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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMA 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Duomenys apie įstaigą 

 

Švietimo tiekėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“. 

Adresas – Rietavo g. 20, 48256, Kaunas. El. p.volungele@parabole.lt 

Steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba, Laisvės alėja 96, 44251, Kaunas. 

Lopšelis-darželis „Volungėlė“ yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų.  

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Ugdymo kalba – lietuvių. 

Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ ugdymas vyksta vaikams nuo 1,5 iki 7 metų. 

Veikia 12 dieninių grupių. Iš jų 3 lopšelio grupės 1,5–3 m. vaikams, 7 darželio grupės 3–6 m. 

vaikai. Kuriant lygias sėkmingo mokyklinio starto galimybes darželyje veikia dvi priešmokyklinio 

ugdymo grupės, kurias lanko 6–7 m. vaikai. Ugdymo procesas organizuojamas Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąja programa. 

 

1.2. Vaikai ir jų poreikiai 

Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ ugdymas vyksta vaikams nuo 1,5 iki 7 metų 

amžiaus 

Programa pirmiausiai siekiama tenkinti pagrindinius vaiko poreikius - saugumo, 

sveikatos, pažinimo ir saviraiškos. (,,Vaiko teisių konvencija“ 1995). Įstaigos ugdymo programa 

parengta atsižvelgiant į vaikų ugdymosi poreikius, tėvų lūkesčius bei naujausiuose ikimokyklinį 

ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose nusakytas esmines nuostatas į vaiko ugdymą ir 

metodinę pagalbą teikiančius dokumentus, kaip „Švietimo įstatymu“ (nauja red. 2011), Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ (2014), 
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„Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodinės rekomendacijos“ (2015). Sparčiai besivystančios 

technologijos, didėjantis mobilumas keičia požiūrį į vaiką ir jo ugdymą. Todėl ugdymo programoje 

atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius  vaikų poreikius. Laikantis vaikų intereso 

prioritetiškumo principo tenkinami prigimtiniai vaiko poreikiai, sudarant sąlygas sveikam vaiko 

augimui ir individualių kiekvieno vaiko galių plėtotei ir sėkmingam ugdymusi (Vaiko teisių 

konvencija, 1996).  

Ikimokyklinio ugdymo programos metodologija atitinka bendras humanistines 

nuostatas. Viena iš svarbiausių humanistinės pedagogikos idėjų – atviros mokyklos samprata. 

Vadovaujantis psichologų humanistų A. Maslovo ir K. Rodžerso teiginiais, didelis dėmesys 

skiriamas asmenybės formavimuisi - jos veržimuisi į ateitį, siekiu laisvai realizuoti savo galias. 

Programa remiasi ekologine raidos teorija (U. Bronfenbreneris, R. R. Sears), kuri orientuota į 

bendradarbiavimą ir partneryste su šeima, bendruomene, gamtinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos 

įtaka vaiko ugdymuisi. 

Grupėse ugdymas grindžiamas sąveikos idėjomis, vaikai turi galimybę reikšti 

individualų patyrimą, tenkinti savo poreikius: judėti, žaisti, tenkinti savo smalsumą, siekti 

savarankiškumo, produktyviai ir kūrybingai veikti, jaustis saugiam, bendrauti. Ikimokyklinis 

ugdymas padeda tenkinti ugdytinių prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius 

poreikius. Darželyje laiduojamas vaiko asmenybės skleidimasis ugdant aktyvų savimi ir savo 

gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaromos sąlygos tolesniam 

ugdymuisi mokykloje. 

Pedagogo ir ugdytinių sąveika skatinama demokratiniais santykiais, grindžiamos 

dorinėmis vertybėmis. Vaikai linkę bendrauti ir bendradarbiauti vienas su kitu, bei su suaugusiais.  

Atviri santykiai, demokratiškas dialogas suteikia vaikui įkvėpimą, poreikių tenkinimą. 

 

1.3. Tėvų (globėjų) poreikiai  

Vienas svarbiausių siekių – užtikrinti sąveiką tarp pedagogo, vaiko ir šeimos. Tėvai ir 

pedagogai sukuria vaiko gyvenimo erdvę, o tai, ką jis patiria , suteikia jo vystymui kryptį, lemia 

ugdymo kokybę. Lopšelio-darželio tikslas įtraukti tėvus į įstaigos gyvenimą, kad jie būtų ne svečiai, 

o jos gyvenimo dalyviai. Ikimokyklinė įstaiga bendraudama su šeima siekia tokių tikslų: 

1. Supažindinti šeimą su vaiko gyvenimo darželyje ypatumais. 

2. Konsultuoti tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais. 

3. Susipažinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti bendrų ugdomojo poveikio vaikui 

priemonių. 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas turi vadovautis principu, kad viskas, kas daroma, daroma 

vaikų labui. 
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Tėvų lūkesčiai: 

• Tėvams svarbu, kad darželyje vaikas išmoktų bendrauti, sugyventi su kitais. 

• Tėvai pageidauja, kad vaikas intensyviai ugdytųsi, gautų žinių ir įgūdžių apie supančią aplinką, 

kad  tinkamai pasirengtų mokyklai. 

• Tėvams svarbu, kad vaikai darželyje jaustųsi jaukiai ir saugiai. 

• Tėvai linkę bendrauti su įstaigos bendruomene, domisi vaikų ugdymu. 

• Tėvai pageidauja, kad kalbos sutrikimus koreguotų logopedas. 

• Ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai pageidauja geros mažylių priežiūros, globos, kad vaikai įgytų 

savarankiškumo, higienos įgūdžių, mokytųsi kartu su vaikais žaisti, bendrauti. 

 

1.4. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

Ugdymo procesą organizuoja kompetentingas įstaigos personalas. Jų aukštasis 

išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti įstaigos uždavinių įgyvendinimą ir optimaliai tenkinti 

ugdymo poreikius. Skatinamas, palaikomas personalo iniciatyvumas ir tarpusavio 

bendradarbiavimas. Sukurta veiksminga kvalifikacijos kėlimo sistema, personalui sudarytos sąlygos 

kvalifikacijai kelti. Dauguma pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą. 

Logopedas teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų. Bendradarbiaujame su Kauno miesto pedagogine/psichologine tarnyba. 

Muzikos mokytoja skatina vaikų muzikinius gebėjimus bei saviraišką. 

Kūno kultūros pedagogas koreguoja vaikų laikyseną, lavina vaikų fizinius gebėjimus. 

Pedagogų kūrybiškumas yra svarbi darželio kultūros dalis. Organizuojant įvairius 

renginius atsiskleidžia pedagogų gebėjimai ir saviraiška. Pedagogės pasižymi individualiomis 

savybėmis ir kompetencijomis, geba išnaudoti stipriąsias puses ir kontroliuoti silpnąsias.  

Ikimokyklinės pedagogikos, psichologijos profesionalus išmanymas leidžia 

pedagogėms tobulai organizuoti pedagoginį procesą, modeliuoti pedagoginį santykį, pažinti save ir 

ugdytinį bei jo amžiaus tarpsnio ypatybes, numatant asmenybės vystymosi galimybes. 

Įstaigos vadovai kompetentingi, turi praktinių žinių bei vadybinių gebėjimų. Vadovo 

santykiai su personalu grindžiami tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu. 

 

1.5. Regiono savitumas 

Įstaiga yra įsikūrusi ramioje ir saugioje Kauno miesto Šilainių mikrorajono dalyje. 

Lopšelio-darželio teritorijoje yra daug įvairių medžių, tai skatina vaikų domėjimąsi gamta, 

ekologija, saugo nuo triukšmo. Netoli yra mokyklos, Šilainių baseinas, biblioteka, knygynas, 

vaistinė, poliklinika, prekybos centrai, gaisrinė, paštas, Linkuvos dvaras, 9-tas fortas, paminklas 
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Žemaičių plentui, nuo kurio žvelgiant atsiveria mūsų miesto panorama. Regioninės sąlygos padeda 

ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo miesto pilietį, plėsti vaikų žinias, mokėjimus ir įgūdžius.  

