstyvojo ugdymo šeimoje prie ikimokyklinio 

ugdymo grupėje ir užtikrinamas nuoseklus ugdymo tęstinumas priešmokyklinėje grupėje. 
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III. UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

 Tikslas: 

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, 

padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir 

vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalis pažinimo , mokėjimo mokytis pradmenis. 

 

Uždaviniai:  

 

  Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią 

aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi, pasiekti, kad 

vaikas: 

 

1. Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir 

išreikštų save; 

 

2. Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes 

problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes; 

 

3. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės 

gyvenime; 

 

4. Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, 

samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius; 
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IV. UGDYMO (SI) TURINYS, METODAI 

 

Ugdymo (si) turinys.  

 Ugdymo turinys paremtas visuminiu pasaulio pažinimu, plėtojant ugdymui (si) būtinas kompetencijas: 

sveikatos saugojimo, pažinimo, kalbos ir komunikavimo, socialinė, meninė.  

5-ios vaiko ugdymosi kompetencijos sudarytos iš 18 -kos vaiko pasiekimų sričių, kurios aprašytos 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše (“Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas”- 

2014m.) 

Sveikatos saugojimo kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai, 

fizinis aktyvumas. 

Pažinimo kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas. 

Kalbos ir komunikavimo kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: sakytinė kalba, rašytinė kalba. 

Socialinę kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiais, 

santykiai su bendraamžiais, emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė. 

Meninę kompetenciją apima šios pasiekimų sritys: meninė raiška (muzikos klausymas, dainavimas, 

ritmika, grojimas, kūryba ir improvizavimas), kūrybiškumas, estetinis suvokimas. 

Į visas ugdymo kompetencijas integruojamos šios pasiekimų sritys: tyrinėjimas, problemų sprendimas, 

mokėjimas mokytis, iniciatyvumas ir atkaklumas, kūrybiškumas. 

Atsižvelgiant į vaiko amžių,  kiekvienoje  srityje numatyti ugdymo(si) sėkmei aktualiausi pasiekimai 

(gebėjimai , žinios, supratimas, vertybinės nuostatos).  

Išskirti gebėjimai ir pasiekimai padės pedagogams įvertinti individualią vaikų pažangą žingsniais. 

Vaikų pasiekimų sričių tęstinumą garantuoja Priešmokyklinio ugdymo  bendroji programa (2014), 

kurioje numatomas vaiko ugdymas pagal penkias kompetencijas: socialinė, pažinimo, kalbos ir  

komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė. 

  Lopšelio-darželio „Sakalėlis“ ikimokyklinio ugdymo programoje „Žingsnelis po žingsnelio“ numatytas 

ugdymo turinys – orientyras, nevaržantis pedagogo, leidžiantis jam kūrybingai organizuoti savo veiklą, ją 

vertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, jo patirtį, vaiko bei grupės individualumą.  

Ugdymo turiniu siekiama atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus bei įgūdžius ir 

formuoti vertybines nuostatas. Siekiama, kad ugdymo turinys būtų  įdomus ir auginantis, atviras ir 

patirtinis (pagrįstas tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba), personalizuotas ir savivaldus (pagrįstas 

asmeniniais poreikiais), interaktyvus (pagrįstas partnerystėmis, dialogiškas, bendruomeninis, 

peržengiantis darželio sienas), aktualus (ugdantis šiuolaikiškam gyvenimui būtinas kompetencijas, 

susietas su gyvenimo patirtimi). 
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Ugdymo (si) metodai. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo (si) programoje vadovaujamasi šiais metodais:  

• Žaidimas- pagrindinė vaiko veikla  

Įstaigoje ugdomoji veikla pagrįsta žaidimu – tai vaiko saviauklos, lavinimosi bei ryšių su aplinka 

organizavimas ir formavimas. Žaisdamas ikimokyklinukas realizuoja visus svarbiausius savo poreikius 

– pažintinius , bendravimo, judėjimo. 

Žaidimas – veikla, vedanti vaiką į naujus atradimus, judėjimą pirmyn. Tam padeda organizuojant 

įvairaus pobūdžio žaidimus: 

- iš kartos į kartą perduodami įvairūs liaudies žaidimai –tai pakartojimai, skaičiuotės, klausimai-

atsakymai, sutartiniai gestai ir kt.; 

- pačių vaikų sumanyti, laisvai ir improvizuojant žaidžiami įvairaus turinio kūrybiniai –

vaidmenų, statybiniai žaidimai, vaidybiniai žaidimai; 

- suaugusiųjų specialiai vaikų mokymui ir lavinimui sukurti žaidimai su taisyklėmis – didaktiniai, 

judrieji. 

 

•  Žaidimų skatinimas ir priemonių pateikimas: 

- auklėtojos  kartu su vaikais sukuria įvairius žaidimus skatinančią turtingą aplinką, pateikia 

vaikams laisvai prieinamas priemones tyrinėjimams, eksperimentavimams; 

- grupėje pateikiama laisvam naudojimui kasdieninio gyvenimo daiktus,  įvairaus naudojimo 

žaislus, įvairias informacines priemones; 

- siekiama, kad pateiktos medžiagos, priemonės būtų prieinamos visiems vaikams, atitiktų jų 

interesus ir skatintų veikti; 

- auklėtojos skatina vaikus pačius nuspręsti ką, kada, kiek ilgai ir su kuo jie nori/gali žaisti; 

- auklėtojos drąsina vaikus vystyti savo žaidimo idėjas, jei reikia – pataria, bet nenurodinėja; 

- skatina vaikus pamatytą, išgyventą, patirtą (taip pat ir iš įvairių informacinių šaltinių gautą 

informaciją) perkelti į žaidimą ir pritaikyti atitinkamai jų amžiui, tačiau susitaria su vaikais dėl 

ribų ir taisyklių; 

- skatina, o dažnai ir reikalauja, kad vaikai patys susikurtų taisykles ir susitarimus ir veikdami jų 

laikytųsi, padeda spręsti konfliktus, ginčytinas situacijas. 
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• „Ryto ratas“ – pradedamas linksmu pasisveikinimu, mįsle, dainele, vaikai dalinasi namų  

naujienomis, savaitgalių įspūdžiais, aptaria ką turi nuveikti per dieną ir pažymi dienos ritmo 

kalendoriuje; 

• „Autoriaus kėdė“ - vaikai skatinami dalintis mintimis, išklausyti, ugdomas vaikų  aktyvumas, 

lavinama  kalba, pratinami būti dėmesingu grupės draugams; 

• „Interviu“ – šnekamosios kalbos ugdymui, kūrybinio mąstymo lavinimui; vaikai lyg televizijos laidų 

vedantieji, kalbantys į ekraną žiūrovams. Gali būti savo knygelės pristatymas, supažindinimas su savo 

dailės darbeliais; 

• „Grupinis darbas“ – vaikai veikia mažomis grupelėmis, vaikai patys renkasi žaidimo, veiklos būdą. 

Auklėtoja stebi iš šalies, kai ko paklausia. Auklėtojos pareiga - suteikti  galimybę tyrinėti, kurti, 

tobulėti, įveikti visus sunkumus; 

 •„Inscenizavimas“ – jo metu vaikams siūloma įsivaizduoti ir įsijausti į kurį nors veikėją,  suvaidinti 

veikėjo poelgius įvairiose situacijose. Ugdytiniai mokosi laisvai reikšti savo   mintis, jausmus, išsakyti 

savo nuomonę, patirti kūrybinio proceso sunkumus ir džiaugsmą; 

• „Minčių lietus“ – tikslas išsiaiškinti ir nustatyti vaikų žinias prieš pateikiant naują sąvoką. Vaikai 

mokosi diskutuoti, reikšti mintis, o savo teiginius pagrįsti argumentais; 

• „Stebėjimai“ –ugdo vaikų pastabumą, leidžiantį jam orientuotis, suvokti gamtos spalvų įvairumą. 

Skatinamas vaikų natūralus smalsumas, stebint gyvąją ir negyvąją gamtą, ugdoma meilė jį   supančiam 

pasauliui; 

• „Šviesos stalas“- vaikai tyrinėja šviesos prasiskverbimą pro įvairius daiktus, šviesa skatina domėtis 

naujais procesais. Vaikai patiria netikėtų atradimų, suteikia naujų minčių, noro tyrinėti ir atrasti, turtina 

vaiko pažinimo akiratį. Suteikia galimybę pamatyti kūrybinės  veiklos  įvairovę; 

• „Tyrinėjimas-eksperimentavimas“- ši veikla įtraukia vaikus į atidžius stebėjimus, rūšiavimą, 

lyginimą, matavimą. Vaikai atranda, plečia savo žodyną, pritaiko įgytas žinias individualiems 

poreikiams; 

• „Parodos“ – ugdytinių kūrybinių darbų parodos įstaigos bendruomenei ir mieste; 

• „Projektinė veikla“ - auklėtojos sistemingai ir kryptingai stebi, kokie yra vaikų interesai ir poreikiai, 

kokius kelia klausimus ir problemas, kokios „gyvenimo“ temos jiems yra  aktualiausios; 

• „Ugdymo individualizavimas“ - vaikų ugdymas individualizuojamas, atsižvelgiama į vaiko  

išsivystymo lygį ir planuojama tokia veikla, kuri užtikrina sėkmingą kiekvieno vaiko  ugdymąsi; 

• „Diskusija“- kai vaikai bendrauja tarpusavyje, ugdo sugebėjimą kritiškai mąstyti, skatina pagrįsti 

savo nuomonę; 

 • „Grupės taisyklės“ – kuriamos kartu su vaikais, taisyklės papildomos, keičiamos. 

Ugdymo (si) būdus bei metodus pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai taikyti siūlomą ugdymo 

turinį – planuoti veiklą, parinkti ugdomąją medžiagą ir pan. 
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V. UGDYMO MODELIS 

VAIKŲ PASIEKIMŲ JUNGIMAS Į KOMPETENCIJAS 
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VI. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ ŽINGSNIAI 

 

 

 

 Vaiko ugdymosi pasiekimai nuo gimimo iki šešerių metų suskirstyti į šešis žingsnius.  Pateikiami 

kiekvienos pasiekimų srities žingsniai,  aiškiai matomus ir  atpažįstamus vaiko pasiekimus – žinias ir 

supratimą, gebėjimus, nuostatas. Septinto žingsnio paskirtis - laiduoti vaikų ugdymo(si) tęstinumą bei 

dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopų. 
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VII. UGDYMO  TURINYS 

1,5 -3 metų amžiaus vaikams 
 

Socialinė kompetencija 

 
Vertybinė nuostata 

 Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.  

Esminis gebėjimas 

Atpažįsta ir įvardija savo emocijas ar jausmus bei jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir 

jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, atpažįsta ir įvardina kitų emocijas ar jausmus, 

bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti savo elgesį (susilaikyti, neskaudinti, atsižvelgti į kito 

norus). 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

1.Emocijų suvokimas  

ir raiška 

 

* pradeda atpažinti, ką pats 

jaučia, turi savo emocijų raiškos 

būdus;  

* pradeda naudoti emocijų 

raiškos žodelius ir emocijų 

pavadinimus;  

* pastebi kitų žmonių emocijų 

išraišką, atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į jas 

skirtingai reaguoja;  

* geriau valdo savo emocijų 

raišką ir veiksmus, reaguodamas 

į juos besirūpinančio 

suaugusiojo veido išraiška, balso 

intonacija, žodžius; 

 

• žiūri knygeles, kur pavaizduoti 

besišypsantys, verkiantys 

žmonės, aptaria jų nuotaikas, 

žaisdamas užmezga draugystę, 

reiškia pasitenkinimą, šypsosi, 

glosto, guodžia;  

• skatinamas reiškia emocijas 

įvairiais būdais: pasako žodį, 

parodo tai veido mimika, 

paglosto;  

• žaisdamas su draugais atkreipia 

dėmesį į kitų jausmus, paaiškina 

poelgius, ima rūpintis jais;  

• varto knygutes, kur 

pavaizduoti liūdni, linksmi 

vaikai, pasako, ką jie galėtų 

jausti; 

 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį.  

Esminis gebėjimas 

Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti, 

bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

2. Savireguliacija ir 

savikontrolė  

 

* domisi aplinka ir pastebi ne tik 

savo, bet ir kitų poreikius; 

* kartoja veiklą, kol pasiekia 

numatyto rezultato;  

* žaisdamas kalba su savimi; 

* supranta žodžių: „galima, 

negalima“ reikšmę; 

* padedant suaugusiajam, į vietą 

sudeda žaislus;  

• pasidalina paprašytu daiktu ar 

daiktais su kitais; 

• susikalba „savo“ kalba: 

mimika, gestais, judesiais;  

• žaisdamas vadina draugus 

vardais, žaidžia šalia kito 

draugo; 

• apsikabina ir nešioja lėlę ar 

kitą minkštą žaislą; 
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Vertybinė nuostata 

Save vertina teigiamai.  

