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KLAIPĖDOS RAJONO SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2013–2015 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Ikimokyklinio ugdymo programos teikėjas: Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis 

centras. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

Tipas – pradinė mokykla. 

Mokyklos buveinės: Saulės g. 1, Slengių km., Sendvario sen., Klaipėdos r. 

El. pašto adresas – selngiai.df.centras@gmail.com 

Internetinės svetainės adresas - http://www.slengiumokykla.lt 

Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120. 

Mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių (Grupės) ugdytiniai – 3-5 metų amžiaus lietuvių 

šeimų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje, vaikai. Yra ugdytinių, 

kurių tėvai yra skirtingų tautybių. Dauguma auga pilnose, socialiai saugiose ir aprūpintose šeimose. 

Dalis vaikų yra iš socialinės rizikos šeimų, joms teikiama socialinė pagalba. 

Į mokyklą vaikai ateina turintys skirtingą socialinę patirtį, nevienodą fizinį, intelektinį ir 

emocinį išsivystymo lygį. Jie skirtingai auga, nevienodai vystosi gebėjimai ir įgūdžiai, savęs 

vertinimas, pasitikėjimas savimi ir kitais. Vaikų gyvenimo ritmas individualus – skirtingai jaučia, 

patiria, nevienodais būdais ir stiliumi pažįsta pasaulį. Yra vaikų, turinčių ypatingų individualių 

gebėjimų (menui, muzikai, šokiui ir kt.), taip pat vaikų, turinčių vystymosi, kalbos bei elgesio 

sutrikimų. Todėl vaikų ugdymosi poreikiai yra skirtingi. 

Ikimokyklinio ugdymo programa (toliau – Programa) orientuota į vaiko poreikių tenkinimą, 

gebėjimų ugdymą ir naujų atsiradimą. Ugdymo turinys integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko 

raidą visose srityse ir įvairiais patirties įgijimo būdais plėtojantis vaiko kompetencijas. 

Vadovaujantis šia Programa pedagogai ugdymo(si) procesą planuoja konkrečiam vaikų 

amžiaus tarpsniui ilgalaikiame ugdomosios veiklos ir savaitės planuose. Keliant tikslus ugdomajai 

veiklai, orientuojamasi į visų vaiko kompetencijų plėtotę, atsižvelgiama į vaikų poreikius, interesų 

plėtotę bei galimybes, tėvų (globėjų,rūpintojų) lūkesčius. Planuojama individuali veikla, parama ir 

pagalba pagal vaikų gebėjimus, patirtį. Numatoma, ką ugdysis vaikai (žvelgiama iš vaiko 

perspektyvos). 

Grupėje dirba auklėtojos, turinčios ikimokyklinį aukštąjį išsilavinimą. Mokykloje plėtojama 

aplinkotyros kryptis, brandinama asmens atsakomybė už aplinkos pasaulį, darnos su gamta jausmas. 

Gamtosauginis ugdymas plėtojamas ugdant vaiką per pažinimo, socialines, ir kitas kompetencijas, 

integruojant etnokultūrinius projektus. 

Ikimokyklinės grupės yra įsikūrusios buvusios seniūnijos patalpose nuo 2013 metų rugsėjo 2 

d. Šiame pastate taip pat yra priešmokyklinio ugdymo grupė ir administracija. 

Tėvai, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus, nori tęsti profesinę veiklą, pageidauja 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų. Šeimos susipažinusios su vaikų ugdymo savitumais, tradicijomis, 



teigiamai vertina ikimokyklinės grupės darbą ir vaikus atveda į mūsų ikimokyklines grupes. Grupes 

lanko vaikai iš Slengių kaimo ir aplinkinių Sendvario seniūnijos kaimų. 

Tėvai pageidauja, kad vaikas intensyviai ugdytųsi, pasirengtų mokyklai, plėstų žinias apie 

juos supančią aplinką. Mokykla, bendradarbiaudama su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro 

sąlygas išsiugdyti atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais bei vertybėmis pagrįstą 

dorovinę ir pilietinę savimonę bei nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje. 

Į vaikų ugdymą bus integruojami vietos bendruomenės projektai, bendradarbiaujama su Klaipėdos 

rajono visuomenės sveikatos biuru, psichologine – pedagogine tarnyba. 

Programos turinyje laiduojamos vaiko, kaip asmens teisės, apibrėžtos Jungtinių Tautų vaiko 

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

1995, Nr. 60-1501): 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos 

įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569 (Žin., 2003, Nr. 