Įstaigoje įgyvendinamas pažintinis projektas „Pažinkime savo miestą Kauną“, tai 

suteikia: 

• Galimybes vaikams susipažinti su specifine aplinka, vietovės ypatumais;  

• Galimybes vaikams lankytis Lietuvos zoologijos sode, lėlių teatre, muziejuose, Saugaus 

vaiko mokyklėlėje; 

• Galimybes vaikams dalyvauti bendruose Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų ugdymo 

projektuose: meno akcijose, renginių cikle „Teatro dienelės vaikų darželiuose“; 

• Galimybes vaikams dalyvauti Kauno miesto renginiuose: Kauno dienų šventėje, seniūnijos 

organizuojamuose renginiuose; 

• Galimybes plėsti partnerystės tinklus su kultūriniais centrais. 

 

1.6. Įstaigos savitumas 

Įstaigos bendruomenės nuostata – ugdyti kiekvieną vaiką, pastebėti ypatingą tik jam 

būdingą, savybių derinį, ugdyti taip, kad jis labiausiai išreikštų  gamtos duotas galimybes.  

Sudarytos sąlygos, kad ugdytiniai saviraiškos poreikius tenkintų ne tik grupės 

veiklose, bet ir papildomose veiklose, dalyvautų projektuose, įvairiuose miesto, šalies ir 

tarptautiniuose renginiuose.  

Taikomas vaiko prigimtį atitinkantis integralus, visuminis ugdymas ir kiti ugdymo 

metodai. 

Įstaigos prioritetas – ekologinis ugdymas. Neatskiriama ugdymo proceso dalimi tampa 

ekologinė raidos teorija, kuri pripažįsta vaiko raidos priklausomybę nuo socialinės ir kultūrinės 

aplinkos. Ekologinė raidos teorija siejama su uždaviniu, kurio vykdymas padeda stiprinti augalijos, 

gyvūnijos, žmogaus ir bendruomenės natūralią sąveiką su gyvenamąja aplinka. Tai sudaro darnaus 

vystymosi pagrindą, kuris apima ne tik gamtos apsaugos, bet svarbiausia – žmogaus apsaugos, jo 

mokėjimo gyventi gamtinėje-kultūrinėje terpėje klausimus. Ši teorija padeda atsakyti vaikams į 

klausimus: kas aš esu? Koks mano santykis su kitais žmonėmis? Koks mano santykis su pasauliu? 

Kadangi šeima yra pagrindinė vertybių perdavėja vaikams, šeimyninė aplinka tampa 

lemiamu ekologinio ugdymo veiksniu. Darželis ir šeima gali bendradarbiauti ugdydamos ekologinę 

savimonę ir sveiką gyvenseną. Juo stipresni šeimos ir darželio ryšiai, juo daugiau perduodama 

informacijos, įgūdžių ir vertybių. Į ekologinį ugdymą įtraukiame visą bendruomenę, o vaikuose 

ugdome bendrumo jausmą. Itin svarbu, kad vaikai pradėtų suvokti atsakomybę už save ir kitus.  

Prieinama forma ir įvairiais metodais suteikiama vaikams žinių apie gamtą ir jos 

reiškinius, mokoma elgtis su ja dorai ir sąžiningai. Bendradarbiaujama su Lietuvos zoologijos sodu, 
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Kauno Marių regioninio parko gamtos mokykla, Kauno miesto lopšeliais-darželiais. Dalyvaujame 

respublikiniuose ir Kauno miesto organizuojamuose projektuose, akcijose, gamtosauginiuose 

renginiuose.  

Sveikatos saugojimas. Lopšelis-darželis siekia padėti vaikams ugdyti atsakomybę už 

savo ir kitų sveikatą, formuoja nuostatas sveikai gyventi, įtvirtina sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Organizuojame projektus, sporto šventės, teminės sveikatingumo savaites. Dalyvaujame sporto 

renginiuose mieste.  

Bendradarbiaujame su Šilainių mikrorajono lopšeliais-darželiais ir kitais Kauno 

miesto darželiais, mokyklomis: J.Grušo, Milikonių vidurinėmis mokyklomis, Šilainių mikrorajono 

seniūnija. 

Įstaigoje tradicijomis tapo Teatro dienos, Šeimos šventė, sporto šventė, kurios papildo 

tradicines šventes  (kalendorines ir valstybines). 

 

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa 

grindžiama šiais principais: 

➢ Humaniškumo. Gerbti vaiką kaip asmenybę. Ugdymą grįsti vaikui asmeniškai 

reikšmingais faktais, procesais, problemomis. 

➢ Tęstinumo. Sustiprinti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo jungtį, kad vaikams būtų lengvesnis adaptacinis laikotarpis.  Suderinti ankstyvojo, 

ikimokyklinio ugdymo programos turinį su priešmokyklinio ugdymo turiniu. Atkreipti dėmesį į 

vaiko turimą patirtį ir gebėjimų lygį. Numatyti ugdymo turinio raidą ir progresą.  

Siekti vaiko fizinio, socialinio ir psichinio ugdymo šeimoje ir darželyje darnos, užtikrinant 

tęstinumą. 

➢ Individualumo. Atsižvelgti į amžiaus ypatumus, charakterį, nuotaiką, į kiekvieno 

vaiko sugebėjimus, norą, patirtį. 

➢ Tautiškumo. Puoselėti savo krašto kultūros ir darželio tradicijas, būti savo tautos 

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

➢ Integralumo. Ugdymo turinys garantuos harmoningą asmenybės formavimąsi, 

visuminį pasaulio suvokimą, mąstymo ir veiklos darną.  

 

Programos įgyvendinimo kryptys 

➢ Orientuojamasi į vaiką, jo poreikius, interesus, vaikų kultūrą.  
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➢ Grupėse ugdymo turinys modeliuojamas ir jo įgyvendinimas organizuojamas taip, 

kad atitiktų pagrindinius ir prigimtinius vaiko poreikius: saugumo, prisirišimo; parenkami 

individualūs ir grupiniai darbo būdai, kurie labiausiai tenkina vaikų interesus ,,čia ir dabar“, 

skatinama spontaninė vaikų kūryba, labiausiai atskleidžianti vaiko individualumą ir savitumą.  

➢ Humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis grindžiamas gyvenimo būdas vaikų 

grupėje: vaikų dienos ritmas, ugdomoji veikla grindžiama pagarba vaiko asmeniui, vaikai 

skatinami bendrauti pagal iš anksto sutartas taisykles, diegiami pagarbos vienas kitam ir 

suaugusiems pagrindai.  

➢ Tinkamas žaidimo ir tikslingo ugdymo(si) santykis: vaikų ugdomoji veika 

grindžiama žaidimu, tikslines užduotis paverčiant vaikui maloniomis žaidybinėmis pratybomis. 

➢ Vaiko ir pedagogo sąveika bei pedagogo ir tėvų (globėjų) sąveika skatinanti 

vaiko, kūrybiškumą, praturtinanti jo patirtį; tėvai įtraukiami į ugdymo procesą, skatinami 

bendradarbiauti įvairiomis formomis (rengiant parodas, šventes, išvykas, pramogas ir kt.). 

 

Ugdymo(si) aplinka 

Ugdymosi aplinka – viena svarbiausių ikimokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimo prielaidų, nes tinkamai parengta grupės aplinka ne tik sudaro galimybę vaikui 

ugdytis, žadina jo smalsumą, kūrybingumą, domėjimąsi įvairiomis veiklos formomis, bet daro 

didžiulę įtaką jo jausmams, savijautai, pasitikėjimui savimi. Pedagogui keliamas uždavinys 

kartu su vaikais susikurti tokią grupės aplinką, kurioje pripažįstama kiekvieno vaiko teisė būti 

aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu. Nuo to priklauso, kaip šioje erdvėje jaučiamasi, kaip 

sėkmingai siekiama užsibrėžtų tikslų.    

Kiekvienoje grupėje ugdymo aplinka pritaikyta atitinkamo amžiaus tarpsnio 

asmens ugdymosi reikmėms ir sudaro galimybę vaikui individualiai rinktis pageidaujamą 

veiklą, tenkinti poreikį tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis. 