Esminis gebėjimas 

Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/ mergaitė, priskiria 

save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, 

tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

3. Savivoka ir savigarba  

 

 

 

* kalba pirmuoju asmeniu „Aš 

noriu“, „mano“;  

* savo „aš“ sieja su savo veikla 

ir daiktų turėjimu – pasako, ką 

daro, ką turi;  

* atpažįsta save nuotraukoje, 

veidrodyje; 

* atsisuka kviečiamas vardu; 

* tikisi, kad juo besirūpinantys 

suaugusieji ir kiti vaikai jį 

mėgsta ir priima; 

• geba rengdamasis įvardinti ir 

parodyti paprašytas kūno dalis;  

 

• vadina save vardu, pasako savo 

vardą kitam, rodo į save pirštu, 

parodo pirštukais savo metus 

arba pasako žodžiu;  

• tyrinėja savo išvaizdą 

veidrodyje; 

• atpažįsta, parodo ar pavadina 

savo kūno dalis;  

•tvirtina „aš pats“, pradeda skirti 

mano-tavo;  

• žiūri nuotraukas iš šeimos 

gyvenimo,;  

• parodo ir įvardija savo šeimos 

narius; 

 

 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais.  

Esminis gebėjimas 

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų 

mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikės elgtis su nepažįstamais 

suaugusiais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

4. Santykiai su suaugusiais  

 

 

 

* drąsiai veikia, rizikuoja, 

išbando ką nors naują;  

* mėgdžioja suaugusiųjų 

veiksmus, žodžius, intonacijas;  

* nori veikti savarankiškai ir 

tikisi suaugusiojo palaikymo, 

pagyrimo;  

* ne visada priima suaugusiojo 

pagalbą, kartais užsispiria;  

* lengviau atsiskiria nuo tėvų;  

* ramiai stebi nepažįstamus 

žmones, kai juo besirūpinantis 

pedagogas yra šalia jo arba 

matomas netoliese; 

 

• kalba su suaugusiais, supranta, 

kad reikia elgtis mandagiai, 

kalba vartodamas žodžius : 

„ačiū“, „prašau“; 

• pažįsta savo artimuosius, juos 

pavadina, jaučiasi mylimas;  

• paduoda suaugusiajam knygą 

paskaityti ir pavartyti kartu;  

• pagalbos kreipiasi į suaugusįjį 

žmogų;  

• rodo prieraišumą artimiesiems;  

• supranta ir veikia pagal 

žodinius nurodymus;  
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Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.  

Esminis gebėjimas 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta 

kitų norus, dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

5. Santykiai su bendraamžiais  

 

 

 

 

* ieško bendraamžių draugijos;  

* bendrauja mimika, judesiais, 

veiksmais, dažniau kalbasi su 

kitu vaiku, pakaitomis atlieka 

veiksmus su tuo pačiu žaislu;  

* gali simpatizuoti kuriam nors 

vaikui;  

* audringai reiškia teises į savo 

daiktus, žaislus, nori kito vaiko 

jam patinkančio žaislo. 

* domisi grupės draugais;  

* siekia bendravimo su vaikais;  

* supranta kitus, žino, kaip 

elgtis;  

* geba įsijungti į žaidimus;  

* geba dalyvauti bendroje 

grupės veikloje;  

* žaidžia, juda kartu su kitais 

vaikais, suvokia bendravimą 

kartu.  

 * geba žaisti šalia kito vaiko; 

 * tapatina save su tokio pat 

amžiaus ir lyties vaikais;  

 * geba įsijungti į žaidimus, 

patenkintas žaidžia kartu su 

kitais; 

 

• palankiai priima tokio pat 

amžiaus draugą;  

• domisi bendraamžiais, jų 

veikla, mėgdžioja jų veiks jų 

veiksmus, stengiasi žaisti šalia;  

• žaidžia su kitu vaiku, bet savo 

žaidimą;  

• dalyvauja žaidime: stumia 

mašiną, ridena kamuolį;  

• žaidžia su 2-3 bendraamžiais;  

• kartoja veiksmus, kurie sukelia 

juoką, atkreipia dėmesį; 

• žaidžia vienas šalia kito, stebi 

kitus vaikus, bando bendrauti;  

• ima tokį pat žaislą kaip draugas 

ir mėgdžioja veiksmus;  

• bendravimą gestais ir mimika 

keičia bendravimu garsų 

junginiais ir žodžiais;  

• dalyvauja žaidime: 

stumia mašiną, ridena kamuolį;  

• eina susikibę rankomis, derina 

savo judesius su draugais.  

• bendravimą gestais ir mimika 

keičia bendravimu garsų 

junginiais ir žodžiais;  

• žaidžia šalia vienas kito, stebi 

kitus vaikus, bando bendrauti;  

• dovanoja patikusius daiktus 

draugui, auklėtojai;  
• bendrauja su draugais, 

suaugusiu: pasako savo vardą, 

atsiliepia pašauktas vardu;  

• rodo išaugusį domėjimąsi 

kitais;  

• žaidžia vaidybinius žaidimus.  

• žaidžia šalia kito draugo;  

• skatinamas žaidžia su 

siužetiniais žaislais naudodamas 

statinius;  

 

 

 



 17 

 

 

Sveikatos saugojimo  kompetencija  

 
Vertybinė nuostata 

Noriai įvaldo sveikam gyvenimui reikalingus įgūdžius.  

Esminis gebėjimas 

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu. 

Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje.  

 

 

 

Vertybinė nuostata 

Noriai, džiaugsmingai juda.  

Esminis gebėjimas  

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir 

tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

7. Fizinis aktyvumas  

 

 

 

* pastovi ant vienos kojos (3-4 

sekundes);  

* vaikščiodamas  

apeina arba peržengia kliūtis;  

* bėga keisdamas kryptį, greitį;  

* atsispirdamas abiem kojom 

pašoka nuo žemės, nušoka nuo 

laiptelio, peršoka liniją;  

* geriau derina  abiejų rankų, 

rankų ir kojų judesius, todėl 

tiksliau konstruoja, veria ant 

virvutės sagas, ridena, mėto, 

gaudo, spiria  

kamuolį; 

• mėgdžioja suaugusiojo 

veiksmus, siekia mėgstamo 

daikto;  

• gaudo mestą kamuolį;  

• kartoja suaugusiojo veiksmus, 

traukia žaislą už virvelės ar 

rankenėlės;  

• mėgdžioja suaugusiojo 

parodytą veiksmą, žaidžia;  

• eina link žaislo, dalyvauja 

žaidimuose, mėgdžioja 

suaugusiojo veiksmą;  

• šoka ant abiejų kojų, šoka ant 

vienos kojos;  
 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

6. Kasdieninio gyvenimo 

įgūdžiai  

 

* valgo ir geria savarankiškai;  

* pradeda naudoti stalo įrankius;  

* pasako, ko nori ir ko nenori 

valgyti;  

* pats nueina į tualetą, 

suaugusiojo padedamas 

susitvarko;  

* suaugusiojo padedamas 

nusirengia ir apsirengia;  

* padedamas bando praustis, 

nusišluostyti veidą, rankas;  

* padeda vieną kita daiktą į 

vietą; 

 

• pratinasi savarankiškai valgyti 

šaukšteliu, šaukštu, geria iš 

puoduko;  

• šaukštą laiko dešinėje rankoje, 

valgo iš savo lėkštės;  

•savarankiškai susiranda vietą 

prie stalo, atsisėda ant kėdutės;  

• pratinasi plauti rankas prieš 

valgį;  

• susipažįsta su muilu, šukomis, 

nosine, rankšluosčiu;  

• suaugusiajam paprašius, parodo 

savo šukas, rankšluostį;  

• rankšluostį pakabina prie savo 

ženkliuko;  

• bando pats nusirengti, 

apsirengti;  
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Komunikavimo kompetencija 

 
Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.  

Esminis gebėjimas  

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

8. Sakytinė kalba  

 

 

 

Klausymas  

* klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių;  

* klausosi naujų žodžių ir bando 

juos suvokti;  

Kalbėjimas  

* kalba 3-4 žodžių sakiniais;  

* vienu ar keliais žodžiais 

atsako į elementarius klausimus, 

pats klausia;  

* kartu su suaugusiuoju 

dainuoja daineles, deklamuoja 

eilėraštukus, užbaigia žinomų 

pasakų, eilėraščių frazes;  

* sako „ačiū“, „prašau“.  

 

• klausosi sekamų trumpų 

pasakų, siužetų iliustruojamų 

žaislais, seka pasakojimo turinį, 

veiksmų eigą, pastebi veikėjų 

veiksmus;  

• mėgsta kartu su auklėtoja 

vartyti knygutes, klausosi 

skaitomų, deklamuojamų 

tautosakos kūrinėlių, eilėraščių, 

žaidinimų;  

• vaikas parodo įvardytą daiktą 

iš kelių kitų, nupieštų 

paveikslėlyje bei  

parodo įvardytą paveikslėlį 

knygutėje;  

• rodo gyvūną-žaislą ir jo piešinį 

knygelėje;  

• varto žaislines knygutes, 

klausosi trumpų pasakų apie 

gyvūnus, pats seka, kalbėdamas 

fantazuoja;  

 

 

Vertybinė nuostata  

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.  

Esminis gebėjimas  

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

9. Rašytinė kalba 
 

 

Skaitymas  
* varto knygeles, dėmesį 

skirdamas ne tik paveikslėliams, 

bet ir tekstui, prašydamas 

„paskaityk“;  

* geba sieti paveikslėlius su 

juose vaizduojamais konkrečiais 

daiktais, juos pavadina;  

Rašymas  

* įvairiais rašikliais spontaniškai 

brauko popieriaus lape. 

 

• varto knygutes, žiūrinėja 
paveikslėlius, parodo prašomą 

daiktą, pavadina. 

• ant popieriaus lapo 

eksperimentuoja  linijomis, 

taškeliais;  

• pats tyrinėja savo 

,,keverzonę“, įvardina garsiai ką 

parašė ar nupiešė; atpažįsta savo 

vardo raides bei kitus 

paplitusius simbolius;  
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Pažinimo  kompetencija 

 
Vertybinė nuostata 

 Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.  

Esminis gebėjimas  

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. 

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

10. Aplinkos pažinimas  

 

* atpažįsta ir pavadina vis 

daugiau artimiausioje aplinkoje 

esančių augalų (sodo, daržo, 

lauko), gyvūnų, daiktų, domisi 

jais;  

* skiria atskirus gamtos 

reiškinius;  

* orientuojasi savo grupės, 

darželio, namų aplinkoje;  

* žino savo ir savo šeimos narių 

vardus;  

* dalyvauja prižiūrint augalus ar 

gyvūnus;  

 

• žino savo ir aplinkinių vardus;  

• parodo grupės draugus, 

pasakius jų vardą;  

• pažįsta savo drabužėlius, 

mėgina apsivilkti;  

• atlieka įvairius veiksmus su 

žaisliuku: myluoja, sodina, 

guldo, vežioja;  

• vaikas atpažįsta ir teisingai 

pavadina gyvūnus - žaislus;  

• stebi darželio teritorijoje 

atskrendančius paukščius;  

• pastebi daržovių ir vaisių 

spalvą, dydį, formą;  

 

 

 

 

 

Vertybinė nuostata  

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.  

Esminis gebėjimas  

Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, 

 kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

11. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas  

 

 

* nuolat ką nors energingai 

žaidžia, veikia, laisvai juda 

erdvėje;  
* pats keičia veiklą, pasirenka 

vieną iš kelių daiktų, sugalvoja 

būdus, kaip pasiekti 

neprieinamą norimą daiktą;  

* mėgsta išbandyti naujus 

žaislus, žaidimus, elgtis 

rizikingai;  

 

• dalinasi savo žaislais su 

draugais; 

• bando padėti, paguodžia kitą;  
• stengiasi įveikti liūdesį, 

atsiskyrus nuo mamos, tėčio;  

• stengiasi pats savarankiškai 

nusirengti, apsirengti;  

• stengiasi išmokti, kas sunkiau 

sekasi; 

• pažįsta ir randa savo daiktus, 

žaislus; 
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Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs pažinti pasaulį  skaičiuodamas ir matuodamas.  

 Esminis gebėjimas  

Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, 

 sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir  

padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais  apibūdinamas atstumas. Ilgis, masė, tūris. Laikas.  

Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

12.Skaičiavimas  

ir matavimas 

* skiria sąvokas mažai (vienas, 

du) ir daug;  

* pradeda suprasti, ką reiškia 

padalinti kelis daiktus po vieną, 

po lygiai;  

* geba išrikiuoti daiktus į eilę; 

* tapatina daiktus pagal formą, 

dydį;  

* pradeda įsidėmėti pagrindines 

spalvas : raudoną, mėlyną, 

geltoną, žalią;  

* piešdamas daiktus 

, neprisilaiko jų dydžių 

santykio;  

* supranta, kad bokštas, kurio 

viršuje bus didesnės, o apačioje 

– mažesnės kaladėlės, nebus 

tvirtas;  

* supranta ir pradeda vartoti 

daiktų palyginimui skirtus 

žodžius: didelis – mažas, ilgas-

trumpas, sunkus-lengvas, storas-

plonas; 

 

 

 

 

• ugdosi supratimą apie 

matematines sąvokas: daugiau, 

mažiau, mažesnis, toks pats, 

kiek;  

• supranta skaičių sąvoką;  

• atpažįsta daiktų seką, nustato 

seką sudarančius elementus; 

• deda daiktus per angą, esančią 

dėžėje ir vėl juos iškrauna;  

• pratinasi dėlioti paprastą 

dėlionę (2-3 elementai);  

• susipažįsta su viena spalva;  

• dėlioja daržoves pagal dydį;  

• kartu su pedagogu dažo  

vandenį, įsimena spalvą, ieško 

tokios spalvos daiktų ant stalo;  

• tyrinėja, žaidžia, veikia: 

surenka dėlionę iš 2 dalių, 

pedagogui padedant eilės tvarka 

sudeda 3-4 skirtingo dydžio 

žiedų piramidę;  

• žaidžia su pypsinčiais, 

žybčiojančiais žaislais, daiktais, 

rūšiuoja pagal du požymius: 

formą ir spalvą, skiria grupės, 

savo ir draugo žaislą, jį 

pavadina;  
• žaidžia su didaktine lėle, 

parodo jos kūno dalis;  

• dėlioja 2 dalių dėliones;  

• derina spalvas ir pavadina;  

• atranda didelis-mažus daiktus, 

atrenka trumpus-ilgus daiktus;  

• mokosi atrinkti ir grupuoti 

daiktus pagal vieną požymį; 
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Vertybinė nuostata  

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.  

Esminis gebėjimas  

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir bandymą), 

 mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

13. Tyrinėjimas  

 

* atsargiai elgiasi su 

nepažįstamais daiktais ir 

medžiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, 

kas tai yra, kaip ir kodėl tai 

veikia, vyksta; 

 

 

• tyrinėja savo išvaizdą 

veidrodyje;  

• aktyviai tyrinėja savo aplinką;  

• apžiūrinėdamas nuotraukas 

vaikas rodo save, savo šeimos 

narius;  

• tyrinėja savo drabužius ir 

pavadina, pats atsirenka savo 

daiktus;  

• plukdo laivelius, šakeles, meta 

akmenukus į vandenį, vartoja 

sąvokas: skęsta, tirpsta; 

 

 

 

 
Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.  

Esminis gebėjimas  

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo 

 ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, 

 bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

14. Problemų sprendimas  

* drąsiai imasi sudėtingos 

veiklos, atkakliai, keisdamas 
veikimo būdus bando ją atlikti 

pats, stebi savo veiksmų 

pasekmes;  

* nepavykus įveikti sudėtingos 

veiklos ar kliūties, prašo 

pagalbos arba meta veiklą; 

 

 

• pats ieško sprendimų, kaip 

išspręsti nedideles problemas;  
• mėgdžioja kito žaidžiančio 

vaiko judesius;  

• mėgdžioja suaugusiojo 

veiksmus ir judesius;  

• paragintas laukia savo eilės;  

• atlieka įvairius  

nesudėtingus pavedimus;  

• bando paguosti draugą, 

apkabinti, pamyluoti;  

• laikosi nusistovėjusios tvarkos 

grupėje;  

 



 22 

 

 
 

 

 

 

Vertybinė nuostata  

Domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms veikloms.  

Esminis gebėjimas  

Savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia , ją plėtoja, po tam tikro laiko  

tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

 

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

 

15. Mokėjimas mokytis 

 

 

* modeliuoja veiksmus ir 

siužetinio žaidimo epizodus; 

* klausia, kaip kas nors vyksta, 

kaip veikia, atidžiai stebi, 

bando;  

 

 

 

• vaikas rodo surastus 

paveikslėlius žurnale, 

knygelėse; 

• orientuojasi žinomoje erdvėje, 

žino, kur išdėlioti žaislai, 

daiktai, juos suranda ir pasiima;  

• vaikas pažįsta ir 

pavadina namų apyvokos 

daiktus, žaislus;  

• stato, konstruoja, dėlioja 

dėliones, mozaikas;  

• stebi į darželio teritoriją 

atskrendančius paukščius, 

mėgdžioja jų čiulbėjimą, 

imituoja judesius;  

• klausosi trumpų pasakėlių, 

pasakojimų, pokalbių, 

eilėraštukų, dainelių; 

• lieja ir stebi daiktus ar 

objektus, juos tyrinėja, domisi 

kaip jais naudojamasi;  

• žiūrinėja paveikslėlius, šeimos 

nuotraukų albumus, rodo ten 

save, savo šeimos narius;  

• veikia ar žaidžia su buities 
daiktais;  

• pamėgdžioja 

paukščių ir žvėrių 

balsus;  

• pats ieško sprendimų, kaip 

išspręsti nedideles problemas;  
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Meninė   kompetencija 

 
Vertybinė nuostata  

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje.  

Esminis gebėjimas  

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis patirtas emocijas muzikuodamas,  

šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.  

 

 
Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

16. Meninė raiška  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos klausymas 

* Klausosi įvairių muzikinių ir 

nemuzikinių garsų; 

*Klausosi, geba atpažinti 

gamtos garsus bei kai kurių 

gyvūnų ir paukščių balsus;  

* Klausosi muzikos įrašų ir 

„gyvos“ muzikos;  

* Klausydami muzikos sužino ir 

atpažįsta kai kuriuos muzikos 

instrumentus; 

 *Atpažįsta klausytus kūrinius, 

geba pasakyti kas (koks 

instrumentas ar balsas) ir kaip 

(dainuoja, groja) juos atlieka; 

* Geba įvairiais būdais atliepti ir 

išgyventi klausomą muziką; 

 

•Klausosi įvairiais instrumentais 

atliekamų melodijų. 

• Klausosi gyvūnų ir paukščių 

balsų (paukščių čiulbėjimo, 

gegutės kukavimo, gandro 

kalenimo, šuns lojimo, katės 

kniaukimo, karvės mykimo, 

ožkos mekenimo ir kt.), mėgina 

pasakyti kieno tai balsai. 

 • Klausosi įvairiais klasikiniais, 

autentiškais muzikos 

instrumentais atliekamos 

muzikos įrašų ir geba kai 

kuriuos iš jų (pianiną, smuiką, 

kankles) (3-4 m), (būgną, 

dūdelę, švilpuką, armoniką)  

(4-5 m.), (vargonus, skudučius) 

atpažinti.  

• Klausydami  išsiaiškina ir 

sužino muzikos nuotaiką 

(linksma-liūdna) (3-4 m); 

 

 

Dainavimas 

* Klausosi kitų dainavimo; 

* Geba  intonuoti daineles; 

*Dainuojamą tekstą geba 

imituoti ritmiškais judesiais; 
*Žino ir iš klausos atpažįsta 

dainuotas dainas, emociškai 

išgyvena ir intuityviai suvokia 

jų grožį bei vertę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klauso pedagogo dainavimo, 

kaupia įspūdžius (1,5-3 m.), 

dainuoja garsiai, tyliai, aukštai, 

žemai (3-4 m.),  

•Išklauso ir bando kartoti, 

rečituoti trumpą dainelę, (1,5-3 

m.), eilėraštį,  skaičiuotę (3-4 

m.), mįslę, žaidimą (4-5 m.),  

Mokosi dainuoti unisonu visi 

kartu (1,5-3 m.), pogrupiais ir 

po vieną, kartu pradėti ir baigti 

dainelę (3-4 m.); 
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 Ritmika 

* Geba ritmiškai atkartoti 

muzikinius garsus; 

*  Geba atlikti įvairius ratelių 

ėjimo judesius; 

 * Geba drauge su kitais eiti 

nesudėtingus lietuvių liaudies  

 ratelius, šokius; 

 *Jaučia malonumą eiti ratelių; 

 

 

• Ploja, trepsi, siūbuoja, judina 

plaštakas, mirksi, caksi liežuviu, 

sukioja galvą, liemenį į šalis ir 

kt Kaupia ritminio ugdymo 

įspūdžius (1,5-3 m.) ritmiškai 

atkartoja girdimą „ta-ta” ir„ti-ti-

ti-ti (3-4 m.),  

• Geba atlikti lietuvių liaudies 

ratelius vaikams (1,5-3, 3-4 m.)  

Džiaugiasi galėdami kartu su 

kitais eiti ratelius, jausti šalia 

draugą.. (1,5-3 m.) 

 

 

Grojimas 

*Susipažįsta su klasikiniais, 

autentiškais ir vaikiškais 

muzikos instrumentais; 

*Sužino, kad galima groti 

gamtos daiktais; 

*Bando ritmiškai pritarti 

 nesudėtingai melodijai. 

 

 

• Apžiūri autentiškus (kankles, 

skudučius, birbynę), klasikinius 

(pianiną, smuiką, būgną, 

akordeoną, dūdelę) ir vaikiškus 

(metalofoną, ksilofoną, molinius 

švilpukus, įvairius barškučius ir 

kt.) muzikos instrumentus, 

paklauso jų tembro, sužino jų 

garso išgavimo būdus (1,5-3 m.) 

Apžiūri gamtos daiktus 

(akmenukus, giles, kaštonus) ir 

mėgina jais ritmiškai „pagroti“ 

(1,5-3 m.). 

• Mėgina groti barškučiais 

spontaniškai (1,5-3m.), 

vaikiškais muzikos 

instrumentais, gamtos daiktais 

geba atlikti ritminius pratimus 

(3-4m.), melodinius pratimus 

(4-5m.), trumpas 3-4 garsų 

melodijas ; 

 

 

Kūryba ir improvizavimas 

 *Geba kurti įvairius ritminius ir 

melodinius motyvus „kūno“ ir 

vaikiškais muzikos 

instrumentais bei gamtos 
daiktais;  

*Geba judesiais imituoti gyvūnų 

ir paukščių judesius; 

* Mėgina inscenizuoti dainas, 

pasakas su dainuojamaisiais 

intarpais. 

 

•Kuria ritminius (3-4 m), 

melodinius (4-5 m.) motyvus, 

dialogus, plodami, trepsėdami, 

grodami vaikiškais muzikos 

instrumentais ar „instrumentais“ 

iš gamtos (akmenukais, 

kriauklėmis, lazdelėmis ir kt.) 

•Pagal muzikos pobūdį kuria 

įvairių gyvūnų (kiškio, meškos, 

vilko, lapės ir kt.) ir paukščių 

(žvirblio, gandro, pelėdos ir t.t.) 

charakterinius judesius. 

 

 

 

 



 25 

 
Vertybinė nuostata  

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.  

Esminis gebėjimas  

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas  

idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

17. Kūrybiškumas  

 

 

* atranda vis naujus dalykus 

artimiausioje įprastoje 

aplinkoje;  

* įsivaizduoja gyvūnus, augalus, 

daiktus, apie kuriuos jam 

pasakojama, skaitoma;  

 

• nešioja, sodina ir guldo savo 

žaisliuką;  

• žaidimų metu maitina lėlę, 

susipažįsta su indais, įrankiais, 

atlieka veiksmus;  

• taškuoja, brūkšniuoja, 

keverzoja teptukais, storais 

pieštukais, flomasteriais. 