52-2316), Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2003 m.: 

visapusiškai ugdytis, atsižvelgiant į savo vaiko talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus; 

būti aktyviu mokyklos, grupės dalyviu - atvirai reikšti savo nuomonę, siūlyti sumanymus dėl 

ugdomosios aplinkos kūrimo, veiklos planavimo, dalyvauti priimant sprendimus dėl grupės 

taisyklių, bendravimo ir kitų problemų sprendimo; 

jaustis oriu ir saugiu – nepatirti atskirties dėl savo kalbos, tautinių, kultūrinių bei socialinių 

skirtumų. 

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627, (Žin. 2005.04.23, Nr.: 52-1752), 2011 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr. V-1009 (Žin. 2011.06.11, Nr.: 71-3448.), patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų 

kriterijų aprašu (toliau – Aprašas). 

Ikimokyklinio ugdymo programą parengė mokyklos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. 

įsakymu Nr. V1-55 sudaryta darbo grupė. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis principais: 

Demokratiškumo principas 

sudarytos galimybės rinktis ir rengti ugdymo(si) programas pagal vietos savitumą bei 

kintančius šeimų poreikius; 

teisė rinktis ugdymo(si) metodus ir technologijas; 

pasirinkimo, sprendimo, veiklos laisvė ugdomajame procese, kartu nustatant veiklos ribas, 

nenukrypstant nuo socialinių normų, pajaučiant atsakomybę. 

Tautiškumo principas 

gaivinamos ir puoselėjamos tradicinės kultūros vertybės; 

siekiama ugdyti būsimą kultūros saugotoją ir kūrėją; 

auginamas doras, geras, orus, kūrybingas žmogus; 

padedama vaikui visa, kas jį supa, įprasminti per vertybes, visų pirma dorovines žmogaus 

nuostatas į aplinką. 

Prieinamumo principas 



ugdymo turinys atitinka ikimokyklinio amžiaus vaiko psichofizines galimybes, jo pažinimo 

ir raiškos būdus, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį; 

ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti atsižvelgiant į kiekvieno 

vaiko individualius poreikius, interesus bei galimybes; 

ugdymo turinys pritaikytas skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje (šeimoje ar 

institucijoje) augusiam ir ugdytam vaikui. 

Integralumo principas 

ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio suvokimą ir jo mąstymo 

veiklos konkretumą; 

garantuojamas vaiko asmenybės skleidimosi integralumas, harmoningumas. 

Tęstinumo principas 

ugdymo turiniu siekiama, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje ar 

ikimokyklinėje grupėje prie ugdymo(si) priešmokyklinėje grupėje, o vėliau – mokykloje. 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslai:  

1. Padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui ir sėkmingam tolimesniam ugdymuisi būtinų 

kompetencijų. 

2. Kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius 

poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti vaiko globą, saugumą, tinkamą bendravimą; 

2. Skatinti vaikų saviraišką, iniciatyvą, kūrybiškumą, įvairius gebėjimus; 

3. Siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kryptingumo, tęstinumo. 

 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

Ugdymo turinys 3-5 metų vaikams išdėstytas pagal tematiką Grupės veiklai ir vaiko 

veiksenas. Ugdomos kompetencijos, tematika konkretinama ir detalizuojama Grupės savaitės 

veiklos plane. 

Komunikacinė kompetencija 

Sudarytos sąlygos žiūrėti knygas, lyginti jas pagal dydį, formą, pagal iliustracijas, piešti, 

iliustruoti, kopijuoti tekstus ir patiems kurti knygutes, sveikinimus. 

Klausosi skaitomų ar įrašytų grožinių kūrinėlių, pasakų, padavimų, juos pasakoja, dalinasi 

patirtais įspūdžiais, išgyvenimais, improvizuoja, kuria patys. 

Dalyvauja saviraiškoje: deklamuoja, imituoja judesius, vaidina, naudoja gestus, mimiką, 

keičią balso toną. 

Klausosi suaugusių ir bendraamžių, išlaiko dėmesį. 

Aplanko Klaipėdos apskrities viešąją I.Simonaitytės biblioteką,  

 Dalyvauja parodose, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektakliuose. 

Grupės aplinkoje sudarytos sąlygos vaiko kalbiniam aktyvumui ugdyti. 

Atsižvelgiama į vaiko individualumą; pagal tarmę, kalbėsenos ypatumus, šeimos kalbą. 

Pedagogo kalba taisyklinga. Jis vertina vaiko kalbą esant neaiškumams, konsultuojasi su 

tėvais, kitais pedagogais, skatina vaiko kalbą, ją stebi ir vertina. 