Kuriami šilti, bendradarbiavimu grįsti ikimokyklinio ugdymo pedagogų pagalbos mokiniui 

specialistų, tėvų (globėjų), kitų vaiko artimųjų santykiai, užtikrinantys emociškai palankią 

aplinką, puoselėjami ir kuriami gyvenimo grupėje ritualai. Sudaromos galimybės vaikui veikti 

savarankiškai, pačiam rinktis reikiamas priemones, veiklą, žaidimų draugus. Ugdymo ir 

ugdymo(si) aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių, skatinančių aktyvią vaiko 

veiklą, jo smalsumą, kūrybiškumą, vaizduotę. Reikalavimai ugdymo(si) aplinkai (žr. 2 pav.)  
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2 pav. Į vaiką orientuota edukacinė aplinka 

Kiekvienoje grupėje kuriama saugi, funkcionali, ugdanti, kūrybiška, 

stimuliuojanti, paprasta ir patraukli aplinka, siekiant, kad:  

➢ vaikai žaistų, netrukdydami vieni kitiems, turėdami pakankamai erdvės;  

➢ daiktai, priemonės būtų vartojami ne vienu tikslu ir ne vienu būdu;  

➢ žaislų pakaktų visiems vaikams (berniukas, mergaitėms);  

➢ žaislai, priemonės būtų išdėstyti taip, kad kiekvienas vaikas galėtų pasiimti 

norimą žaislą 

 

3. UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, 

pažintinius poreikius.  

Uždaviniai 

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

adaptuotis naujoje aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

➢ Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo 

džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus. 

➢ Padėti formuotis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams, ugdyti sakytinę 

vaiko kalbą, kaip saviraiškos ir pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas rašytinei kalbai ugdytis.  

➢ Sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus: papročius, tradicijas, dorines 

nuostatas. 

EDUKACINĖ 

APLINKA 

INFORMATYVI 

UGDANTI 
FUNKCIONALI 

SAUGI, JAUKI 

KŪRYBIŠKA 

LANKSTI, 

DINAMIŠKA 

 

ŽAISMINGA 
SKATINANTI 

VEIKTI 



8 

➢ Siekti, kad vaikas jaustųsi saugus ir laisvas, skatinti vaiko iniciatyvą, 

savarankiškumą, padėti suvokti kūrybines galias.  

➢ Sudaryti sąlygas meninei vaiko saviraiškai (vaidybos, muzikos, dailės, šokio).  

➢ Formuoti vaikų palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime, suteikiant 

ekologijos ir aplinkosaugos žinių. 

 

4. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

4.1. Ugdymo turinys 

Ikimokyklinio ugdymo turinys išdėstytas siekiant vaiko kompetencijų ugdymo 

atspindėjimo. Kadangi vaiko ugdymas(is) yra visuminis, jo gebėjimai ir pasiekimai reiškiasi 

taip pat kompleksiškai, labai individualiai.   

Programoje numatytas ugdymo turinys tik orientyras, nevaržantis pedagogo, leidžiantis 

jam kūrybingai organizuoti veiklą, laisvai rinktis ugdymo būdus, lanksčiai, kūrybiškai taikyti 

ugdomąją medžiagą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, jo patirtį, vaiko ir grupės 

individualumą (žr. 3 pav.) 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Ikimokyklinio ugdymo(si) lūkesčiai 

Kiekvienas šių lūkesčių atitinka vieną iš 6 ugdymo(si) krypčių. Lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo turinys planuojamas, atsižvelgiant į vaikų, ugdytojų, tėvų ir visos 

bendruomenės susitarimus bei remiantis šiomis nuostatomis: 

➢ Ugdymo turinys ilgalaikiuose ugdymo planuose planuojamas temų blokais 

skirtingiems vaikų lygiams (amžiaus grupėms), atsižvelgiant į metų laikų ratą.  

➢ Temas pedagogai derina komandoje ir su įstaigoje vykdomais projektais, tradicinėmis 

ir netradicinėmis šventėmis, vaikų ir kasdienio gyvenimo diktuojamais poreikiais.  

VAIKAS 

 

BENDRAUJANTIS 

KURIANTIS 

 SĖKMINGAI 

BESIUGDANTIS 

SVEIKAS 

SMALSUS 

ORUS 
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➢ Teminis planavimas grindžiamas natūraliu vaiko poreikiu išreikšti save (aš), savęs, 

kaip šeimos nario suvokimu (artimiausia aplinka), atliepia vaiko smalsavimo ir jį supančios 

aplinkos pažinimo, socialinių reiškinių suvokimo poreikį (aplinka).  

➢ Ugdymo turinys įgyvendinamas per įvairias laisvas ir organizuotas veiklas, kurių 

vyraujanti yra žaidimas.  

➢ Programa parengta penkioms amžiaus grupėms: lopšelio (1,5–2 m., 2-3 m. vaikams) ir 

darželio (3–4 m., 4-5 m. ir 5-6 m. vaikams) pagal penkias kompetencijas. 

➢ Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu: Kas aš esu. Koks aš esu. Noriu 

bendrauti ir bendradarbiauti. Galiu prisitaikyti įvairiose aplinkose. 

➢ Komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant 

save ir bendraujant su kitais: Bendraudamas pažįstu pasaulį ir išreiškiu save. Kalbu ir klausausi. 

Skaitau. Rašau. Tyrinėju kalbą. Domiuosi knyga, TV laidomis, kinu, teatru. 

➢ Pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį: Pažįstu save, artimus žmones, 

mane supančią aplinką. Gamtos tvarka ir grožis. Mano augintinis. Ir aš moku dirbti. Mane supa 

gamtos ir žmogaus sukurti daiktai. Tyrinėju grupės, namų, gyvenamosios vietovės aplinką. Pažįstu 

daiktus ir reiškinius. 

➢ Sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti; Teigiamo 

požiūrio į sveiką gyvenseną formavimas. Pagrindinių judesių lavinimas. Judrieji žaidimai. Fizinis 

aktyvumas gamtoje. Grūdinimasis. 

➢ Meninė kompetencija –  įsivaizduoti, pajusti, kurti, grožėtis. Dailės raiška plokštumoje 

ir erdvėje. Dailės raiška spalvinėmis, grafinėmis, erdvinėmis priemonėmis. Dailėtyra. Dainavimas. 

Muzikavimas. Muzikos klausymas, apibūdinimas, vertinimas. Šokis. Šokio kūryba. Vaidyba. 
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1,5–3 VAIKO GYVENIMO METAI 

Socialumo kompetencija 

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI – padėti vaikui įtvirtinti ir išreikšti savo asmens suvokimą, suteikti daugiau galimybių veikti savarankiškai, sudaryti 

sąlygas pabūti greta žaidžiančių bendraamžių. 

                                                                                                             1,5 - 3 METAI 

Domisi bendraamžiais, jų veikla, mėgdžioja juos. Skatinami suaugusiųjų laikosi grupės gyvenimui įprastos tvarkos, 

susitarimų. 

Žaidžia greta bendraamžių, suaugusiųjų, dalijasi žaislais. Žaidžia šeimos, gydymo, kelionių, pirkimo temomis. Savaip kartoja 

suaugusiųjų veiksmus. 

Susiranda žaidimo įvairinimui  reikalingą žaisliuką. Pasako savo ir savo artimųjų vardus. Vartoja įvardžius (aš, tu, mes); 

žaidžia įvairius žaidimus (atsiliepia, pašaukus vardu, pasako savo vardą 

kitam, parodo pirštukais metukus). 

Padeda sutvarkyti ir sutaisyti žaislus.  Atsineša savo kėdę, pristumia prie stalo, taisyklingai sėdi, laiko šaukštą, 

savarankiškai valgo. 

Siekia bendravimo su suaugusiuoju. Pradeda įsijungti į žaidimus 

Žiūrinėja knygeles, įvairių siužetinių žaislų rinkinius. Klausia, prašo, dalijasi žaisliukais, tyrinėja aplinkos daiktus 

Save ir savo teises gina protestuodamas. Pavadina skirtingo amžiaus ir lyties žmonių pavadinimus (berniukas, 

mergaitė, teta, dėdė...). 

Pradeda kalbėtis vienas su kitu, kviečia žaisti, klausia vardo. Pasako savo vardą, pavardę, namų adresą, darželio pavadinimą, gatvę. 

Kartu su auklėtoja klijuoja knygeles. Bando pats rengtis, apsimauti batukus. 

Komunikavimo kompetencija 

KALBOS ĮGŪDŽIAI – tai vaiko gebėjimas klausytis, suprasti kalbą, kalbėti. 

      1,5 - 3 METAI 

Pavadina artimuosius, daiktus, žaislus, veiksmus. Aiškinasi gamtos reiškinių prasmę, vartoja malonius žodelius (saulutė, 

dienelė, vaikelis ir t.t. ). 