 • minko,  plastiliną, molį;  

• plėšo popierių skiautelėmis;  

• kartu su auklėtoja piešia;  

  

Vertybinė nuostata  

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas  

Jaučia, suvokia ir apibūdina elementarius muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno ypatumus, 

 grožisi meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dalijasi išgyvenimais,  

įspūdžiais, pastebėjimais, vertinimais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

 

18. Estetinis suvokimas  

 

 

 

 

* atpažįsta kai kuriuos jau 

girdėtus muzikos kūrinius, 

matytus šokius, ratelius, 

vaidinimo veikėjus, dailės 

kūrinių objektus;  

* emocingai reaguoja 

girdėdamas darnų garsų, 

intonacijų, žodžių sąskambį, 

žiūrinėdamas savo ir kitų 

piešinėlius, spalvingas knygelių 

iliustracijas, žaislus, 
džiaugdamasis savo puošnia 

apranga;  

* paklaustas pasako, ar patiko 

muzikos kūrinėlis, dainelė, 

šokis, vaidinimas, dailės 

darbelis;  

• geba iš pakarpytų paveikslėlių 

į 2, 4 dalis sudėlioti pasakos 

veikėjus;  

 • geba keisti judesius pagal 

muzikos charakterį;  
 

 

 

• klausosi suaugusiojo 

dainavimo, dainuoja kartu su 

auklėtoja kai kuriuos garsus,  

 trumpus žodžius;  

• savarankiškai piešia piešimo 

priemonėmis, patiria daug 

teigiamų emocijų;  

• klausosi, susipažįsta su 

lietuvių liaudies lopšinėmis, 

žaidimais, nusiteikia džiugiam 

susitikimui su pasaka; 
 • varto, žiūrinėja pasakų 

knygas, paveikslus, pasako, kas 

nupiešta, vardina daiktus;  

• stebi auklėtojos 

inscenizuojamą trumpą pasaką; 

• emociškai reaguoja į 

inscenizaciją; 

• įsijungia į veiksmą; 
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                                      VIII. UGDYMO ( SI) TURINYS 

                                           3-6 metų amžiaus vaikams 

 

Socialinė kompetencija 

 
Vertybinė nuostata  

Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.  

Esminis gebėjimas  

Atpažįsta ir įvardija savo emocijas ar jausmus bei jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus  

išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, atpažįsta ir įvardina kitų emocijas ar jausmus, bando į juos  

atsiliepti(paguosti, užjausti), keisti savo elgesį(susilaikyti, neskaudinti, atsižvelgti į kito norus).  

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

 

1. Emocijų suvokimas ir 

raiška  

 

 

 

*pavadina ir apibūdina savo jausmus, juos sukėlusias situacijas ar 

priežastis.  

*beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno pozos nustato, 

kaip jaučiasi kitas ir tinkamai reaguoja.  

*dažnai geranoriškai  

supranta, kad pats gali kontroliuoti kilusių jausmų raišką, stengiasi 

tinkamais būdais reikšti jausmus; 

  

• pratinasi susidraugauti, spręsti nesutarimus, atsakyti už savo 

veiksmus, stengiasi kontroliuoti savo veiksmus (nesimušti, 

nesistumdyti) ir emocijas, nebūti agresyviam);  

• aiškiai ir suprantamai pasako savo norus, pasakoja patirtus 

įspūdžius;  

• geba išreikšti savo jausmus, emocijas artimiems žmonėms, 

dainuodamas, deklamuodamas ; 

 

 
Vertybinė nuostata 

 Nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį.  

Esminis gebėjimas  

Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai, įsiaudrinęs geba nusiraminti, bendraudamas 

 su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus. 
 

 

Sritis 
 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

2. Savireguliacija ir 

savikontrolė  

 

 

 

*dažniausiai savarankiškai 

laikosi grupėje numatytos 

tvarkos, susitarimų ir taisyklių;  

*bando susilaikyti nuo 

netinkamo elgesio jį 

provokuojančiose situacijose, 

ieško taikių išeičių; 

*stengiasi suvaldyti savo pyktį, 

įniršį;  

  

• žiūrinėja paveikslėlius apie 

pavojingas situacijas;  

• ištykus nesėkmei, paguodžia, 

padeda kitiems;  

• tariasi su draugais dėl žaidimo 

taisyklių ir stengiasi jų laikytis;  

• pratinasi elgtis savarankiškai ir 

nepriklausomai, paprašytas 

dalyvauja tvarkymo veikloje;  
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Vertybinė nuostata 

 Save vertina teigiamai.  

Esminis gebėjimas  

Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra berniukas/ mergaitė,  

priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai  

kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

3. Savivoka ir savigarba  

 

 

 

*vis geriau suvokia savo norus, 

jausmus, savybes, gebėjimus, 

šeimą, bendruomenę, Tėvynę.  

*ima suvokti save, kaip galima 

daryti įtaką kitam; 

*save ir savo gebėjimus vertina 

teigiamai;  

* stebi ir atpažįsta kitų 

palankumo ir nepalankumo jam 

ženklus;  

 

 

 

 

• žaidimų metu pasako savo 

vardą, pavardę ir įsidėmi kitų 

vaikų vardus, auklėtojos vardą;  

 • suvokia savo jausmus ir 

tinkamai juos reiškia;  

• žaidimų metu tariasi dėl 

žaidimų taisyklių ir stengiasi jų 

laikytis, kuria žaidimų aplinką, 

tariasi dėl vaidmenų, stengiasi 

būti geras žaidimo bendrininkas, 

girdi kitų nuomonę, priima kitų 

siūlomas sąlygas;  

 

 

Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais.  

Esminis gebėjimas  

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir neįprastoje aplinkoje,  

iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikės elgtis su  

nepažįstamais suaugusiais.  

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

4. Santykiai su suaugusiais  

 

 

 

 *nusiteikęs geranoriškai ir 

pagarbiai bendrauti su 

suaugusiais;  

*susitaria su suaugusiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių,  

stengiasi laikytis susitarimų;  

*kasdieninėje  

situacijoje bando išsakyti 

priešingą nei suaugusiojo 

nuomonę.  

*paprašytas paaiškina, kodėl 

negalima bendrauti su 

nepažįstamais žmonėmis.  

*žino, į ką galima kreiptis 

pagalbos pasimetus, nutikus 

nelaimei;  

 

 

• supranta, kad reikia pasitikėti 

pedagogais, kaip artimais 

žmonėmis;  

• kultūringai bendrauja su 

pedagogais bei kitais 

suaugusiais žmonėmis;  

• kreipiasi pagalbos ištikus 

nesėkmei, įžeistas ar 

nuskriaustas;  

• kartu su pedagogu sprendžia 

iškilusias konfliktines situacijas;  

• žino, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis;  

• žino ir vengia liesti vaikų 

darželio ir namų aplinkoje 

esančius pavojingus techninius 

prietaisus, vengia pavojingų 

vietovių ; 
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Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.  

Esminis gebėjimas  

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais 

 (supranta kitų norus, dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas supranta savo žodžių  

ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

5. Santykiai su bendraamžiais  

 

 

 

*rodo iniciatyvą bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais 

vaikais;  

* diskutuoja dėl žaidimų 

sumanymų ir veiklos;  

* siekdamas rasti kompromisą,  

įsitraukia į derybų procesą; 

 * supranta, koks elgesys yra 

geras ar blogas, ir kodėl;  

* turi vieną ar kelis pastovius 

žaidimų partnerius; 

* domisi kitais ir geba juos 

suprasti;  

*  geba kultūringai bendrauti su 

artimaisiais, draugais;  

 * geba žaisti stalo, judriuosius, 

vaizduotės, statybinius 

žaidimus;  

* geba žaisti tai, ką kiti vaikai 

žaidžia;  

* kalbasi apie draugus, 

draugystę;  

* geba inicijuoti  

bendradarbiavimą  

su jaunesniu ir vyresniu draugu;  

* laikosi grupės taisyklių;  

* tiki savo jėgomis ir sėkme;  

* sprendžia iškilusius 

konfliktus;  

 supranta, kas stiprina draugystę 

(dalijasi žaislais, padeda vieni 
kitiems bėdoje, paguodžia 

nuskriaustą, ieško būdų ginčui 

išspręsti);  

*susiranda vietą žaidimams 

pievoje, laisvai juda, išsidėlioja 

žaislus, netrukdo draugams ; 

*žaisdami naudoja lankstesnes 

bendravimo formas: prašymą, 

derėjimą, raminimą, susitarimą;  

* žaidžia siužetinius-

vaidmeninius žaidimus, 

įsigyvendami į vaidmenį;  

 

• susipažįsta, dalinasi įspūdžiais, 

žaislais;  

• pasirenka pasisveikinimo 

ritualo žodžius, gestus, susikuria 

grupės taisykles ir stengiasi jų 

laikytis;  

• dalinasi žaislais, juos saugo;  

• apžiūri savo grupę, darželį, 

aptaria žaislus, jų paskirtį,  

kuria žaidimų aplinką, žaidžia 

vaizduotės  

žaidimus su grupėje esančiais ir 

iš namų  

atsineštais žaislais;  

• pratinasi bendrauti grupėje su 

naujais draugais, atėjusiais iš 

namų mimika, žodžiu, elgsena 

išreiškia jausmus grupės 

draugams;  

• skatinamas dažniausiai laikosi 

grupės gyvenimui įprastos 

tvarkos, pratinasi dalintis 

žaislais, ieško būdų ginčui 

išspręsti taikiai;  

• pratinasi pats reguliariai 

tvarkyti žaislus, pataisyti 

smulkius gedimus.;  

• pratinasi būti paslaugus: bando 

kalbėti su keliais vaikais iš 

karto;  
• tyrinėja savo ir kitų jausmus, 

vaikas pratinasi pastebėti ir kitų 

vaikų dėmesį; 
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Sveikatos saugojimo  kompetencija 

 
Vertybinė nuostata  

Noriai įvaldo sveikam gyvenimui reikalingus įgūdžius.  

Esminis gebėjimas  

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu. 

 Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

6. Kasdieninio gyvenimo 

įgūdžiai 

 

 

 * valgo tvarkingai;  

* pasako, jog maistas 

reikalingas, kad augtume, 

būtume sveiki;  

* įvardija viena kitą maisto 

produktą, kurį valgyti sveika, 

vieną kitą – kurio vartojimą 

reikėtų riboti;  

* savarankiškai serviruoja ir 

tvarko stalą;  

* savarankiškai nusirengia ir 

apsirengia, apsiauna ir nusiauna 

batus;  

* suaugusiųjų padedamas 

pasirenka drabužius ir avalynę 

pagal orus;  

 * priminus ar savarankiškai 

plaunasi rankas, prausiasi, 

nusišluosto rankas ir veidą;  

* priminus stengiasi vaikščioti, 

stovėti, sėdėti taisyklingai;  

* dažniausiai savarankiškai 

tvarkosi žaislus ir veiklos vietą;  

* savarankiškai ar priminus 

laikosi susitartų saugaus elgesio 

taisyklių;  

* stebint suaugusiajam saugiai 

naudojasi veiklai skirtais aštriais 

įrankiais;  

 

• laikosi sveiko ir saugaus 

gyvenimo ritualo: prausiasi, 

valo dantis, šukuojasi, gerai 

sukramto maistą, po valgio 

skalauja burną, taikiai sugyvena, 

daro mankštą;  

• savarankiškai rūpinasi švara, 

tvarka, higiena;  

• pasakoja, kas padeda augti 

sveikam, kas kenkia;  

• supranta, ką valgyti naudinga, 

ką ne, suvokia vaisių naudą, 

saldumynų perteklių;  

• domisi sveiko maisto 

piramide;  

• apžiūrinėja, ragauja įvairius 

vaisius ir daržoves, iš jų 

pagamintus gardumynus;  

• žino, kokių traumų galima 

išvengti, žinant saugumo eismo 

taisykles ir jų laikantis;  

• mandagiai bendrauja prie 

stalo;  

• aiškina vaistų vartojimo 

taisykles;  

• sužino apie vaistų reikšmę, 

apie dantų priežiūrą, higieną, 

kas kenkia sveikatai;  

• aptaria savo ir draugų išvaizdą, 

stengiasi pastebėti ar draugas 

tvarkingas, švarus;  

• įgyja elementarių žinių apie 

ligas ir kaip jų išvengti;  

• kalba apie sveiką ir nesveiką 

maistą;  

• kalba apie dantukų priešus ir 

draugus;  

• suvokia higienos taisykles 

kosint, čiaudint, pasinaudojus 

tualetu;  
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Vertybinė nuostata  

Noriai, džiaugsmingai juda.  

Esminis gebėjimas  

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai,  

atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika.  