Pažinimo kompetencija 

Domėtis tuo, kas supa vaiką. Gamta ir jos reiškiniai, žmonės ir jų gyvenimo būdas. 

Lytėjimo ir regėjimo pagalba pajausti daiktų , vaizdų skirtumus ir panašumus; 

Suaugusiųjų pagalba aiškintis iš ko padarytas žaislas, kas jo viduje. 

Padaryti iš paprasto žaislo sudėtingesnį; 

Ieškoti naujos informacijos, kaip žaisti, pedagogų pagalba; 

Logiškai sugebėti skirti daiktus pagal išorę, nustatyti kokiai daiktų grupei priklauso; 

Skirti realybę nuo fantazijos; 

Sugebėti įsijausti į žaidimą, veikėjo vaidmenį. 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Sudaryti sąlygas judėjimui grupėje, mokyklos koridoriuje, aikštyne. 

Asmens higienos laikymasis atliekant saviruošos darbus pagal dienos rėžimą, esantį grupėje. 

Vaikai mokosi žaidimų, kurie aktyvina ne tik kūną, bet ir suteikia emocijų, išgyvenimų, 

pasireiškia vaikų kūrybiškumas, aktyvumas, saviraiška. 

Prisimenamos tradicijos kaip seniau žmonės rūpinosi savo sveikata ir higiena. 

Vaikai sužino kas gali suteikti pirmąją pagalbą, telefonai, sveikatos įstaigų priežiūrų 

pavadinimai, adresai. Laikosi taisyklių, pajunta aktyvaus judėjimo naudą, jaučia pasitenkinimą. 

Meninė kompetencija 

Piešdamas vaikas perteikia savo nuotaikas, išgyvenimus spalvų formų pagalba. 

Vaikas savarankiškai pasirenka piešimo techniką, numato temą, susipažįsta su piešimo 

medžiagų ypatumais, darbelius panaudoja įvairiausiai veiklai: sveikinimams, parodoms, interjero 

kūrimui. Naudoja lietuvių liaudies ornamentiką, išsiskiriančią buityje gamtoje, spalvose. 

Muzikinės veiklos metu sudaromos sąlygos muzikinių gabumų plėtotei: dainavimui, 

grojimui, muzikos klausymui, judėjimui ir muzikiniams žaidimams. 

Muzikos klausimu skatinamas įsitraukimas į kūrinio atlikimą, savo nuotaika kūno judesiais. 

Grojimas su muzikos instrumentais patenkina vaiko poreikį veikti su daiktais - tai tarsi 

žaisti. 

Šokdamas vaikas laisvai improvizuoja, mokosi jausti greitį, kryptį, ritmą, nuotaiką, 

pamėgdžioja daiktus, reiškinius. 

Žmogaus ir gamtos ryšį papročius ir tradicijas padeda pajusti lietuvių liaudies rateliai, 

žaidimai, kalendorinės dainos. 

Vaidinimas turtina vaiko žodyną, padeda išreikšti save, įgauna pasitikėjimo, padeda 

teigiamai save vertinti, pasidalinti vaidmenimis, įsijausti į atliekamo personažo vaidmenį, bendrauti 

tarpusavyje ir su žiūrovais, skatinamas vaiko noras vaidinti kuriami teatro kampeliai grupėse. 

Socialinė kompetencija 

Padėti vaikui suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, grupėje, sugebėti gyventi greta vienas 

kito, spręsti iškilusias problemas. Vaikas žaisdamas susikaupia, netrukdo šalia esančiam draugui, 

įsijungia į grupelių veiklą be didesnio raginimo. Iškilus nesėkmei kreipiasi pagalbos į 

bendraamžius, suaugusius. Bendrauja su įvairiais žmonėmis išvykų, ekskursijų, pasivaikščiojimų 

metu. Kaupia informaciją apie savo kaimo praeitį, papročius, tradicijas. Įgytą patirtį, sukauptą 

informaciją šeimoje, perteikia grupės gyvenime, bendravime, kalboje, žaidimuose. 

 

 

 



 

 

Ikimokyklinis amžius (3-4 metai) 

 

Tematika 

grupės veiklai 

Integruojamos 

programos ir 

projektai 

 

Vaiko veiksena 

„Aš naujoje 

grupėje“, 

„Aš ir mano 

artimieji“ 

„Gražiausi žiedai 

mylimai mamytei“, 

„Užaugo 

sūnaitėlis, bus 

tėvelio užvadėlis“, 

„Mano žaislai“, „ 

„Mūsų darbai, kuo 

būsiu užaugęs“, 

„Mus supanti 

erdvė: mano 

erdvė“. 

Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo 

programa, patvirtinta 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. 

vasario 7 d. įsakymu 

Nr. ISAK-179 

Pratinasi suprasti savo jausmus, stengiasi juos išreikšti 

pykdamas, verkdamas, šypsodamasis. Žaisdamas 

pavadina kai kuriuos savo išgyvenimus - gera, šalta, 

karšta, skauda, bijau, skanu, gražu. Žaisdamas vienas 

bando išreikšti savo jausmus: džiaugsmą, pyktį, myliu, 

nemyliu, noriu, nenoriu. Žaidimų metu vaikai giriami, 

skatinami, glostomi, atsiliepia į suaugusiojo kalbą, 

apžiūrinėja ir tyrinėja žaislus ir daiktus. Pavadinus 

vardu, vaikas atsiliepia, pasako savo vardą. Piešia 

save, vedžiodamas pirštuku pagrindines kūno dalis: 

galvą, pilvą, rankas, kojas. Bando piešti popieriaus 

lape žmogų, save, mamą, tėtį, brolį ir t.t. Atpažįsta 

save, savo šeimos narius nuotraukose (mamą tėtį, sesę, 

brolį, senelę, šuniuką, katytę). Suvokia, kodėl tėveliai 

dirba, kokią naudą duoda darbas. Tyrinėja įvardina 

namų apyvokos, asmeninius daiktus. Žaisdamas 

imituoja suaugusiųjų veiksmus, pasirenka mamos, 

gydytojo, auklėtojos, vairuotojo, kirpėjos ir kitus 

vaidmenis. Mėgdžiodamas auklėtoją pasisveikina, 

atsisveikina, sako „ačiū“, ,,prašau“. Stebėdamas 

auklėtoją, imituoja jos elgesį ir veiksmų eiliškumą: 

tvarko žaislus, plauna rankas, ieško savo rankšluosčio, 

savo vietos prie stalo, atpažįsta savo spintelę, lovytę. 

Pradeda žaisti grupelėmis kūrybinius ir stalo žaidimus. 

Dalinasi žaislais, priemonėmis, įspūdžiais. Tariasi dėl 

žaidimo vietos, žaislų, eigos, vaidmenų. Veikia 

atsimenant iš patyrimo, kas leidžiama, kas 

neleidžiama. Jaučia asmeninės ir bendros erdvės ribas. 

Pratinasi veikti drauge, padėti vienas kitam. 

„Auk sveikas, kaip 

ridikas“, 

„Žiemos 

rūpesčiai“, 

„Ragauju, 

skanauju rudens 

gėrybes“, 

„Aš kūrėjas, aš 

galiu“, 

„Aš auginu...“, 

,,Kas rieda ir 

džiugina: 

balionėlis, 

sviedinėlis, 

kamuolėlis“ 

Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programa, patvirtinta 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2006 m. 

kovo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-494 

 

 

Žino žaisliuko vietą, savo lovytę, kėdutę, 

rankšluostėlį, spintelę. Pratinasi prašyti pagalbos, 

reaguoti į suaugusiojo perspėjimus, kaip saugiai elgtis 

aplinkoje. Žaidimo metu susipažįsta su šviesoforo 

spalvomis, aiškinasi, kokie pavojai tyko, stebi 

paveikslėlius saugaus eismo klausimais. Susipažįsta 

kaip atsargiai elgtis su aštriais daiktais, elektros 

prietaisais, ugnimi. Grupėje žaidžia nedidelio fizinio 

intensyvumo žaidimus pagal plėtojamą savaitės temą. 

Žaidžia trumpus judriuosius žaidimus su įvairiomis 

priemonėmis, žaislais. Atlieka įvairius ėjimo, bėgimo, 

šuolių, mėtymo, laipiojimo judesius. Lavina 

koordinaciją, greitumą, ištvermę, vikrumą ir kitas 

fizines ypatybes. Tyrinėja esančius grupėje kliūtis, 

bando eiti paskui auklėtoją, apeinant baldus, kitus 

daiktus. Žaidžia su kamuoliu, bando piešti apskritimą, 



spalvinti. Teigiamas emocijas išreiškia džiaugsmingu 

sušukimu, juoku, šypsena. Žaisdamas su kamuoliu 

išreiškia džiaugsmą, norą žaisti, bendrauti su kitais. 