Supranta ir kalba apie tai, ką išgirsta, mato Pasako savo vardą, kiek metų. 

Atėjęs į grupę pažymi savo nuotaiką: dėlioja veidukų korteles pagal 

savo nuotaiką 

Kalba 2-3-4 žodžių sakinukais 

Žaidžia ratelius, derina judesius su dainelių žodžiais. Pavadina šeimos narius (mama, tėte) 

Atlieka sportinius judesius, savo kalbą palydi gestais, mimika, riksmu, 

įvairiomis komandomis. 

Kalbėdamas vartoja daiktavardžius su prielinksniais (į namus, ant stalo, 

po stalu). 

Supranta klausimus: Kas? Kur?, neiginys: ne, negalima. Dalyvauja dialoguose manipuliuodami smulkiais žaislais, stalo teatro 

siluetais ir pan. 
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Kalba, kuria savo kalbą; mėgdžioja suaugusiojo kalbą. Klauso ir pats 

dainuoja daineles, lopšines, kartoja žaidinimus.  

Pasako ką mato, ką ir kas veikia piešinėliuose, paveikslėliuose, knygutėse, 

„skaito“. 

Pamėgdžioja gyvūnų skleidžiamus garsus Deklamuodamas, koncertuodamas  aiškiai taria garsus. 

Pradeda vartoti „ aš“, „mano“, „ man“ Vartoja savybinius įvardžius ( mano, tavo), nurodo kieno? 

Aktyviai čiauškia Kasdien komentuoja ką mato, ragauja, veikia, su kuo kalbasi. 

 Geba klausytis pasakojimo, muzikos 5–10 minučių 

Pažinimo kompetencija 

PAŽINIMO ĮGŪDŽIAI – tai vaiko domėjimasis pasauliu artimoje aplinkoje, pagrindinių daiktų savybių suvokimas. Tyrinėti, pažinti gamtą ir jos 

įvairovę. 

        1,5 - 3 METAI 

Skiria sąvokas : didelis-mažas, apvalus. Įvardija – senas, jaunas. 

Suranda  kur kas padėta, pats pasiima. Stebi žmones, domisi ką veikia ir kalba suaugusieji, klausinėja apie juos. 

Orientuojasi jam įprastoje, žinomoje aplinkoje. Pasako, kad daržovės auga, vaisiai noksta, juos įvardija, liečia, kanda, 

ragauja. 

Klausosi skaitomų tekstų. Stebi, tyrinėja supančią erdvę: savo gatvę, kurioje gyvena, kelią, kuriuo 

eina į darželį, darželio patalpas, teritoriją, važiuojančias mašinas, 

einančius žmones. 

Stebi ir prižiūri grupėje turimus gyvūnus, su jais susipažįsta. Skiria berniuką nuo mergaitės 

Manipuliuoja žaislais, daiktais: apžiūri, nešioja, mėto, stumdo Įvardina veiksmus pavaizduotus paveikslėlyje 

Iš dviejų formų ar dydžių daiktų parenka nurodytą. Geba vienarūšius objektus grupuoti pagal vieną iš požymių: dydį, spalvą 

Parodo kūno dalis Atpažįsta ir pavadina 2-3 vaisius, daržoves ( obuolį, morką, bulvę) 

Iškylaudami, pasivaikščiodami susipažįsta su žole, medžiais, krūmais, 

gėlėmis. 

Stebi kai kuriuos gamtos reiškinius ir juos palygina: lyja lietus – šlapia, 

sniegas – šaltas, vanduo gali tekėti, būti šiltas ir šaltas, kai saulutė šviečia 

– būna šilta. 

 Žaidžia su piramide, mėgina daiktus sudėti didėjimo ar mažėjimo tvarka; 

tarpusavyje su draugais matuojasi; dėlioja dėliones; stato bokštą iš 

kaladėlių. 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

SVEIKATINIMO ĮGŪDŽIAI – padėti vaikui suprasti, kaip saugiai elgtis savarankiškai ir padedant suaugusiam. Grūdinti organizmą, laikytis 

higienos, tvarkos, drausmės. 

        1,5 - 3 METAI 

Savarankiškai atsistoja ir atsisėda Eina įveikdamas kliūtis: perlipa per lazdą, žaislą, slenkstį. Keičia kryptį, 

eina pirmyn, atbulomis, užsimerkus. 

Eina vorele Stovėdamas meta sviedinį, gaudydamas geba pritūpti. 



12 

Lipa ant baldų, kopėtėlių, laiptų ir nulipa. Bėgioja, atsargiai žaidžia gaudynes, slėpynes. 

Stovėdamas meta sviedinį, gaudydamas geba pritūpti. Mina pedalus važiuojant triratuku, juda  nurodyta kryptimi. 

Parodo kokius judesius atlieka rankytės, kojytės ir t. t. Greitai vaikščioja, keičia ėjimo kryptį, tikslingai eina ten kur nori, bėga, 

pajėgus išlaikyti pusiausvyrą. 

Spiria, traukia, stumia žaislus, kamuolį. Reaguoja į suaugusiojo patarimus saugiai elgtis lauko aikštelėje, grupėje 

Gaudo balionus, pūkus. Laiptais savarankiškai lipa aukštyn su pagalba lipa žemyn 

Sėdint pasisuka kairėn, dešinėn Nušoka nuo paaukštinimo 

Pats valgo šaukštu Taisyklingai sėdi, laiko šaukštą rankoje, tvarkingai ir savarankiškai valgo, 

geria iš puodelio. 

Padedamas plaunasi rankas Prašosi „ant puoduko“, naudojasi tualetu 

Bando nusirengti atsegtą drabužį Savarankiškai prausiasi, šluostosi, skalauja burnytę.  

Žaidžia įvairius judrius žaidimus. Klausosi trumpų pasakojimų apie švaros reikšmę, saugaus elgesio, 

drausmės svarbą. 

Meninė kompetencija 

KŪRYBIŠKUMO ĮGŪDŽIAI – skatinti pajusti kūrybos džiaugsmą ir sudaryti sąlygas veikti: piešti, lipdyti, dainuoti, žaisti ratelius. 

          1,5 - 3 METAI 

Stebi, klausosi muzikos Bando piešti daiktus, objektus 

Žaidžia su popieriumi Braižo linijas, saulės spindulius į visas puses, piešia taškus, teplioja 

pirštais, delnais, kempine, vatos gumulėliais, maišo spalvas. 

Piešti storais teptukais lapo viduryje. Skiria daržovių, krūmų, medžių formas, spalvas, dydį. 

Plėšo popierių, maigo, ploja, volioja, gnaibo plastiliną, tešlą. Nupiešia ką stebėjo, matė. 

Mėgdžioja garsus Judesiais perteikia skirtingą muzikos ritmą. 

Laiko rankoje kreidelę Formuoja įvairius pavidalus iš modulino, plastilino ar kt. 

Žaidžia muzikinius žaidimus. Dainuoja. 

Klausosi suaugusiojo muzikavimo, niūniavimo. Tyrinėja gamtos reiškinius, savarankiškai bando naudotis dailės 

priemonėmis ir vaizduoja štampuojant: lyja lietutis, sninga, krinta lapai. 

Lipdo iš miltinės tešlos.( Geriausia spalvota) Žaidžia, vaidina trumpas sceneles. 

Groja barškučiais. Groja su muzikiniais instrumentais. 
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3-6 VAIKO GYVENIMO METAI 

SOCIALUMO KOMPETENCIJA – tai vaiko gebėjimas suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, vaikų grupėje, bendrauti, spręsti problemas, 

įveikti gyvenimo sunkumus, padėti sau ir kitiems, gyventi kartu ir būti greta, ugdytis tautinio identiteto jausmą. 

3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai   

Pradeda dalintis žaislais, netrukdo kitiems 

žaisti 

Žino ir laikosi doro elgesio taisyklių Kalbasi, diskutuoja apie draugus ir draugystę, 

bendrauja mandagiai, gerbia vienas kitą, vartoja 

žodelius ačiū, prašau, atsiprašau ir kt. 

Paguodžia kitą, padeda kitam sunkiose  

situacijose.  

Dalyvauja grupiniuose žaidimuose Žaisdamas ar ką nors veikdamas vienas arba greta 

kito, stengiasi susikaupti, netrukdyti kitiems, dalijasi 

patirtimi, žaislais, priemonėmis. 