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

7. Fizinis aktyvumas 

 

 * eina ratu, poroje, 

prasilenkiant, gyvatėle, 

atbulomis, šonu;  

* bėga pristatomu ar pakaitiniu 

žingsniu, aukštai keldamas 

kelius, bėga suoleliu, įkalnėn, 

nuokalnėn;  

* šokinėja ant vienos kojos 

judant pirmyn, 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 sporto 

žaidimų elementus, žaidžia 

komandomis, derindami 

veiksmus; 

 

• aktyviai veikia grupėje, salėje 

ir lauke:  

stengiasi pagauti auklėtojos 

mestą kamuolį, laikosi žaidimo 

taisyklių, šokinėja nuo 

paaukštinimo, peršoka kliūtį, 

pašoka, siekiant daikto, 

šuoliuoja abiem kojom, ant 

vienos kojos, bėga gyvatėle, 

ratu;  

• mokosi lipti gimnastikos 

sienele, bėgti rateliu išlaikant 

tarpus, šokinėti vietoje ir 

įvairiomis kryptimis, ridenti 

kamuolį tiesiai, pro vartus;  

• išbando judėjimą vietoje, 

keičiant padėtis, skirtingu 

tempu, skirtingomis kryptimis;  

• išbando įvairius vaikščiojimo, 

ropojimo, šliaužimo, 

šokinėjimo, kamuolio mėtymo, 

gaudymo būdus;  

• lavina rankų, kojų, kūno 

judesių tikslingumą, taisyklingo 

kvėpavimo įgūdžius, 

koordinaciją, jėgą, ugdosi 

taiklumą, kūno saviraiškos 

gebėjimą ir kt.;  

• suvokia asmeninį saugumą,  

mokosi susikaupti, 

atsipalaiduoti; 

• lavina fizines kūno galias; 

 • mokosi taisyklingai kvėpuoti,  

žaidžiant judriuosius žaidimus 

kieme; 

• mokosi mesti kamuolį iš 

įvairių padėčių: nuo krūtinės, iš 

už galvos, iš apačios, muša 

kamuolį vietoje;  

• žaidžia įvairius žaidimus 

kieme: einant ir bėgant bando 

nesusidurti su kitu vaiku, 

stengiasi išlaikyti pusiausvyrą; 
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Komunikavimo kompetencija 

 

 
Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.  

Esminis gebėjimas  

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas  

savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį.  

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

8. Sakytinė kalba  

 

Klausymas  

* klausosi draugų ir savo kalbos 

įrašų, įvairių stilių tekstų, 

mįslių, erzinimų, pajuokavimų, 

dviprasmybių, frazeologizmų 

bendrine kalba ir tarme;  

* išgirsta žodžius, kurie panašiai 

skamba, bet turi skirtingą 

reikšmę;  

* išgirsta pirmą, paskutinį ir 

žodžio viduryje esančius garsus;  

* seka ir suvokia knygelės, 

pasakojimo, pokalbio eigą, 

supranta ir interpretuoja;  

Kalbėjimas  

* kalba natūraliai atliepdamas 

bendravimo situaciją;  

* garsiai svarsto savo 

planuojamos veiklos eigą;  

* pasakoja, kalba apie savo 

patirtį, norus, svajones, 

problemų sprendimą, 

svarstymus, įvardydamas 

įvairias detales, savybes, 

būsenas;  

* komentuoja meno kūrinius, 

atpasakoja pasakas, padavimus, 

apsakymus, matytą ir girdėtą per 

įvairias skaitmenines laikmenas;  

* kuria ir pasakoja įvairius 

tekstus;  

* keičia balso stiprumą, 

kalbėjimo tempą, intonacijas. 

   

• klausosi pasakų, eilėraščių, 

dainų, padavimų, mįslių, 

aiškinasi nežinomų žodžių 

reikšmes;   

• būdvardžiais apibūdina 2-3 

daiktų savybes;  

• klausosi skaitomų kūrinėlių, 

ištraukų,  žodyną praturtina 

naujais žodžiais;  

• naudojasi žinomais ženklais 

arba žodžiais spausdintiems 

tekstams perskaityti;  

• mokosi išgirsti pirmą ir 

paskutinį žodžio garsus;  

• pratinasi išgirsti garsus, 

nustatyti garso vietą žodyje;  

• klausosi lietuvių liaudies 

pasakų, padavimų, mįslių, 

patarlių, priežodžių, pasakų be 

galo, greitakalbių ir kt.;  

• mokosi, moka aiškiai 

deklamuoti eilėraščius, baigia 

sekti pasakas;  

• skatinamas seka girdėtas ir 

savo sukurtas pasakas, 

pasakojimus, kalba išreiškia 

emocijas, mintis, jaučia įvairių 

tekstų stiliaus skirtumą;  

• klausosi grožinės literatūros 

kūrinių, tautosakos (mįslių, 

patarlių, priežodžių), pasakų be 

galo, klausydami kūrinių, 

atkreipia dėmesį į kalbos 

menines priemones, 

vaizdingumą, ritmą, rimą, 

pakartojimus, pratinasi klausytis 

ir girdėti, kaupia išraiškos 

žodyną;  
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Vertybinė nuostata  

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.  

Esminis gebėjimas  

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.  

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

9. Rašytinė kalba  

 

 Skaitymas  

* domisi knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais;  

* supranta nesudėtingų tekstų 

siužetą;  

* supranta, kad garsas siejasi su 

raide, o raidės sudaro žodį;  

* žino keliolika abėcėlės 

raidžių;  

* pradeda skirti žodžius 

sudarančius garsus, skiemenis;  

* pažįsta parašytą žodį kaip 

atskirų žodžių junginį.  

Rašymas  

* supranta rašymo tikslus;  

* spausdintinėmis raidėmis rašo 

savo vardą, kopijuoja aplinkoje 

matomus žodžius;  

* piešiniuose užrašo atskirų 

objektų pavadinimus; 

 *atpažįsta ir kopijuoja grafinį 

savo vardo vaizdą;  

 *parodo spausdintus užrašus 

grupės aplinkoje;  

 * domisi simboliais, juos 

atpažįsta, lygina simbolius 

(raides, skaičius);  

 * supranta skaitomo teksto ir 

iliustracijos ryšį;  

* perskaitytą tekstą iliustruoja, 
parenkant paveikslėlius;  

* naudoja kortelę su užrašytu 

savo vardu, atpažįsta grafinį 

vardo vaizdą;  

*  bando kopijuoti žodžius, savo 

vardą, ženklus;  

* kuria, eksperimentuoja su 

garsais, skiemenimis, žodžiais ir 

jų deriniais;  

*  geba taisyklingai vartoti 

prielinksnius, žodžių galūnes;  

 

• žaidžia rašymą – keverzoja;  

• domisi parašytu žodžiu, 

„skaito“ knygeles vieni kitiems, 

gamina simbolius ir juos 

įvardina;  

• perskaito grupėje esančius 

žodžius, kopijuoja arba rašo 

savo vardą;  

• nusikopijuoja patikusius 

žodžius;  

• užrašo kuriamą pasaką;  
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Pažinimo kompetencija  

 
Vertybinė nuostata  

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.  

Esminis gebėjimas  

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. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

10. Aplinkos pažinimas  

 

 

 

*nusako įvairių vietovių 

augmenijos ir gyvūnijos 

būdingiausius bruožus;  

*nurodo keletą gyvūnų, kurie 

minta tik augalais ir keletą – 

kurie minta kitais gyvūnais;  

*atpažįsta po keletą miško ir 

vandens augalų bei gyvūnų;  

*paaiškina, kaip reikia prižiūrėti 

kambarinius ar daržo augalus;  

*nusako, kaip gaminama duona, 

pieno produktai;  

*noriai tyrinėja medžiagų 

savybes, daiktų sandarą;  

*domisi gamtos reiškiniais ir jų 

paaiškinimu;  

* tvarkingai elgiasi gamtoje;  

*paaiškina apie taupymo 

reikšmę, rūšiavimo naudą;  

* samprotauja apie profesijos 

pasirinkimą;  

* domisi savo giminės, savo 

gimtosios vietovės, Lietuvos 

žmonėmis, kultūros ir gamtos 

paminklais;  

 

• išbando įvairius artimiausios 

aplinkos pasaulio pažinimo 

būdus visais pojūčiais: liečia, 

įsiklauso, uodžia, ragauja, stebi, 

tyrinėja, pavadina, apibūdina, 

klausinėja, aiškinasi, skaičiuoja, 

matuoja, gretina, lygina, 

grupuoja, modeliuoja;  

• mokosi mylėti, globoti 

paukštelius, žvėrelius;  

• stebi paveikslus, 

vaizduojančius žvėrelių, 

paukščių gyvenimą žiemos 

metu, padeda alkaniems 

paukščiams: kelia lesyklas, beria 

trupinius;  

• stebi darželio teritorijoje 

augančius medžius, aptaria kaip 

jie pasikeitė;  

• kalbasi apie įvairių žmonių 

grupių darbus, pareigas;  

• prižiūri ir globoja paukštelius, 

gėles, kitus augalus, esančius 

grupėje, darželio kieme, 

iškylauja, vyksta į gamtą, stebi 

augmeniją, gyvūnus, paukščius, 

dirba gamtoje ir grupėje: sodina, 

daigina, laisto;  

• aiškinasi, kad gyvūnai skiriasi 
kūnu, skiriasi jauniklių 

atsiradimo būdai; kuo naudingi 

paukščiai, kam keliami inkilai, 

kaip elgtis su lizdais; supranta, 

kad gyvūnai ir paukščiai 

prisitaiko prie savo aplinkos, 

susiranda tinkamo maisto;  

• stebi augalus, lauko gėles, 

aiškinasi, kad visiems reikia 

vandens, šilumos; kad reikia 

jausti atsakomybę už augalus, 

gaisro žalą gamtai;  
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Vertybinė nuostata  

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

 

11. Skaičiavimas  ir 

matavimas 

 

 

 

• geba grupuoti, klasifikuoti, 

lyginti daiktus pagal vieną 

požymį;  

• geba skaičiuoti iki 10, įvardinti 

skaitmenis;  

• geba sudaryti daiktų sekas, 

daiktus skaičiuoti, rūšiuoti, 

dėlioti;  

• supranta ir vartoja sąveikas 

daugiau, mažiau, po lygiai;  

• geba skaičiuoti ir atskaičiuoti;  

• aiškinasi, matuoja, gretina, 

lygina, grupuoja, modeliuoja; 

• geba pasirinkti drabužius pagal 

oro temperatūrą ir sezoną;  

• vartoja pagrindines laiko 

sąvokas: metai, metų laikai, 

mėnuo, savaitė, para, diena, 

naktis, rytas, vakaras, šiandien, 

vakar, rytoj ir kt,;  

• aiškinasi, sveria, matuoja, 

lygina daiktus ir daiktų grupes, 

vartoja kelintinį skaičiavimą;  

• geba įvardinti plokštumos ir 

erdvės figūras;  

• geba apibūdinti, nusakyti 

daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų 

atžvilgiu; 

* atranda, kad į skirtingos 

formos daiktus galima sutalpinti 
tą patį medžiagos kiekį;  

* skiria plokštumos ir erdvės 

figūras;  

* žino, kad gamtoje esama 

įvairios trukmės pasikartojančių 

ciklų (kartojasi savaitės dienos, 

metų laikai ir pan.); 

 

 

 

• grupuoja, klasifikuoja, lygina 

daiktus pagal vieną požymį – 

dydį, formą, spalvą;  

• lygina daiktus pagal aukštį, 

ilgį, plotį, įgyja supratimą apie 

daiktų formą;  

• mokosi skaičiuoti daiktus iki 

10; 

• suvokti kiekį; 

• atlikti monetų keitimo 

operaciją;  

• mokosi žymėti skaičius  0-9;  

• skaičiuoja daiktų grupes; 

• aiškinasi, matuoja, gretina, 

lygina, grupuoja daiktus;  

• nusiteikia tyrinėti, mėginti, 

bandyti;  

• lygina daiktus pagal ilgį, plotį, 

formą, svorį, aukštį;  

• grupuoja daiktus, juos 

skaičiuoja, rūšiuoja, dėlioja; 

• sudaro daiktų seką;  

• mokosi lyginti daiktus ;  

• mokosi grupuoti  

daiktus pagal paskirtį; 

• išorines savybes, ieško 

panašumų, skirtumų;  

• mėgina nusakyti daiktų vietą ir 

padėtį kitų daiktų atžvilgiu; 

 

 

Nusiteikęs pasaulio pažinimui naudoti skaičius ir skaičiavimus.  

Esminis gebėjimas  

Geba skaičiuoti daiktus. Palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti 

daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia 

dydžių  skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais 

apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 
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Vertybinė nuostata  

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.  

Esminis gebėjimas  

Savo iniciatyva pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia, ją plėtoja, po tam tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, 

kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

12. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas  

 

 

 

*turiningai plėtoja paties 

pasirinktą veiklą, ją tęsia po 

dienos miego, kitą dieną, kelias 

dienas;  

* susidomėjęs ilgesniam laikui 

įsitraukia į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą jam, vaikų 

grupelei, visai vaikų grupei;  

* siūlo vaikams ir suaugusiajam 

įsitraukti į jo paties sugalvotą 

veiklą; įtraukti bendraamžius ir 

tik po to kreipiasi į suaugusįjį.  