Stebi auklėtojos, draugo veiksmus, bando atkartoti. 

Bando ridenti kamuolį, abiem rankom mesti tolyn, 

pavyti tolyn riedantį kamuolį. Bando mesti kamuolį į 

ant žemės padėtą taikinį, nepargriūdamas spirti 

kamuolį. Bando pats praustis rankas ir veiduką, 

naudotis rankšluosčiu. Savarankiškai randa savo vietą 

prie stalo. Valgo su šaukšteliu, geria iš puodelio, 

pavalgęs bando naudotis servetėle. Pratinasi naudotis 

asmens higienos reikmenimis: muilu, šukomis, nosine, 

rankšluostėliu. Pratinasi plautis rankas, nusišluostyti. 

Aiškinasi, kokius produktus mėgsta vaikai, aptaria ką 

sveika ir ką nesveika valgyti. Ragauja daržoves 

(morką, ridiką, agurką, pomidorą), vaisius (obuolį, 

kriaušę, slyvą, vyšnią), uogas (vyšnią, braškę, 

serbentą) ir apibudina juos: kartus, saldus, rūgštus ir 

t.t. 

,,Aš skaičiuoju: 

vienas – daug“, 

„Kaip bitutės 

triūsiam, plušam“, 

„Namai namučiai“, 

,,Mašinėlės ir 

lėlytės, žais 

berniukai ir 

mergytės‘‘, 

,,Maža moterėlė 

visus aprengia“, 

„Zoologijos sode“, 

‚,Aš pažįstu medį, 

krūmą, gėlę‘‘ 

,,Mano gimtinė - 

Lietuva“, 

,,Aš ir laikas. 

Mano diena“, 

„Gyvūnų 

pasaulis“, 

„Rudenėlio kaip 

nebūta“, 

„Mūsų pajūris“, 

„Spalvos ir 

spalvelės“, 

„Spalvotos 

Nykštuko 

pasakos“, 

„Nykštukai ir 

milžinai“. 

 Žaidžia vardų žaidimus: atsiliepia pašauktas vardu, 

padrąsintas pasako savo vardą, parodo į save pirštu 

paklausus, kur yra. Vartoja įvardžius savo asmens ar 

kitų asmenų nurodymui: aš –tu, man-tau. Ateidamas 

pasisveikina, išeidamas atsisveikina, sako ,,ačiū“, kai 

jam ką nors duoda. Stebi matomus gamtos reiškinius 

(šviečia saulutė, lyja lietus, sninga sniegas, pučia 

vėjas), tyrinėja augmeniją (žolę, gėlę, krūmus, 

medžius) ir gyvūniją: vabzdžius (skruzdėlę, žiogelį, 

drugelį), paukščius (žvirblį, zylę, varną, gandrą), 

gyvulėlius (katiną, šuniuką). Suranda knygutėje, 

paveikslėlyje ar tarp žaislų, pavadintą naminį gyvūną. 

Pamėgdžioja žinomų gyvūnų ir paukščių garsus, 

imituoja judesius, rodydami pagrindines gyvūnų kūno 

dalis: galvą, pilvą, kojas, uodegą, akis, ausis, snukutį, 

ragus. Stebėdami popierines lėles, atpažįsta ir parodo 

bei pavadina pagrindines kūno dalis (galva, kojos, 

rankos, pilvas). Piešinyje bando nupiešti trūkstamas 

žmogaus kūno dalis. Skiria ir pavadina įvairaus 

amžiaus ir lyties žmones: teta, senelis, mergaitė ir t.t. 

Berniukai žaidžia su ,,vyriškais“ žaislais: mašinomis, 

įrankiais, statybinėmis kaladėlėmis ir t.t., mergaitės–su 

lėlėmis, vežimėliais, kaspinais ir t.t. Stebi suaugusiųjų 

veiklą ir mėgdžioja kūrybiniuose žaidimuose. 

Didaktinių žaidimų metu grupuoja daiktus, žaislus 

pagal dydį (didelis-mažas), formą (skritulys-kvadratas; 

skritulys-ovalas-kvadratas-trikampis), spalvą (raudona 

– mėlyna – geltona - žalia). Sudaro daiktų, žaislų eiles 

nuo didžiausio iki mažiausio ir atvirkščiai skaičiuoja 

daiktus iki 3. Tikslingai naudoja įrankius ir kitokius 

buities daiktus: kibirėlį, kastuvėlį, semtuvėlį ir kt. 