Atsiliepia ir pasako savo vardą, amžių Pasako savo pavardę, žino savo šeimos narių 

vardus, gali pasakyti grupėje dirbančių 

auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų vardus  

Daro šeimos medį (nupiešia, iliustruoja 

nuotraukomis, pieštais portretais). 

Atpažįsta savo šeimos narius nuotraukose Atsineša į grupę šeimos albumą, rodo 

draugams, komentuoja. 

Tyrinėja savo ir kitų žmonių panašumus bei 

skirtumus. 

Bendrauja su gerai pažįstamais suaugusiais Bendrauja su draugais ir suaugusiais, bando 

nuosekliai reikšti mintis, laisvai išsako savo 

nuomonę apie patirtus įspūdžius. 

Išvyksta į tėvelių darbovietes, stebi ką dirba tėveliai, 

mamos. 

Skiria mergaites nuo berniukų, įvardija 

savo lytį 

Suvokia, kad žmonės skirtingi: vyrai, moterys, 

vaikai  

Žiūri kitų tautybių žmonių albumus, enciklopedijas, 

kuriose pavaizduota įvairių rasių žmonės: 

juodaodžiai, geltonodžiai, mulatai, baltieji. 

Pasako savo grupės, darželio pavadinimą Pasako gatvės, miesto kuriame gyvena, 

pavadinimą 

Suranda Lietuvos žemėlapyje savo miestą, sostinę ir 

kitus didžiuosius miestus, jūrą, ežerus, upes. Žino, 

kad per Kauną teka upės Nemunas ir Neris.  

Žino kur darželyje yra virtuvė, aktų ir 

sporto salė, logopedo kabinetas, įvardija, 

kas ten dirba (virėja, logopedė, kūno 

kultūros mokytoja) 

Įvardija kai kurių profesijų pavadinimus 

(gydytojas, mokytojas, kirpėjas) 

Kaupia ir sistemina informaciją apie žmones, įvairias 

profesijas (žiūri plakatus, knygas), klasifikuoja 

(žaidžia su loto). 

Jei yra skriaudžiamas, drąsiai kreipiasi į 

suaugusį pagalbos. 

„Ryto rate“, skirtame vaikams pabūti drauge, 

mokosi pasisveikinimo ritualų, žaidžia vardų 

žaidimus, 

Draugiškai elgiasi, drąsiai įsitraukia į bendraamžių 

grupelės žaidimus, nekonfliktuoja, pasidalina 

draugiškai žaislais, užgavęs atsiprašo. 

Klausosi grožinės literatūros kūrinių apie Stebi daiktus, meno kūrinius išvykose, lankosi Atskleidžia savo norus, gabumus, kūrybiškumą, 
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žmones, jų bendravimą, darbą, šventes ir 

kt.  

muziejuose, spektakliuose, koncertuose. žaisdamas kampeliuose, dalyvaudamas šventėse ir 

kt. 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA – kalba padeda tenkinti vaikų poreikį bendrauti ir pažinti jį supantį pasaulį. Tai gebėjimas įgyti kalbinę 

patirtį, išsiugdyti kalbos jausmą, kalbinį aktyvumą, sugebėti klausyti ir kalbėti. 

3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Išvardija, ką mato paveikslėliuose Pasakoja sakiniais apie tai, ką mato 

iliustracijose 

Diskutuoja apie knygų, žurnalų, laikraščių 

iliustracijas, mėgina imituoti skaitymą 

Kalba suprantamai, kartais daro klaidų Taisyklingai taria beveik visus kalbos garsus Skiria atskirus garsus trumpuose, dažnai 

vartojamuose žodžiuose 

Mėgdžioja bendraamžių ir suaugusiųjų 

kalbą 

Pasakoja patirtus nutikimus, įspūdžius, seka 

girdėtas pasakas, kuria savo; 

Inscenizuoja trupus grožinės literatūros kūrinius 

Žaidžia įvairius kalbos žaidimus; Rašo pirmąsias vardo raides, kopijuoja, 

štampuoja. 

Bendrauja su draugais ir suaugusiais, bando 

nuosekliai reikšti mintis, laisvai išsako savo 

nuomonę apie patirtus įspūdžius. 

Deklamuoja trumpus eilėraščius Moka atmintinai 5 ir daugiau eilėraščių Deklamuoja poezijos kūrinius, mėgina kurti 

ketureilius; 

Vartoja daug maloninių, mažybinių žodžių Pasako kai kuriuos apibendrinamuosius žodžius 

(žaislai, drabužiai, baldai, gėlės) 

Stebi ir įvardija panašius ir skirtingus daiktus 

aplinkoje ir piešinyje; 

Skaitant tekstą, dėmesį sukaupia 5 minutes Klausosi lietuvių liaudies pasakų, garsažodžių, 

priežodžių, patarlių, mįslių, greitakalbių. 

 

Susikaupęs klauso vaikams skirtų garso įrašų: 

pasakų, eiliuotų istorijų 

Pasako ką nupiešė, nulipdė ar sukonstravo Varto knygas grupės bibliotekėlėje: žiūri 

iliustracijas, bando pasakoti pagal paveikslėlius 

žinomas pasakas, „skaito“, neplėšo knygų. 

Pasakoja pagal paveikslėlius; 

 

Bendravimo veiksmus parodo judesiu: 

papurto galvą, linkteli, veda už rankos 

Sveikinasi su pažįstamais, naudoja mandagumo 

žodelius prašom, atsiprašau. 

Suaugusiems ir bendraamžiams išsako kilusią 

problemą, siekia ją spręsti kartu, nelaimės atveju 

kreipiasi į kitus žmones; 

Keverzoja vertikaliomis ir horizontaliomis 

linijomis imituodamas raštą 

Artimiausioje aplinkoje pastebi raides, žodžius, 

pats bando rašyti. 

Teisingai vartoja apibendrinančius žodžius 

Paklaustas atsako į klausimus Klausinėja: Kada? Kaip? Kodėl? Trumpais sakiniais atsako į klausimus 

Teisingai pavadina kasdienius daiktus Žino rečiau naudojamų daiktų pavadinimus 

(žiūronai, grąžtas, malūnsparnis ir kt.) 

Aiškinasi žodžių prasmę, reikšmę, sinonimus, 

antonimus, kuria naujus žodžius, ieško panašiai 

skambančių besirimuojančių žodžių; 
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Žymi savo daiktus simboliais „Rašo“ laiškus įvairiais piešiniais; Mokosi abėcėlės, pažįsta kai kurias raides, bando 

rašyti. 

Apvedžioja paprastų formų (gyvūnų, 

žaislų) kontūrus pirštais ir pieštukais 

lavindamas smulkiuosius motorikos 

raumenis, rašo molyje, smėlyje su 

pagaliukais, akmenukais ir kita gamtine 

medžiaga  

Apvedžioja trafaretus storais pieštukais. 

 

Kuria eilėraščių, pasakų knygutes, iliustruoja. Daro 

savo knygučių parodas savo ir kituose darželiuose, 

knygyne. 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA – tai  vaiko domėjimasis jį supančiu pasauliu, gebėjimas samprotauti ir spręsti problemas, mąstyti, taikyti įvairius 

pasaulio pažinimo būdus, įgyjant elementarų supratimą apie žmones, gamtinę ir kultūrinę aplinką, gimtinę. 

3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Grupuoja daiktus, suranda tokį patį pagal 

kiekį, dydį, spalvą 

Iš daiktų grupių lygybės padaro nelygybę, o iš 

nelygybės lygybę 

Lygina, matuoja įvairius daiktus naudodamasis 

keliais sąlyginiais matais (pėda, plaštaka, 

pieštukas), sutartiniais matais laiko atkarpoms 

žymėti (minutinė rodyklė), vertei matuoti (litas, 

centas) 

Stebi ir pasako oro reiškinius  Skiria metų laikus Pasako metų laikų požymius 

Įvardija pagrindines paros dalis (diena, 

naktis) ir pasako ką veikia kiekvieną paros 

dalį 

Nusako paros dalių kaitą (rytas, vakaras), vartoja 

sąvokas ,,šiandien“, ,,rytoj“, ,,vakar“ 

Pavadina savaitės dienas 

Su padidinamuoju stiklu tyrinėja augalus, 

gyvūnus 

Pastebi gamtos spalvas Stebi, tyrinėja aplinką, atlieka nesudėtingus 

eksperimentus naudodamasis mikroskopu, magnetu 

ir kt. daiktais. 