* savarankiškai bando įveikti 

kliūtis savo veikloje, 

nepasisekus bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to 

kreipiasi į suaugusįjį; 

 

 

 

• tiki savo jėgomis ir sėkme, 

jaučiasi vertingi;  

• pats renkasi patinkančią 

veiklą;  

• pradėtą veiklą ar žaidimą 

užbaigia iki galo, kad ir po 

pertraukėlės;  

• susidūręs su sunkumais 

kreipiasi į suaugusįjį;  

• pats planuoja ir organizuoja 

žaidimą;  

• be suaugusiųjų skatinimo 

sutvarko savo buvimo ir 

žaidimų vietą;  

• rodo kūrybinę iniciatyvą - 

vaidina, improvizuoja, baigia 

sekti pasaką;  

• teikia siūlymus dėl grupės 

veiklos;  

• mokosi įvertinti gerą žaidimą, 

daro išvadas, tariasi dėl 

vaidmenų; 

 

 

 

 

Vertybinė nuostata  

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.  

Esminis gebėjimas  

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus (stebėjimą ir 

bandymą), 

 mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 
 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

13. Tyrinėjimas  

 

 

*domisi aplinka, mėgsta stebėti 

gyvąją ir negyvąją gamtą, noriai 

atlieka paprastus bandymus;  

* samprotauja apie tai,  

ką atrado, ką sužinojo, siūlo 

idėjas, ką dar galima būtų 

tyrinėti;  

 

• visais pojūčiais tyrinėja, tai, 

kas aplink: įsižiūri, įsiklauso, 

uodžia, ragauja, liečia, atranda 

gyvūnų, paukščių,  

augmenijos panašumus ir 

skirtumus; žmogaus ryšį su 

gamta, gyvūnija, augalais,  
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*aktyviai tyrinėja aplinką, 

tinkamai pasitelkia visus 

pojūčius;  

*mokosi pavaizduoti tyrinėjimų, 

bandymų rezultatus 

nesudėtingose lentelėse, 

diagramose, išradingai, 

kūrybiškai pristato savo 

tyrinėjimus ir kitus darbus;  

*stebėdamas fotografijas 

aiškinasi, kuo yra panašūs su 

savo artimaisiais, kuo skiriasi 

nuo jų;  

* palygina daiktus, medžiagas, 

gyvūnus ir augalus, 

atsižvelgdamas į savybes, juos 

tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja;  

 

 

atranda jų naudą, žalą;  

• tyrinėja, stebi, aptarinėja 

gamtos pasikeitimus, žmonių 

darbus;  

• atranda regėjimo galimybes: 

stebi daiktą viena akimi, abiem, 

stengiasi pamatyti tamsoje, 

atranda šilumos - šalčio 

pajutimą;  

• tyrinėja riedančius ir 

neriedančius daiktus, aiškinasi 

priežastis, tyrinėja techninius 

atradimus, mokosi pažinti ir 

veikti su jais (žaislai, laikrodis, 

telefonas, mikroskopas, 

magnetas ir kt.);  

• mokosi tirti savo aplinką, 

asmeninę ir bendrą erdvę 

judėdamas skirtinguose 

lygiuose: žemiausiame, 

vidutiniame, aukščiausiame 

(mėgdžioja gyvūnus);  

• atpažįsta ne tik savo, bet ir 

draugų drabužėlius, žaislus, 

daiktus;  

• pastebi, lygina kuo vaikai 

apsirengę dabar, o kuo buvo  

vasarą, suvokia kokius 

drabužius nešioja tik berniukai, 

mergaitės;  

• suvokia gyvūnų gyvybės ratą, 

jaučia žmogaus ryšį su 

gyvūnais;  

• kalbasi vartydami knygas, 

žiūrėdami paveikslėlius, 

klausinėja, stebi, tyrinėja 

gyvūnus, paukščius, augalus, 

medžius, negyvąją gamtą, orą, 

gamtos reiškinius, vandens 

telkinius, vietovę, metų tėkmę; 
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Vertybinė nuostata  

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.  

Esminis gebėjimas  

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia 

savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, 

 bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

14. Problemų sprendimas * atpažįsta, su kokiu sunkumu ar 

problema susidūrė;  

* ieško tinkamų sprendimų, 

pradeda numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes;  

* tariasi su kitais, siūlo ir priima 

pagalbą;  

* mokosi iš savo ir kitų klaidų;  

* nepasisekus bando keletą 

kartų ;  

* prašo kito vaiko ar 

suaugusiojo pagalbos;  

 

• lanksčiai sprendžia 

problemines situacijas, 

diskutuoja, įgyja bendravimo ir 

bendradarbiavimo patirtį;  

• pasiūlo problemos sprendimo 

būdą, jei reikia prašo 

suaugusiojo pagalbos;  

• žino, kad žmogaus nuotaikos 

yra įvairios ir nuolat keičiasi;  

• suvokia, kas yra draugystė, 

reikalui esant stengiasi padėti 

kitam;  

 

  

 

 

Vertybinė nuostata  

Domisi tuo, kas nauja, palankiai nusiteikęs naujoms veikloms.  

Esminis gebėjimas  

Savo iniciatyva pagal savo pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia , ją plėtoja, po tam tikro laiko  

tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais 

sunkumais. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

15. Mokėjimas mokytis 

 

• suranda aplinkoje esantį 

daiktą, augalą, gyvūną, namų 

apyvokos daiktą ir atitinkamą 

daiktą paveikslėlyje;  

• klausinėja „kodėl“, „kas tai“; 

 • geba žaisti su konstruktoriais, 

kaladėlėmis, dėlionėmis, 

džiaugiasi pasiektu rezultatu;  

• geba įvardinti ir pamėgdžioti 

gyvūnų, 

paukščių balsus; 

 

• vaikas pažįsta ir 

pavadina namų apyvokos 

daiktus, žaislus;  

• stato, konstruoja, dėlioja 

dėliones, mozaikas;  

• žiūrinėja paveikslėlius, šeimos 

nuotraukų albumus, rodo ten 

save, savo šeimos narius;  

• veikia ar žaidžia su buities 

daiktais;  

• pamėgdžioja 

paukščių ir žvėrių 

balsus;  

• pats ieško sprendimų, kaip 

išspręsti nedideles problemas;  

• klausosi trumpų pasakėlių, 

pasakojimų, pokalbių, 

eilėraštukų, dainelių; 
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Meninė   kompetencija 
 

 

Vertybinė nuostata  

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje.  

Esminis gebėjimas  

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis 

patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.   

 

 
Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

 

16. Meninė raiška  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzikos klausymas 

 *Klausosi įvairių muzikinių ir 

nemuzikinių garsų; 

 

*Klausosi, geba atpažinti 

gamtos garsus bei kai kurių 

gyvūnų ir paukščių balsus;  

 * Klausosi „tylos“;  

 

*  Klausosi muzikos įrašų  

ir „gyvos“ muzikos;  

 

 * Klausydami muzikos sužino 

ir atpažįsta kai kuriuos muzikos 

instrumentus; 

 

* Sužino muzikinės kalbos 

elementus: tempą, dinamiką, 

tembrą, muzikos nuotaiką, 

žanrus;  

 

* Atpažįsta klausytus kūrinius, 

geba pasakyti kas (koks 

instrumentas ar balsas) ir kaip 

(dainuoja, groja) juos atlieka; 

 

* Geba įvairiais būdais atliepti ir 

išgyventi klausomą muziką; 

 

 

•Klausosi įvairiais instrumentais 

atliekamų melodijų, bei įvairių 

buities daiktų skleidžiamų 

garsų; 

 

•Klausosi gamtos garsų (upelio 

čiurlenimo, vėjo ūžavimo, 

pūgos siautulio, jūros ošimo ir 

kt.), gyvūnų ir paukščių balsų 

(paukščių čiulbėjimo, gegutės 

kukavimo, gandro kalenimo, 

šuns lojimo, katės kniaukimo, 

karvės mykimo, ožkos 

mekenimo ir kt.), mėgina 

pasakyti kieno tai balsai; 

•Ramiai pasiklauso „tylos“ 

įvairiose savo buvimo vietose: 

salėje, grupėje, lauke, 

koridoriuje ar kt.; 

 

• Klausosi etnomuzikos, trumpų 

klasikinės muzikos kūrinių įrašų 

ir muzikos pedagogo gyvai 

atliekamos muzikos, ja žavisi; 

 

• Klausosi įvairiais  autentiškais 

muzikos instrumentais 

atliekamos muzikos įrašų ir 

geba kai kuriuos iš jų (pianiną, 

smuiką, kankles), (būgną, 

dūdelę, švilpuką, armoniką), 

(vargonus, skudučius) (5-6 m.) 

atpažinti;  
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Dainavimas 

 *Klausosi kitų dainavimo; 

 

* Išbando įvairias savo balso 

galimybes; 

 

  

* Geba rečituoti, intonuoti 

daineles, skaičiuotes, mįsles, 

tekstus; 

 

* Geba dainuoti spontaniškai; 

 

*Dainuoja unisonu, taisyklingai, 

visi kartu, pogrupiais ir po 

vieną; 

 

 *Dainuoja lietuvių liaudies 

daineles su instrumentiniu 

pritarimu ir be jo; 

 

*Dainuojamą tekstą geba 

imituoti ritmiškais judesiais; 

 

*Žino ir iš klausos atpažįsta 

dainuotas dainas, emociškai 

išgyvena ir intuityviai suvokia 

jų grožį bei vertę; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Klausydami įvairių žanrų ir 

stilių muzikos išsiaiškina ir 

sužino muzikos nuotaiką 

(linksma ar rami, iškilminga, 

plati, griausminga) (4-5 m.), 

energinga, džiaugsminga,  

graudi, “debesėlių” (5-6 m.),  

tembrą (aukštai-žemai), 

dinamiką (tyliai-garsiai), tempą 

(greitai-lėtai), žanrus (daina, 

šokis), lopšinė, maršas, polka 

(4-5 m.), opera, baletas, 

instrumentinė pjesė) (5-6 m.). 

Žino kaip vadinasi kai kurie 

girdėti kūriniai, papasakoja kaip 

atliekami kūriniai (dainuoja, 

groja) (4-5 m), kas atlieka 

(solistas, orkestras, choras) (4-5 

m.), pianistas, dūdorius, 

smuikininkas (5-6 m.), žino kas 

kuria muziką (kompozitorius, 

žmonės); 

•Klauso muzikos ir ritmiškai jai 

pritaria plodami, trepsėdami, 

siūbuodami, grodami vaikiškais 

muzikos instrumentais ar kt., 

geba pasakyti patiko ar ne, 

gražus ar negražus kūrinys; 

•Klausosi muzikos įrašų ir gyvo 

muzikos pedagogo dainavimo; 

•Vaizduoja balsu aplinkinio 

pasaulio reiškinius (4-5 m.), 

daiktus , jų judėjimą, veikimą 

(5-6 m.); 

•Išklauso ir bando kartoti, 

įvairius tekstus (5-6 m.) ir bando 

juos intonuoti; 

•Dainuoti visur ir visada, kai tik 

norisi tai daryti; 

•Mokosi dainuoti unisonu visi 

kartu , pogrupiais ir po vieną, 

kartu pradėti ir baigti dainelę, 

pratintis taisyklingai stovėti, 

kvėpuoti, aiškiai artikuliuoti (4-

5 m.), tiksliai intonuoti (5-6 m.), 

klausytis pedagogo ir draugų 

dainavimo; 

•Pratinasi dainuoti dialogines 

dainas (re1-si1) (4-5 m.), dainas 

su solistu, sutartines (re1-do2) 

(5-6 m.), su instrumento 

pritarimu ir a capella; 
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Ritmika 

 

*Tyrinėja įvairias gamtos ir 

aplinkos daiktų ritmo raiškos 

galimybes; 

 

* Tyrinėja savo kūno „ritminius 

instrumentus“; 

 

*Geba ritmiškai atkartoti 

muzikinius garsus; 

 

*Geba atlikti įvairius ratelių 

ėjimo judesius; 

 

* Geba drauge su kitais eiti 

nesudėtingus lietuvių liaudies 

ratelius, šokius; 

 

*Žino išmoktų ratelių 

pavadinimus, geba juos atlikti 

savarankiškai; 

 

 *Jaučia malonumą eiti ratelių; 

 

 

•Ritmo raiškai naudoja „gamtos 

instrumentus“: akmenukus, 

kriaukles, giles, kaštonus ir kt. 

bei aplinkos daiktus: kaladėles, 

 barškučius, žaislus, lazdeles, 

medinį plaktuką ir t. t. (1,5-6 

m.); 

 

•Ploja, trepsi, siūbuoja, judina 

plaštakas, mirksi, caksi liežuviu, 

sukioja galvą, liemenį į šalis ir 

kt. 