Pradeda naudoti daiktų pakaitalus (kaladėlė–mašina, 

lygintuvas ir kt.). Vartant paveikslėlius, sklaidant 



knygeles pavadina baldus, indus, drabužius, aptaria jų 

paskirtį. Pavadina poros dalis. Kalba, kad dieną yra 

šviesu, einame į darželį, žaidžiame, o naktį tamsu – 

miegame. Kalba apie metų laikus pagal gamtos 

reiškinius. 

„Mano draugas - 

knygelė“, 

„Rudenėlis 

atriedėjo – 

obuoliukų 

probirėjo‘‘ 

„Kaziuko mugė. 

Amatai.“, 

„Augalų 

karalystė“, 

„Sodų žydėjimas“. 

 Pradeda bendrauti įvairiausios veiklos metu. 

Mėgdžioja draugų, auklėtojos veiksmus, kalbą, 

poelgius, vyresnių brolių, seserų emocijų raiškos 

būdus. Mimika, gestais išreiškia meilę, gerą nuotaiką, 

nerimą, pyktį. Ieško daiktų, kuriuos auklėtoja įvardija: 

lėlė, mašina, kiškutis ir kt. Bendraudami su auklėtoja, 

reiškia palankumą, pasitenkinimą šypsodamiesi, o 

nepalankumą – pykdami, verkdami. Pasako savo ir 

kitų vaikų vardus, atsiliepia pašauktas vardu, 

klausinėja, pratinasi atlikti nesudėtingus paliepimus. 

Vartoja žodelius, padedančius bendrauti: ,,noriu”, 

,,duok”. Atlieka draugų ar suaugusiojo nurodymus, 

prašymus, padėkoja, paprašo, pratinasi kalbėti dialogu. 

Klausosi auklėtojos aiškinimų, patys bando vienas 

kitam sakyti, klausti. Domisi kitais vaikais, pats ieško 

draugo savo žaidimams. Pratinasi atlikti žaidybinius 

judesius: ploja katutes, trepsi kojomis, eina rateliu, 

rodo ,,didelis, mažas, stiprus”, linguoja. Klausosi 

auklėtojos, meninio ugdymo mokytojos atliekamų 

dainų, lopšinių, mylavimų, ratavimų. Stengiasi kartu 

su auklėtoja ar vienas deklamuoti eilėraštukus, 

dainuoti lopšines, ploti katutes. Klausosi gyvūnėlių 

garsų: kačiuko miaukimo, šuns lojimo, karvės 

mūkimo, vištos kudakavimo. Varto knygeles kartu su 

auklėtoja, tėveliais, tyrinėja paveikslėliuose 

pažįstamus daiktus, situacijas. Pratinasi susikaupti 

stebint daiktus, žiūrinėjant paveikslėlius, žaislus. 

Žaidžia ratelius, derina judesius su dainelės žodžiais. 

Žaisdamas su žaislais spontaniškai atkartoja girdėtus 

garsus, žodelių junginius. Mėgdžioja dvigarsiais 

gyvūnų ir paukščių kalbą, bando papasakoti apie savo 

mylimą žaisliuką, pavadina daiktus daiktavardžiais 

(žaislus, baldus, gyvūnėlius). Bando veiksmažodžiais 

pavadinti veiksmus (plauna, valgo ir t.t.). Vartoja 

jungtukus (ir, o), derina būdvardžių ir daiktavardžių 

skaičių ir giminę (didelis, gražus namas). Išsako savo 

poreikius (,,Noriu mamos“), dalijasi buvusia patirtimi 

(,,Aš mačiau katę“), aiškina (,,Einu namo“), planuoja 

(,,Eisiu namo“), kalba 2-3 žodžių sakiniais. 

Vartydamas knygelę išreiškia savo emocijas, atkartoja 

gyvūnėlių judesius, ,,kalbą”, bando piešti. Skiria 

knygelės apačią ir viršų, varto knygeles, bando 

pasakyti, ką mato paveikslėliuose. Suvokia knygutės 

estetinę vertę: graži, nauja, suplyšusi. Atsineša iš 

namų knygelių, jas varto kartu su draugu, auklėtoja, 

stebi kaip suaugusieji tvarko, klijuoja knygeles. 

„Rieda ratai  Muzika: 



rateliai“, 

„Sušilk prie Šv. 