Pastebi spalvas, dydį, formą. 

Patiria pažinimo džiaugsmą įvairiais 

pojūčiais (stebi, liečia, įsiklauso). 

Diskutuoja apie patirtus įspūdžius, išsako 

pastebėjimus, reiškia nuomonę. 

Eksperimentuoja su įvairiomis gamtinėmis ir kt. 

priemonėmis, stebi akivaizdžius jų pokyčius. 

Klausinėja rodydamas norą ką nors 

sužinoti naujo. 

Stebi grupėje augančius augalus, panaudojant 

įvairias tyrinėjimo priemones; 

Renka informaciją apie gamtos reiškinius, gamtos 

pastebėjimus. 

Pasako gyvūnų kūno dalis. Stebi gyvūnus gamtoje, lygina juos. Ieško informacijos knygose, paveikslėliuose, 

enciklopedijose. 

Skaičiuoja daiktus iki 3 iš eilės 

pasakydamas skaitvardžius 

Skaičiuoja daiktus iki 5 ir daugiau, atpažįsta 

skaitmenis nuo 1 iki 5 

Skaičiuoja daiktus iki 10 ir daugiau,  supranta 0 

sąvoką 

Atranda smėlyje, sniege daiktų, letenų, Naudodamasis pojūčiais (uoslė, rega, skonis, Regėjimo, lytėjimo pojūčiais nusako pažįstamų 



16 

pėdų ir kitus pėdsakus lytėjimas, rega) įvardija kai kuriuos daiktus ir 

reiškinius (kvepia, rūgštu, toli, švelnus ir kt.) 

daiktų ypatybes (gruoblėtas, šiurkštus, 

keturkampės, trikampės formos ir kt.) 

Išsiaiškina iš kur atsiranda medžiai, gėlės Klausosi pasakų, padavimų apie gamtą, mokosi 

eilėraščių. 

Pajunta atsakomybę už gyvūną, augalo išsaugojimą, 

prižiūri grupėje auginamus gyvūnėlius, gėles. 

Mokosi saugaus elgesio įgūdžių. Prisimena saugaus elgesio gamtoje taisykles. Išvykų, grupių projektų metu tyrinėja aplinką, 

įpranta laikytis tinkamo elgesio taisyklių gamtoje. 

Stebi ir pasako oro reiškinius. Pasako vandens, oro reikšmę žmogui. Pildo orų kalendorių, suvokia skirtumus tarp „orų ir 

sieninis“ kalendorių. 

Lygina gretimus skaičius žaisdami 

didaktinius žaidimus su skaičių loto. 

Skaičiuoja daiktus, garsus, judesius iki trijų, 

vėliau iki penkių ir dešimt.  

 

Skaičiuoja kelintiniais ir kiekiniais skaitvardžiais: 

dėlioja skrituliukus, daiktus ir pasako kelintas 

raudonas, mėlynas ir t. t. įvardindamas kiek iš viso 

yra skrituliukų, daiktų. 

Juda nurodyta kryptimi kūno kultūros, 

judriųjų žaidimų, rytinės mankštos metu. 

Skiria dešinę ir kairę savo kūno pusę, dešinę ir 

kairę rankas. 

Keičia judėjimo kryptį pagal žodinį nurodymą arba 

simbolinį jos žymėjimą. 

Bendrauja su vaikais, tėvais, pedagogais. Išreiškia dėmesį, užuojautą, gailestį silpnam, 

nuskriaustam, neįgaliam.  

Išvykų, grupių projektų metu tyrinėja aplinką, 

įpranta laikytis tinkamo elgesio taisyklių gamtoje. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA  – tai tenkinti ir žadinti vaiko poreikį judėti, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, gebėjimus 

priimti sveikam ir saugiam augimui palankius sprendimus, ugdyti nuostatą būti atsakingam už savo ir kitų sveikatą ir saugumą. 

3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Po valgio skalaujasi burną vandeniu. Po valgio ryte ir vakare valosi dantis, naudojasi 

tik savo šepetėliu. 

Grupėje žymi dantukų valymo kalendorių: „Aš 

kasdieną valausi dantukus“. 

Atsargiai lipa laiptais žemyn pakaitiniu 

žingsniu. 

Lipa laiptais aukštyn-žemyn pakaitiniu žingsniu. Išlaiko pusiausvyrą lėčiau ir greičiau eidamas 

įvairiais siaurais paaukštinimais. 

Valgant naudojasi servetėle, nevalgo 

nežinomo maisto. 

Naudojasi nosine, čiaudint užsidengia nosį 

delnu. 

Plaunasi rankas prieš valgį ir po jo. Grįžus iš lauko, 

po žaidimų, pasinaudojus tualetu. Prausiantis 

naudojasi muilu. 

Žaidžia didaktinius žaidimus „Atrink kas 

reikalinga dantų priežiūrai“, „Pas dantų 

gydytoją“, „Kas dantukus saugo?“, „Kas 

dantukams kenkia?“. 

Piešia piešinius, žaidžia žaidimus „Sveika 

nesveika“, Galima negalima“, „Kas gerai, o kas 

blogai“ ir kt. 

Mokosi eilėraščių: K. Kubilinsko „Tepliukas 

vėpliukas“, „Visi prausiasi“, „Netvarkingas 

Dominykas“ ir kt. 

Mokosi šviesoforo spalvas, jų reikšme, 

piešia, lipdo. 

Susipažįsta su pagrindiniais kelio ženklais. Eina į 

ekskursijas prie perėjos, stebi kas blogai ir kas 

gerai. Važiuoja į saugaus eismo mokyklėlę. 

Dalyvauja saugaus eismo viktorinose, atlieka 

praktines užduotis, žaidžia situacijas. 
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Mokosi šviesoforo spalvas, jų reikšme, 

piešia, lipdo. 

Piešia piešinius įvairiomis saugaus eismo 

temomis: „Slidus kelias“, „Kur pereiti gatvę“ ir 

kt. 

Kuria knygeles „Aš saugus kelyje“. 

 

Savarankiškai nusirengia ir bando 

apsirengti. 

Savarankiškai apsirengia, užsisega sagas, 

atsitraukia užtrauktukus, apsiauna batus 

Užtraukia užtrauktukus, rišasi batų raištelius. 

Meta ir pagauna kamuolį abiem rankom iš 

nedidelio atstumo. 

Tiksliai meta ir gaudo kamuolį 2 metrų atstumu Meta kamuolį dešine ar kaire ranka į taikinį, stumia 

kamuolį abiem rankom nuo krūtinės. 

Dalyvauja pokalbyje „Kaip saugiai elgtis 

su degtukais“. Varto knygutes, aptarinėja 

paveikslėlius. 

Pasakoja girdėtas istorijas apie ugnies padarytus 

nuostolius, piešia piešinius. 

Vyksta į gaisrinę, klausosi gaisrininkų pasakojimų, 

žiūri skaidres, atlieka praktines užduotis „Kaip 

elgtis kilus gaisrui?“. 

Vaikščioja lenta, paguldyta ant grindų: į 

priekį, lėtai, pirštų galais. 

Einant keičia kryptį, eina normaliu žingsniu, ant 

pirštų galų, ant kulnų ir kt. 

Bėga, eina darniai judindamas rankas ir kojas, bėga 

nedidelėmis grupelėmis, keisdamas kryptį, bėga po 

vieną, poromis, išlaikydamas atstumą, įveikia 

įvairias kliūtis, žaidžia estafetes, bėga lenktynių. 

Lenda pro lazdą, virvutę, lanką, „tunelį“. Ropoja keturpėsčia remiantis delnais ir keliais, 

gimnastikos suoleliu, nuožulniu rąstu, pirmyn ir 

atgal. 

Lipa aukštyn ir žemyn, pakaitiniu ir pristatomu 

žingsniu gimnastikos sienele, nuožulniomis 

kopėčiomis, laiptais. 

Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos. Valgydamas geba naudotis šakute ir peiliu. Turi gerus kultūringo elgesio prie stalo ir valgymo 

įgūdžius. 

Kerpa  žirklėmis tiesia linija. Iškerpa žirklėmis nupieštas figūras (stačiakampį, 

trikampį, kvadratą, skritulį). 

Iškerpa žirklėmis įvairius paveikslėlius. 