 •Kaupia ritminio ugdymo 

įspūdžius (1,5-3 m.) ritmiškai 

atkartoja girdimą „ta-ta” ir„ti-ti-

ti-ti (3-4 m.), „ti-ti-ta” ir „ta-ti-

ti” (4-5 m.), „ta-a - ta-a”, „ta-i-

ti- ta-ta” (5-6 m.) ritmą; 

 

 

Grojimas 

*Susipažįsta su klasikiniais, 

autentiškais ir vaikiškais 

muzikos instrumentais; 

 

*Sužino, kad galima groti 

gamtos daiktais; 

 

*Bando ritmiškai pritarti 

 nesudėtingai melodijai; 

 

 

 

 

•Mokosi sudaryti  ir išardyti 

ratelį, ritmiškai eiti, ploti, 

trepėti, apsisukti vietoje (1,5-3 

m.), ritmiškai eiti, bėgti, 

pritūpti, suktis po vieną vietoje 

ir poromis (3-4 m.), atskiras 

ratelio dalis atlikti skirtingu 

tempu, imituoti ratelio tekstą 

judesiais, mažinti ir didinti ratelį 

(4-5 m.), sudaryti du ratelius; 

(vienas vidury kito, judesius 

atlikti grakščiai, emocionaliai, 

darniai (5-6 m.); 

 

•Geba atlikti lietuvių liaudies 
ratelius vaikams (1,5-3, 3-4 m.) 

ir šokius (4-5, 5-6  m); 

 

•Savarankiškai atlieka išmoktą 

ratelį, papasakoja jo turinį (4-5, 

5-6 m.); 

•Apžiūri autentiškus (kankles, 

skudučius, birbynę), klasikinius 

(pianiną, smuiką, būgną, 

akordeoną, dūdelę) ir vaikiškus 

(metalofoną, ksilofoną, molinius 

švilpukus, įvairius barškučius ir 

kt.) muzikos instrumentus, 
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paklauso jų tembro, sužino jų 

garso išgavimo būdus (1,5-6 m.) 

•Apžiūri gamtos daiktus 

(akmenukus, giles, kaštonus, 

aguonų galvutes ir kt.) ir mėgina 

jais ritmiškai „pagroti“ (1,5-6 

m.); 

 

•Mėgina groti barškučiais 

spontaniškai (1,5-3 m.), 

vikiškais muzikos instrumentais, 

gamtos daiktais geba atlikti 

ritminius pratimus (3-4m), 

melodinius pratimus (4-5 m.), 

trumpas 3-4 garsų melodijas (5-

6 m.), ritmiškai pritarti 

pedagogo grojimui, savo ir 

draugų dainavimui, šokimui; 

 

 

Vaidyba  

 

 *Geba kurti įvairius ritminius ir 

melodinius motyvus „kūno“ ir 

vaikiškais muzikos 

instrumentais bei gamtos 

daiktais;  

  *Geba judesiais imituoti 

gyvūnų ir paukščių judesius; 

  *Mėgina inscenizuoti dainas, 

pasakas su dainuojamaisiais 

intarpais. 

* kurdamas lėlių, dramos 

vaidinimus pagal girdėtą pasaką 

ar pasiūlytą situaciją, 

improvizuoja trumpas žodines 

veikėjų frazes, fizinius 

veiksmus, atskleidžia jų norus, 

emocines būsenas;  

* tikslingai naudoja daiktus, 

teatro reikmenis, drabužius, 

aplinką;  

* perteikia veikėjo mintis, 

emocijas;  

 

•Kuria ritminius (4m), 

melodinius (4-5 m.) motyvus, 

dialogus, melodijas vardui, 

tekstui (5-6 m.) plodami, 

trepsėdami, grodami vaikiškais 

muzikos instrumentais ar 

„instrumentais“ iš gamtos 

(akmenukais, kriauklėmis, 

lazdelėmis ir kt.); 

•Pagal muzikos pobūdį kuria 

įvairių gyvūnų (kiškio, meškos, 

vilko, lapės ir kt.) ir paukščių 

(žvirblio, gandro, pelėdos ir t.t.) 

charakterinius judesius. 

•Inscenizuoja dainas, vaidina 

pasakas su dainuojamaisiais 

intarpais; 

• klausosi, atlieka grožinės 

literatūros kūrinėlius, lavina 

balso intonacijas vaidinant, 

deklamuojant; 
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Vertybinė nuostata  

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.  

Esminis gebėjimas  

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas  

idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

17. Kūrybiškumas  

 

 

• geba pasakoti ir deklamuoti;  

• geba inscenizuoti pasakas, 

aiškiai tarti garsus;  

• geba analizuoti, iliustruoti 

perskaitytus tekstus;  

• geba vaidinti ir improvizuoti, 

žaidžiant lėlių teatrą;  

• geba piešti, tapyti, ieškant 

spalvų, atspalvių;  

• pradeda piešti spirales, 

apskritimus;  

• geba spalvinti nepereidamas 

linijų;  

• geba naudotis žirklėmis, kirpti 

pagal kontūrus, klijuoti;  

• atpažįsta ir kopijuoja grafinį 

savo vardo vaizdą;  

• geba meninėmis priemonėmis 

reikšti patirtus įspūdžius 

išreikšti švenčių, renginių metu 

patirtus įspūdžius;  

• geba išreikšti savo  

jausmus, emocijas artimiems 

žmonėms, dainuodamas, 

deklamuodamas ir kt;  

• eksperimentuoja su rašymo 

priemonėmis, pieštukais;  

• inscenizuoja trumpas grožinės 

literatūros, tautosakos kūrinėlių 

ištraukas; 

 • klausosi įrašų – pasakų, 

eilėraščių;  

• vaikas klausosi skaitomų 

kūrinių, analizuoja, pratinasi 

aprėpti grupės visumą, 

interpretuoja, kuria, fantazuoja, 

kuria mįsles, pasakojimus pagal 

turimus paveikslėlius;  

• seka, inscenizuoja lietuvių 

liaudies pasakas, mokosi 

pasakoti, atpasakoti, kurti 

pasakojimus;  

• stengiasi suvokti kūrinėlių 

prasmę, mintį, pagrindinių 

veikėjų charakterius, skaityto 

kūrinio turinį, veikėjų 

charakterius vaizduoja 

pantomima, inscenizuoja;  

• mimika, gestais, kūno plastika, 

garsu vaizduoja žaidimus, 

erzinimus ir kitus veiksmus, jų 

nuotaikas;  

• savarankiškos veiklos metu 

naudoja  garsų pamėgdžiojimą,  

pasakas, padavimus, pasakas be 

galo, erzinimus;  

• atranda spalvų pasaulį, piešia, 

tapo,  savo darželį, aplinką, 

grupės žaislus, draugus, lipdo 

pagal sumanymą, mokosi 

maišyti dažus, štampuoja 

piršteliais, teptuku štampuku, 
spalvomis reiškia mintis, 

nuotaiką, džiaugiasi savo ir 

draugų kūryba;  

• daro darbelius, mokosi kirpti, 

derinti tapymą su štampavimu;  

• spalvomis reiškia nuotaiką, 

daro paveikslėlį iš plastilino ant 

kartono;  

• stebi dailininkų darbų albumus 

atkreipdami dėmesį į spalvų 

žaismą;  
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Vertybinė nuostata  

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla.  

Esminis gebėjimas  

Jaučia, suvokia ir apibūdina elementarius muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno ypatumus, grožisi 

meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais, 

pastebėjimais, vertinimais.  

 

Sritis 

 

Vaikų pasiekimai Vaikų veiksenos 

 

 

18. Estetinis suvokimas  

 

 

 

 

• geba ir perima tautos kultūrą, 

remiantis tautos tradicijomis;  

• domisi šventėmis;  

• jaučia sakralinę šventės 

prasmę;  

• jaučia pagarbą tėviškės 

gamtai;  

• suvokia piešinių, iliustracijų 

prasmę, paveikslėlių serijų 

prasmę;  

• reiškia save dramatizacijos 

pagalba, jungdamas visas 

meninės raiškos priemones; 

 • pasakoja įspūdžius apie 

muzikos, vaidinimo, šokio, 

dailės, tautodailės kūrinių 

siužetą, vaizduodamas įvykius, 

veikėjus, nuotaiką, kilusius 

vaizdinius;  

 • pasakoja, ką sukūrė, kaip pats 

bei kiti dainavo, šoko, grojo, 

vaidino, piešė;  

• stengiasi kuo gražiau šokti, 

vaidinti, deklamuoti, dainuoti, 

groti, piešti, konstruoti;  

• gėrisi ir grožisi savo menine 

kūryba;  

• pastebi papuoštą aplinką, 

meno kūrinius ir pasako, kad 

jam gražu ir kodėl gražu; 
 

 

• apžiūri, tyrinėja, aptaria 

Lietuvos žemėlapį, albumus, 

knygas su Lietuvos vaizdais, 

paminklais, tautiniais rūbais, 

švenčių fragmentais, susipažįsta 

su tautinėmis šventėmis, jų 

tradicijomis, papročiais;  

• kalbasi, svarsto, samprotauja, 

kodėl Lietuvoje gyventi gera, 

domisi lietuviškais, senoviniais 

rakandais, susipažįsta su 

valstybės simboliais;  

• intuityviai perima etninį 

lietuvių kalbos reikšmių ir 

prasmių paveldą, klausosi 

lietuvių liaudies pasakų, dainų, 

žaidimų, patarlių,  

priežodžių ir kt., pajunta 

ryškiausius tarmės ir bendrinės 

kalbos skirtumus, įvairių tekstų 

stiliaus skirtingumą, žavisi 

šnekamosios kalbos gyvumu, 

spalvingumu, tarmišku 

intonavimu;  

 

• apžiūri senovinius daiktus: 

įrankius, indus, namų apyvokos 

daiktus, drabužius, mokosi 

suprasti, kas yra etniniai 

simboliai, tyrinėja austus, 
pintus, drožinėtus meno 

kūrinius,  

• klausosi pasakų, eilių, dainų, 

padavimų, sakmių, mįslių, kartu 

su auklėtoja kuria ir užrašo 

pasakojimus, klausosi įrašų ir 

mokosi pamėgdžioti sugrįžusių 

paukštelių balsus, gilinasi į 

kalbos grasų, žodžių, sakinių, 

tekstų reikšmių, prasmės 

suvokimą;  
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IX. UGDYMO (SI) PASIEKIMAI IR JŲ 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, gebėjimų lygį bei jo patirtį, numatyti vaiko 

ugdymo (si) perspektyvas, pritaikyti ugdymo (si) procesą, vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams 

bei galimybėms.  

Ugdymo (si) pasiekimų vertinimas yra visuminis, vertinami 18 ugdymo sričių pasiekimai.  

Kiekvienoje srityje išskirta esminė nuostata ir esminis gebėjimas, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki 6-erių 

metų, t.y. per visą ikimokyklinio ugdymo(si) laikotarpį.  

Esminės nuostatos ir gebėjimai apima svarbiausius visapusiško vaiko ugdymo(si) pasiekimus. 

Kiekvienoje iš ugdymo(si) vertinimo sričių išskirtas pagrindinis gebėjimas su kuriuo gali būti susiję kiti 

konkretesni gebėjimai bei vaiko patirtis ir žinojimas.  

Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat juos stebint natūralioje 

kasdieninėje ugdomojoje veikloje, bendraujant su vaikais, tėvais, kitais įstaigos pedagogais ir 

specialistais, atliekant vaiko veiklos rezultatų analizę.  

Vaikų pažanga ir pasiekimai su jų tėvais (globėjais) aptariami nuolat individualių susitikimų, pokalbių 

metu. 

Vertinimas vyksta pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašą“ .  

Ugdymo(si) pasiekimai parengtose  lentelėse fiksuojami  rudenį - raudona spalva ir pavasarį – žalia 

spalva, tai  siekiama pažinti vaikus ir numatyti artimiausius ugdymo(si) žingsnius. Jie padeda atskleisti 

kiekvieno vaiko ir visos grupės ugdymosi poreikius ir ypatybes, padeda orientuotis kokius vaikų 

pasiekimus ugdyti artimiausiu laiku. Tam pildoma diagrama apie grupės vaikų pasiekimus kiekvienoje 

srityje . Išvadose numatomos tolimesnio ugdymo gairės. 

Kiekvienam vaikui yra skirtas jo ugdymosi pasiekimų aplankas. Aplanke surinkta medžiaga leidžia 

pastebėti vaiko pasiekimus pagal ugdomas kompetencijas. 

Sukauptas aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo pedagogui. Išvykstančiam iš lopšelio-

darželio vaikui, aplankas atiduodamas tėvams. 
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 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše išskirtų 18 esminių nuostatų ir gebėjimų 

 apima svarbiausius visapusiško vaiko ugdymo/si pasiekimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų Pasiekimų aprašas - tai visuma esminių nuostatų ir gebėjimų, kuriuos 

sėkmingai besiugdantis vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų, o taip pat jo ugdimosi pažangą nuo gimimo 

iki šešerių metų rodantys šeši pasiekimų žingsniai. 