Kalėdų ugnelės“, 

„Vaikų pramogos 

žiemą“, 

„Gandras parnešė 

Velykas“, 

Vaikai įsijungia į įvairią meninę veiklą – dainuoja, 

vaidina, klausosi muzikos, šoka, žaidžia ir t.t. Noriai 

žaidžia ratelius, atlieka veiksmus pagal dainelės 

žodžius. Tyrinėja savo kūno dalis ir stengiasi jomis 

išgauti ritmą, eina rateliu, šalia tiesia linija, atbulomis, 

išlaiko lygų ratą, sudaro du ratelius, sukasi susikibus 

už parankių, bėgioja gyvate. Išmėgina įvairias ritmo 

galimybes (mediniu šaukštu, lazdele, stuksena į 

metalą). Klausosi muzikinių kūrinių, juos apibūdina 

(linksmas, liūdnas, lėtas, greitas). Klausosi muzikinių 

žaislų skambėjimo (barškučio, būgnelio, varpelio ir 

t.t.), juos atpažįsta. Klausantis muzikos aktyviai juda, 

šokdina žaislus, naudoja įvairius daiktus: kaspinėlius, 

skareles ir kt. Klausosi linksmų ir ramių muzikos 

kūrinėlių, lietuvių liaudies dainelių, lopšinių, imituoja 

įvairius judesius (kiškis šoka, meškutė eina) Pratinasi 

atlikti elementarius ritmiškus judesius su muzika, 

grodamas kokiu nors muzikos instrumentu 

improvizuoja. 

Dailė: 

Susipažįsta su piešimo priemonėmis, pratinasi 

orientuotis popieriaus lape-piešia lapo viduryje, braižo 

spindulius į visas puses, susikertančias, vertikalias. 

Piešia taškelius, brūkšnelius, horizontalias linijas, 

didelius ir mažus apskritimus, vaizduoja nesudėtingos 

formos daiktus, reiškinius - saulutę, dangų, pievą, 

sviedinuką ir kt. Teplioja, piešia atskiras kūno dalis: 

katinėliui ūsus, pėdutes ir t.t. Savo kalba pasakoja ką 

pavaizdavo darbelyje, bando jį pavadinti, reikšti savo 

mintis. Bando piešti žmogų. Savo nuotaiką išreiškia 

pasirinkdamas paveikslėlį, kuriame vaizduojamas 

linksmas ar liūdnas veidelis. Džiaugiasi savo ir draugų 

darbeliais, žaidžia su jais, kuria grupinius darbelius, 

didžiuojasi savo darbeliais, rodo juos suaugusiam, 

laukia pritarimo ir pagyrimo. Pratinasi saugiai elgtis 

su priemonėmis, jų neragauti, nesidėti į burną, 

nesužeisti kito. Susipažįsta ir naudojasi šešiomis 

spalvomis, kuria įvairias formas, pasakoja ką nutapė. 

Tapydamas stengiasi užpildyti spalva visą popieriaus 

lapą. Savarankiškai bando naudotis tapymo 

priemonėmis, tvarkytis darbo vietą. Savo jausmus 

reiškia įvairiomis tapymo priemonėmis (spalvotais 

pieštukais, kreidelėmis ir t.t.). Stebi gamtos objektus, 

reiškinius (lyja, sninga, lapai krinta), juos atpažįsta 

dailės kūrinėliuose, vaikų darbeliuose, išvardija juos, 

pasako kokiomis spalvomis jie pavaizduoti. 

 

 

 

 

 



 

 

Ikimokyklinis amžius (4-5 metai) 

 

Tematika 

grupės veiklai 

Integruojamos 

programos ir 

projektai 

 

Vaiko veiksena 

„Gražus mūsų 

ratelis“, 

„Aš ir mano 

šeima“, 

,,Aš nuolat augu ir 

keičiuosi“, 

,,Mano kaimynai“, 

,,Darbas žmogų 

puošia“, 

,,Mano vietovė“, 

„ Mano mamytė 

brangiausia“ . 

„Ką ir ko negaliu 

daryti?“ 

Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo 

programa, patvirtinta 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. 