Žino, kad į ausį, nosį, burną negalima kišti 

smulkių daiktų. 

Žino neatsargaus elgesio su pavojingais daiktais 

pasekmes. 

Saugiai elgiasi su aštriais, smailiais daiktais. 

Žino, kad susirgus geriami vaistai. Žino, kad vaistai vartojami sergant ir jų negalima 

imti be suaugusiojo ar gydytojo leidimo. 

Gali pasakyti kokios yra rūkymo, alkoholio 

vartojimo pasekmės. 

Vaikšto basomis pievoje, smėlio dėžėje. Prieš miegą ir kitu patogiu laiku eina basomis 

šiurkščiu takeliu, sagomis prisiūtą kilimėlį. 

Diskutuodami, vykdydami sveikatingumo projektą, 

įsitikina, kad grūdinimas, sveika gyvensena 

apsaugo nuo ligų, stiprina sveikatą, gerina nuotaiką. 

MENINĖ KOMPETENCIJA – tai vaiko gebėjimas įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis per dailę, muziką, teatrą, šokį, poreikis išreikšti save meno 

kalba, gebėjimas tyrinėti įvairias meninės raiškos priemones, gebėjimas kurti vaizduojant, muzikuojant, vaidinant, šokant, žaidžiant. savitai reikšti 

savo jausmus ir išgyvenimus. 

3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai 

Vaiko veiksenų pavyzdžiai 

Klauso muzikos Įsiklauso į žmogaus kalbos melodingumą, ritmą Atpažįsta kokiais instrumentais grojama 
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Skiria gamtos garsų, daiktų garsus; Groja pačių pasigamintais, liaudies instrumentais. Groja vaikiškais instrumentais, panaudojant kūno 

dalis išgaunant ritmą 

Piešia pirštais, kreidelėmis, flomasteriais Štampuoja teptuku, kempinėle, štampukais ir 

kitomis dailės priemonėmis. 

Piešdamas išmėgina naujas dailės priemones, 

medžiagas, technikas. 

Nupiešia smulkesnes detales prie 

priklijuotų stambesnių formų 

Tepa popieriaus skiautes klijais, jas priklijuoja 

reikiamoje vietoje 

Tvarkingai klijuoja popierių ir kitas medžiagas. 

Nupiešia smulkesnes detales prie 

priklijuotų stambesnių formų 

Tepa popieriaus skiautes klijais ir priklijuoja 

reikiamoje vietoje. 

Tvarkingai klijuoja popierių ir kitas medžiagas. 

Konstruoja iš medinių, plastmasinių 

detalių 

Bando konstruoti pagal pavyzdį, sumanymą Konstruodamas naudoja konstruktorius, kurių 

detalės sujungiamos iškilimais, įdubimais. 

Naudojasi nesudėtingais statinių brėžiniais 

Tautodailės dirbiniuose, dailės kūriniuose 

pastebi ornamentus ir bando pasakyti į ką 

jie panašūs (saulutę, lietutį, snaigę) 

Dirbinį (iš molio, modelino, tešlos) puošia vienu 

ritmiškai pasikartojančiu elementu 

Atpažįsta lietuvių tautos meno elementus. Kuria 

nesudėtingus ornamentus 

Atpažįsta muzikos instrumentus jais 

grojant (dūdelė, būgnas, barškutis), pats 

bando groti. 

Ritmuoja, improvizuoja muzikos instrumentais, 

skambančiais daiktais. 

Groja ritminius ir melodinius 2-3 garsų pratimus. 

Dainuoja. 

Šokant vaizduoja įvairius gyvūnus, 

augalus. 

Juda kryptingai, koordinuotai, sudarant įvairias 

figūras, sustojant į ratelį, vorą, poromis ir t.t. 

Šoka tradicinius etninius šokius, atliekant įvairius 

judesius, improvizuoja nuotaiką, darbo veiksmus. 

Dainuoja, pritaiko imitacinius, ritminius 

judesius 

Dainuoja su visa grupe, pritariant muzikiniu 

instrumentu 

Groja esančiais muzikos instrumentais grupės 

muzikos kampelyje 

Judesiu vaizduoja įvairius reiškinius 

(lietus, vėjas, sniegas sninga, medžiai 

siūbuoja...). 

Vaidinant vaizduoja ryškius veikėjo bruožus 

(baimę, džiaugsmą, pyktį) 

Kuria trumpas siužetines inscenizacijas. 

Suranda aplinkoje, gamtoje linijų, 

ornamentų pasaulį 

Lieja ant šlapio popieriaus spalvas. Gamtos grožį, išreiškia jį įvairiomis meno 

formomis 

Derina tapymą su vaškinėmis kreidelėmis. Derina piešinyje trafaretus, gamtines priemones. Eksperimentuoja įvairiomis dailės medžiagomis: 

moliu, akvarele, pastele. 

Imituoja įvairius gamtos reiškinius Vaidina perskaitytą kūrinį, inscenizuoja Vaidina sceninius spektaklius, rodo juos kitiems. 

Žaidžia vaidybinius žaidimus, remdamasis 

savo socialine patirtimi 

Žaisdamas su lėlėmis interpretuoja matytą siužetą Gamina popierines, pirštines lėles, žaidžia šešėlių 

teatrą 
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4.2. Ugdymo metodai, priemonės 

 

Ugdymo metodai parenkami atsižvelgiant į grupės ar individo poreikius, galimybes ir 

amžių. 

Vaikų ugdymosi metodai atspindi veiklos būdus, stimuliuojančius ir nukreipiančius 

vaikų aktyvią veiklą, apjungiančius pedagogų, tėvų ir vaikų bendras pastangas, siekiant tikslo. 

Įstaigoje sėkmingai taikomas integruotas ugdymas, kūrybinis kompleksinis ugdymas, projektų 

metodas. Vaikų gebėjimų ugdymo(si) pagrindinis metodas – žaidimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Pedagogų taikomi ugdymo metodai 

 

➢ Žaidimo – skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams 

įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą. Žaidimas grindžiamas laisvu 

pedagogo su vaikais (o kartu ir vaikų tarpusavyje) bendradarbiavimu. Žaidimas tampa pagrindine 

vaikų gyvenimo ir socializavimosi forma, o ugdymo rezultatai – vaiko laisvės plėtojimasis, 

atsižvelgiant į jo gebėjimus ir patirtį. Bendradarbiaudami su pedagogu, vaikai įveikia ankstyvąjį 

egocentriškumą, taip pat sudaromos sąlygos vaikų bendruomeniškumui formuotis. Išlaisvėja vaikų 

mąstymas ir vaizduotė. Žaidimas – tai tarsi vaiko saviauklos, lavinimosi bei savo ryšių su aplinka 

organizavimo ir formavimo mechanizmas, būdas. Žaisdamas ikimokyklinukas realizuoja visus 

svarbiausius savo poreikius – pažintinius, praktinio veikimo, bendravimo, judėjimo – atskleidžia 

visas savo galimybes ir gebėjimus. (žr. 4 pav.). 

Taip pat taikomi: 

➢ Kūrybinis - (sudarantys sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti idėjas, ieškoti 

problemų sprendimo būdų) metodas. Pedagogai kūrybiškai taiko įvairius ugdymo metodus, būdus, 

formas, atsižvelgdami į vaikų amžių, brandos ypatybes, galimybes, patirtį, individualius asmeninės 

raiškos poreikius bei interesus, tėvų pageidavimus. Plačiai taikant projektų metodą, stengiamasi 

plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, tinkamai spręsti socialines problemas.  

➢ Praktinis - (padeda susipažinti su aplinka, mokytis vienų ar kitų veiksmų), 

žodiniai (suteikiantys galimybę perduoti informaciją),  

➢ Diskusija – siekimas konkretaus tikslo, tai padeda formuoti ugdytinių nuomonę, 

požiūrį  bei vertybes. Jis susijęs su laisvai besivystančiu pokalbiu, duodant vaikams galimybę 

išsakyti savo nuomonę, idėjas bei išgirsti ką mano pašnekovai. Taikomos spontaniškos diskusijos, 

taip natūraliai pratęsdami klausinėjimą. 