 

Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas: vaikų pažinimui, veiklos planavimui, ugdymo 

proceso individualizavimui, tėvų individualiai informacijai. 
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VILNIAUS  VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO  SAKALĖLIS 

 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LENTELĖ 

 

Darželio grupė ............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

1. KASDIENINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

IŠVADOS 
Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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2. FIZINIS AKTYVUMAS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAISIAIS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

8. SAKYTINĖ KALBA 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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9. RAŠYTINĖ KALBA 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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10. APLINKOS PAŽINIMAS 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

. 

  

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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11.  SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MENINĖ RAIŠKA 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         
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13. ESTETINIS SUVOKIMAS 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

  

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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15. TYRINĖJIMAS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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17. KŪRYBIŠKUMAS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        
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5         
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9         
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12         
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18         

19         
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21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

 

 

Žingsniai 1 2 3 4 5 6 7 

Vaiko vardas        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

 

IŠVADOS  

Tolimesnio ugdymo gairės  

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................ 
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X. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 

 

           GRUPĖS PAVADINIMAS......................................DATA..................................  
 

Ugdomosios veiklos pavadinimas (tema, projekto, tyrinėjamos problemos, kūrybinės raiškos savaitės 

ar kt. pavadinimas) (3 etapas)   
...................................................................................................................................................................... 

Ugdymo uždaviniai (2 etapas) 
..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Ugdymosi aplinka ir priemonės (6 etapas) 

..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

Vaikų pasiekimai (žingsneliai) 

 (1 etapas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų idėjos ir sumanymai 

 (4 etapas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos formos ir idėjos ir 

idėjos vaikų veiklai (5 etapas) 
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Tėvų ( globėjų), senelių, specialistų idėjos, pagalba, dalyvavimas  (7 etapas) 

 

 

 

 

Vaikų pasiekimų refleksija, idėjos dėl tolimesnio ugdymosi. Savo veiklos refleksija (9 etapas) 
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             XI. UGDYMAS, PASIEKIMŲ  VERTINIMAS  SPECIALIŲJŲ 

 POREIKIŲ VAIKAMS 

 

Siekiant įtraukti visus vaikus į aktyvų ugdymąsi bendrasis ugdymas grindžiamas geru vaiko pažinimu, 

kai apibūdinamas jo gebėjimų turinys, ir tiksliu trukdžių / kliūčių įvardijimu bei jų įveikimu: 

 • parengiant ir numatant skirtingus ugdymo tikslus priklausomai nuo vaikų, esančių toje pačioje 

grupėje, gebėjimų; 

 • dirbant bendrųjų ugdymo programų pagrindu, jas pritaikant vaiko gebėjimams ir poreikiams; 

 • lanksčiai organizuojant darbą grupėje, naudojant alternatyvius, inovatyvius ugdymo(si) metodus, 

strategijas;  

• pritaikant  vertinimą; 

 • naudojant kuo įvairesnes šiuolaikines mokymo priemones, tarp jų ir kompiuterines technologijas;  

• užtikrinant lygias galimybes ir pagarbą individualumui bei interakcijas. 

  

            Šios sąlygos yra pagrindas ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius bendrojoje grupėje. 

Prie jų dar galima numatyti ir kitus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo būdus 

 

Grupinės pratybos specialisto 

kabinete 

Pogrupinės pratybos 

specialisto kabinete 

Individualios pratybos 

specialisto kabinete 

Specialioji pedagoginė 

pagalba grupei bendroje 

grupėje 

Individuali pedagoginė 

pagalba bendroje grupėje 

Konsultavimas, 

bendradarbiavimas 

Mokymas(is) 

bendradarbiaujant 

Komandinė (kompleksinė 

pagalba) 

Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas 

 

         Pagalbos teikimo būdai: 

 1. Grupės, skyriai vaikams, patiriantiems tam tikro pobūdžio sunkumų (pvz., mobili grupė). Tai gali 

būti grupė, kurioje mokinys praleidžia dalį laiko ir joje mokosi tam tikrų kompetencijų ar funkcinių 

įgūdžių;  

2. Specialioji (atskira) grupė bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje gali ugdytis didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai; 

 3. Bendroji grupė, skiriant auklėtojo padėjėjo, specialiojo pedagogo pagalbą. 

             Siekiant itraukiojo ugdymo bendrojo ugdymo programa pritaikoma ne tik vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, bet ir kitų mokinių ugdymosi poreikiams. Jeigu reikia, rengiama 

individuali ugdymo programa ar individualus ugdymo planas. 

Kiekvienas vaikas yra savitas, turintis tik jam vienam būdingų bruožų, daugiau ar mažiau išreikštas 

interesų sritis, vystymosi tempą, gebėjimus, individualią patirtį. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojui 

svarbu kurti tokia ugdymo aplinką, kurioje vaiko individualumas gali skleistis. Tačiau kai asmeniniai 

vaiko gebėjimai neatitnka įprastos raidos ir taikomi ugdymo metodai nepadeda, auklėtojas siekia 

bendradarbiavimo su specialistais. Sėkmingai bendradarbiauti padeda tikslinga ir laiku pateikta 

informacija kai: 

1. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kreipiasi į specialistą, prašydamas padėti suprasti vaiko ugdymosi 
poreikius ir surasti efektyviausius jo ugdymo būdus. 

2. Vyksta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir specialistų bendradarbiavimas, kuriant vaiko ugdymosi 

poreikius atitinkanti ugdymo planą. 

3. Rengiamasi išsamiai ištirti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pobūdį ir priežastis, kreipiantis į 

ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją bei Pedagoginę psichologinę tarnybą. 

4. Sudarant vaikui pritaikytą ar individualizuotą programą, kai yra gautas toks Pedagoginės 

psichologinės tarnybos sprendimas. 

5. Sistemingai ir kryptingai stebint vaiko ugdymosi pažangą ir vertinant pritaikytos ar indvidualizuotos 

programos efektyvumą. 

6. Įstaigos specialistas individualiai lavina sutrikusias vaiko kalbos, suvokimo ir kitas funkcijas, 

siekdamas veiklos darželio grupėje ir užsiėmimo su specialistu vienovės. 

7. Kitais atvejais kai siekiama geriau suprasti vaiko ugdymosi sunkumų priežastis ir didinti jo ugdymo 

veikmingumą. 
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                              VAIKO  UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMAS  

 

Inkliuzinė aplinka reikalauja rinkti informaciją apie vaikų ugdymąsi ir ją remiantis priimti 

sprendimus. Šį informacija turi padėti stiprinti sėkmingą visų vaikų, kartu ir turinčiųjų specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dalyvavimą, turi padėti atpažinti jų gebėjimus ir ugdymosi poreikius bei padėti 

jiems ugdytis. 

 Vaikų ugdymosi pasiekimai – ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, 

nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos pasiektų rezultatų. Vaikų ugdymosi pažanga 

– vaikų pasiekimų ūgtelėjimas per tam tikrą laikotarpį. Vaikų pasiekimai vertinami nuolat, stebint 

vaiką per kasdieninę veiklą, suteikiant jam grįžtamąjį ryšį, kaip jam sekasi ir kur reikėtų dar pasistengti. 

Vaiko pažanga fiksuojama bet kuriuo metu, kai ikimokyklinio vaiko ugdytojai pastebi naujai atsiradusį 

ar patobulėjusį vaiko gebėjimą, kurį įrodo keli jo veiklos ir jos rezultatų pavyzdžiai. Gaunama 

informacija apie vaikų ugdymosi rezultatus padeda planuoti vaiko ar vaikų grupės tolesnio ugdymosi 

siekius. Vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo proceso planavimui, individualizavimui, 

diferencijavimui, kokybės didinimui, tėvų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių ugdytojų informavimui.  

     Didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turinčių vaikų vertinimo pažanga yra vertinama 

remiantis ugdymo(si) pasiekimų aprašu (VGK 3 forma), programoje numatytais esminiais vaikų 

pasiekimais, kurie aprašyti suskaidžius juos į penkias sąlygines grupes, individualias vaiko galias ir 

savybes. Esminių gebėjimų progresas gali atsispindėti individualizuotoje ugdymo(si) programos 

pasiekimų lentelėje. 

 

INDIVIDUALIZUOTO UGDYMO TURINIO UŽDAVINIAI 

 

1.Ugdydamasis pagal individualizuotą ugdymo turinį vaikas turės daugiau laiko iš(si)ugdyti t.t. 

gebėjimą. 

2. Besiugdydamas pritaikytoje aplinkoje, besinaudodamas pritaikytomis ir inovatyviomis 

mokymo(si) priemonėmis vaikas gaus daugiau dėmesio ir individualios pagalbos pagal savo poreikius. 

3.  Besiugdydamas prasmingai vaikas geriau suvoks kiekvieno gebėjimo reikšmę. 

4. Gebėjimo ugdymo integracija į kasdienes veiklas ir žaidimus padės greičiau pasiekti teigiamą 

rezultatą suderintą su maloniomis emocijomis, staigmenomis. 

5. Ugdymo procese, besiremdami vaiko stiprybėmis, padėsime jam kompensuoti vieno ar kito 

esminio gebėjimo trūkumą. 

6. Vertindami vaiką pagal jo asmeninius, su raida ar amžiumi nesusietus pasiekimus, galėsime 

geriau suvokti jo savitumus ir remtis išskirtinumais. 

7. Savalaikis, net menkiausios vaiko pažangos fiksavimas su pačiu vaiku ir tėvais padidins 

motyvaciją sėkmingiau ugdytis.  
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Pvz. priedas 

    

                         Individualioji ugdymo programa (IUP) 

Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 

 

Vaiko vardas, pavardė___________________________________ Gimimo data________________ 

 

Tėvai(globėjai)_______________________________________Telefonas______________________ 

 

Adresas__________________________________________________________________________ 

 

Sutrikimų sritys____________________________________________________________________ 

 

IUP taikoma nuo__________________________iki_______________________________________ 

 

Švietimo pagalba, jos intensyvumas: 

 

    Logopedo pagalba ________________________________________________________________ 

 

 

 Kita pagalba _______________________________________________________________ 

 

Programą parengė: 

 

Pedagogas_________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

Konsultavo ( logopedas, psichologas, vaiko gerovės komisijos nariai, PPT specialistai): 

 

__________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

__________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Susipažinau: ______________________________________________________________________ 

                       Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas 
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Individualioji ugdymo programa  

Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 

 

 

Vaiko vardas, pavardė_______________________________________________________________ 
 

Esamas pasiekimų lygis ( aprašomas vaiko pasiekimų lygis, remiantis įvertinimo dokumentais ir 

veikla darželyje. Glaustai nurodomi gerai ir menkiau išsivystę socialinės ir emocinės, fizinės bei 

pažinimo raidos, kalbos gebėjimai) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

Individualioji ugdymo programa  

Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 

 

Vaiko vardas, pavardė_______________________________________________________________ 

 

 
Gerai išsivystę gebėjimai 

 

Menkiau išsivystę gebėjimai 

 
Bendroji motorika 

 

 

Bendroji motorika 

 

 

 

 
Smulkioji motorika 
 

 

Smulkioji motorika 

 

 

 
Kalbos supratimas ir kalbėjimas 
 

 

Kalbos supratimas ir kalbėjimas 

 

 

 

Pažinimo gebėjimai 
 

 

Pažinimo gebėjimai 

 

 

 
Socialiniai ir emociniai gebėjimai 
 

Socialiniai ir emociniai gebėjimai 
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Galimi keli variantai pagal laikotarpius: 

 

Pvz. 1 var. 

 

 

 

 

INDIVIDUALIZUOTO   UGDYMO(SI)  PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 

Vaiko vardas, pavardė: 

 

 

Laikotarpis:  

 

Eil. 

Nr. 

Esminis gebėjimas 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pvz. 2 var. 

INDIVIDUALIZUOTO  UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 

Vaiko vardas, pavardė: 

 

 

Laikotarpis:  

 

Eil. 
Nr. 

Esminis gebėjimas 1-mo pusmečio 
pasiekimas 

2-o pusmečio 
pasiekimai 
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Kalbos garsai 
po KI 
(amžiaus vidurkis, kai 
vėliausiai pradedami 
naudoti šie garsai)                    

                     

Garsas  Amžius (metai)    

  1 2 3 4 5 6 7 8    

                             

Balsiai  Priebalsiai                    

                             

p pupa    p                    

                             

m mama    m                    

                             

h herbas    h                    

                             

n ne    n                    

                             

b batas    B                 

                             

k katė      K                 

                             

g geras      G                 

                             

d dėdė      D                 

                             

t tėtė      t           

                             

nk cink      nk           

                             

f figūra       F                 

                             

y yra       Y                 

                             

r ropė         r           

                             

l liūtas         l          

                           

s saulė         s   

                             

č čiaudo          č       

                           

š šuo          š      

                           

z zuikis          z   

                           

j joja            j      

                           

ž žalias                  ž  
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