PROJEKTŲ 

INTERVIU INSCENIZAVIMO 

IŠVYKOS 

EKSKURSIJOS 

STEBĖJIMAS, 

TYRINĖJIMAS 

DISKUSIJŲ 

PRAKTINIS 

KŪRYBINIS 

UGDYMO 

METODAI 

ŽAIDIMO 

VAIZDINIS 
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➢ Vaizdinis - (nukreipti į vaizdinių apie vaikus supančio pasaulio objektus ir 

reiškinius tikslinimą), 

➢ Interviu metodas - ypač didelę reikšmę turi ugdant šnekamąją kalbą ir 

lavinant kūrybinio mąstymo verbalinius gebėjimus. Tai savotiška maža konferencija, kur vieni 

ugdytiniai pasakoja kokia nors tema, pavyzdžiui, kur buvo, ką matė, ką veikė ir pan., o kiti 

klausosi ir užduoda klausimus. 

➢ Inscenizavimas - vaikams siūloma įsivaizduoti ar įsijausti į kurį nors 

veikėją ir suvaidinti, kaip jis pasielgtų tam tikroje situacijoje. Ugdytiniai mokosi laisvai plėtoti  

mintis, ugdyti jausmus, išsakyti savo nuomonę, įsiklausyti, patirti kūrybos sunkumus bei 

džiaugsmą. 

➢ Projektų metodas - veikla apimanti daugelį veiklos sričių ir skatina įgimtą 

vaikų smalsumą bei norą tyrinėti pasaulį. 

➢ Stebėjimo, tyrinėjimo -tai aplinkos pažinimo būdai, kurių metu vaikas turi 

galimybę stebėti ir suprasti aplinkinį pasaulį, pajusti žmonių, daiktų, reiškinių ryšį, vieningumą. 

➢ Ekskursijos, išvykos - (ir pasirengimas joms), praturtinančios vaiko patirtį, 

praplečiančios jo akiratį. 

Organizuojama įvairi vaikų veikla: visos grupės veikla („ryto ratas“, bendravimo, 

knygelių skaitymo valandėlė, atsipalaidavimo minutės, varžybos, ekskursijos, renginiai ir kt.), 

mažos grupelės veikla (vaikų žaidimai, bendri kūrybiniai darbai, eksperimentavimas, diskusijos, 

pedagogo ir specialistų bendravimas su keliais vaikais, individuali veikla (savarankiška vaiko veikla 

ir žaidimai, individualus pedagogo ir kt. specialistų bendravimas su vaiku. 

 

Ugdymo priemonės 

Pedagogas modeliuodamas, keisdamas, turtindamas aplinką orientuojasi į vaiko 

amžių, jo poreikius, galimybes ugdymo/si tikslus ir uždavinius. Aplinka – viena iš svarbiausių 

ugdytojų. 

Lopšelyje-darželyje yra šios ugdymo priemonės: 

➢ vaizdinės ugdymo (si) priemonės, formuojančios tautiškumą (žemėlapiai, tautodailės 

reprodukcijų rinkiniai, smulkioji tautosaka, tautinė simbolika ir kt.); 

➢ priemonės pažintinei veiklai (žmonių buities, profesijų atributai, įvairūs žaislai, įrankių 

rinkiniai, kelio eismo ženklai, gyvūnų, paukščių figūrėlės ir kt.); 

➢ priemonės kalbos ugdymui (enciklopedijos, paveikslai, žurnalai, vaikiškos knygelės, loto, 

pasakų įrašai ir kt.); 

➢ žaidimų ir kūrybos priemonės, medžiagos, žaidimai ir žaislai socialinių įgūdžių raidai 

(siužetiniai, konstrukciniai, techniniai žaislai ir kt.); 

➢ priemonės meniniam ugdymui, muzikavimui, vaidybai (dažai, plastilinas, spalvotas popierius 

ir kt., įvairūs muzikiniai instrumentai, teatro lėlės ir kt.); 

➢ priemonės kūno kultūros pratimams (kamuoliai, šokdynės, lankai, čiužiniai,  virvutės ir kt.); 

➢ įranga (flanelinės, magnetinės lentos, širmos, kilimėliai ir kt.); 

➢ informacinės priemonės (kompiuteriniai, didaktiniai žaidimai); 

➢ ,,šviečiantys stalai“, įvairi smulki medžiaga veiklai pagal Reggio Emilia metodą; 

➢ lauko priemonės: kopėtėlės laipiojimui, čiuožyklos, buomai, supynės, „laivelis“, smėlio dėžės 

ir kt. 
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5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Į ikimokyklinį ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip 

savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti 

patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas įstaigoje atliekamas pagal aštuoniolika vaiko 

ugdymo(si) pasiekimų sričių. Jos apima visus svarbiausius vaiko gebėjimus, kuriuos vaikas turėtų 

įgyti iki 6-erių metų, tai yra pagrindas sėkmingai kompetencijų – socialinės, sveikatos, pažinimo, 

komunikavimo, meninės – plėtotei  per visą ikimokyklinio  ugdymo(si) laikotarpį darželyje. Vaikų 

pasiekimai-tai ugdymosi procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kurias 

sprendžiame iš vaikų veiklos rezultatų.  

 

PASIEKIMŲ SRITYS                                                      KOMPETENCIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sritys ir  kompetencijos 

 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai 

Fizinis aktyvumas 

Emocijų suvokimas ir raiška 

Savireguliacija ir savikontrolė 

 Savivoka ir savigarba 

Kūrybiškumas 

SOCIALINĖ 

Santykiai su suaugusiaisiais 

Santykiai su bendraamžiais 

 Sakytinė kalba 

 Rašytinė kalba 

  Aplinkos pažinimas 

Skaičiavimas ir matavimas 

KOMUNIKAVIMO 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

PAŽINIMO  Meninė raiška 

MENINĖ 

Problemų sprendimas 

Estetinis suvokimas 

 Iniciatyvumas ir atkaklumas 

Tyrinėjimas 

Mokėjimas mokytis 
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➢ Vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimą atlieka vaikai, grupės pedagogai, tėvai. 

➢ vaikai įsivertina savo pokyčius (ką aš galiu? kiek aš paaugau? 

➢  pedagogai vertina kiekvieno vaiko pasiekimus, pažangą.  

 Vaiko gebėjimai aprašomi du kartus per metus. Rugsėjo - lapkričio mėnesiais daromas 

pirminis vertinimas.  

Pirminio vertinimo paskirtis-fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir 

numatyti jo ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo individualizavimo ir paramos vaikui 

formas; 

Gegužės mėnesį daromas baigiamasis vertinimas. Baigiamojo vertinimo paskirtis - 

įvertinti vaiko pasiekimų ir pažangos lygį pasiektą per metus. Tėvai vertina vaiko ,,augimą“ 

grupėje. 

Vaiko pasiekimų vertinimo metodai: 

➢ vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, vaiko veiklos ir kūrybinės raiškos 

darbelių analizė (meninės, žodinės kūrybos darbai, pratybos, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo 

užrašai),  

➢ vaiko kalbos užrašai, pokalbiai su vaiku ir vaiko tėvais, (kasdieniniai ir individualūs 

pokalbiai),  

➢ specialistų pokalbiai: meninio ugdymo mokytojo, logopedo, neformaliojo ugdymo 

(k. kultūra) mokytojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos pasiekimai žymimi ,,Vaiko aplanke“. 

Jį sudaro: 

➢ anketa tėvams forma (ikimokyklinis amžius);  

➢ ,,Ugdymo(si) pasiekimų diagrama; 

➢ vaiko meninės raiškos darbai (dailės darbeliai, žodinė kūryba, užrašytos vaiko 

mintys); 

➢ vaiko veiklos stebėjimo užrašai (įv. užduotėlės, pratybų knygelės, vaiko mintys, 

nuomonė); 

➢ vaiko elgesio faktų analizė (atskirų situacijų pavyzdžiai); 

➢ nuotraukos; 

➢ vaiko įsivertinimas (vaikas skatinamas įsivertinti, siekiant formuoti supratimą apie jo 

paties ugdymąsi). 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų vertinimas. Mokslo metų pradžioje logopedas 

fiksuoja vaiko kalbos išsivystymo lygį ir numato korekcinio darbo būdus, o metų gale – padarytą 

pažangą. Ruošiami korekcinio darbo planai, esant reikalui individualios programos. Mokslo metų 

gale pildoma logopedo darbo ataskaitos forma, vaiko pasiekimai aptariami Vaiko gerovės 

komisijoje kartu su tėvais. 
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