vasario 7 d. įsakymu 

Nr. ISAK-179 

Susipažįsta su grupės, darželio vaikais ir darbuotojais, 

įsimena jų vardus, pareigas. Žino kur yra salė, virtuvė, 

skalbykla, logopedo ir medicinos kabinetai. Pasitiki jį 

globojančiais suaugusiais, kreipiasi pagalbos, 

klausinėja, pasakoja. Jaučiasi saugus grupėje, tarp 

draugų, įsitraukia į bendrą veiklą, pats organizuoja, 

kviečia pagalbai. Pastebi ir priima kitų vaikų dėmesį, 

palankumą. Pats rodo kitiems palankumo ženklus, 

dėmesį, pagarbų požiūrį. Sprendžia ir analizuoja 

tarpusavio problemas, pajunta atidaus, mandagaus, 

pagarbaus bendravimo privalumus. Dalijasi 

išgyvenimais, pastebi savo patirties skirtumus. Domisi 

kitais, jų darbais, daiktais, žaislais, sumanymais, 

jausmais, nuomone. Kartu su kitais vaikais kuria 

grupės taisykles, tradicijas, priima kitų požiūrį, 

įsitikinimus, poreikius. Dirba grupelėse, kuria bendrus 

darbus, toleruoja, išklauso, priima kito poziciją, kartu 

svarsto, diskutuoja, ieško bendro susitarimo. Dirba 

šalia kitų, gerbia privatumą, stengiasi netrukdyti 

kitiems. Dalijasi žaislais, daiktais, sužino apie 

nuosavybės teisę, mokosi ją gerbti. Pratinasi paprašyti, 

pasiūlyti, išklausyti, pasidžiaugti. Klausinėja vaikų, 

pats atsakinėja į klausimus žaisdamas, veikdamas. 

Kalba ir vartoja daiktavardį, jo mažybines, malonines 

formas. Pasakoja apie šiuo metu matomus žaisliukus, 

žaidžiamus žaidimus, sutiktus žmones, matomus 

gyvūnus, augalus, savo šiuo momentu patiriamus 

išgyvenimus. Turi norą pasikalbėti, svarstyti, 

įprasminant pažinimo patirtį, skatinant gyvą minčių 

reikšmę, intonacijų natūralumą, individualią šneką. 

Bendraudamas su draugais pratinasi kalbėtis su keliais 

vaikais iš karto. Jaučia pagarbą žemės ir dangaus 

didybei, gamtos paslaptingumui, gyvybės įvairovei, 

šventumui (šventais laikytiems augalams ir gyvūnams, 

pvz.: ąžuolui, žalčiui). Ugdosi atsakomybę ir 

darbštumą: rūpinasi augalais: augančiais grupėje, 

artimiausioje aplinkoje, sužalotais, neprižiūrėtais. 

Pratinasi atsispirti pagundoms: pasiryžta nelaužyti, 

nežaloti augalų, be reikalo neskinti gėlių, neteršti 

gamtos. Ugdosi užuojautą: padeda iškęsti „baltąjį 

badą“. parko, miško gyventojams (paukšteliams, 

žvėreliams), kelia inkilus. Kuria ir vykdo 

pasižadėjimus žemei, gamtai. Atlieka globos darbus. 

Pradeda pažinti savo kūną, jo funkcijas, lyčių 

skirtumus. Tyrinėja ir įvardija kūno dalis, apžiūri save 



veidrodyje, aiškinasi, kad kiekvienas žmogus turi savo 

ūgį ir svorį, įžiūri mergaičių ir berniukų skirtumus, 

skaičiuoja iš kiek pirštukų susideda pėda ir plaštaka. 

Supranta, kad žmonės turi vardą ir pavardę, suvokia, 

kas tai yra šeima. Pasako savo vardą ir pavardę, 

įvardija savo šeimos narius, paaiškindamas giminystės 

ryšius: brolis, sesuo, pusseserė, teta, dėdė ir t.t. Išsako 

savo nuomonę, kodėl šeimoje būtina vienas kitam 

padėti. Klausydamasis pasakojimų, susipažįsta su 

vaikų ir tėvų teisėmis. Domisi daiktais, jų paskirtimi, 

saugiai jais naudojasi ir tausoja. Susipažįsta su elgesio 

taisyklėmis, bando jų laikytis. Laikosi žaidimo sąlygų, 

tariasi dėl žaidimo temos ir tikslų. Žaisdamas 

kopijuoja patikusio personažo elgesį, kalbą ir kt. 

Susitvarko žaidimo vietą ir žaislus. 

„Būk saugus 

visur“, 

,,Sveikas vaikas“, 

,,Švara-sveikata“, 

,,Sodo, daržo 

dovanos“, 

„Ką slepia 

miškas?“, 

,,Maistas ir 

sveikata“, 

,,Judam, krutam, 

bėginėjam“, 

,,Aukim drūti ir 

sveiki“, 

,,Žaidimų 

dienelės“, 

„Dantukų 

miestelis“, 

,,Kas mano 

viduje?“, 

,,Emocijos ir 

jausmai“, 

„Kuo užaugęs 

būsiu?“. 

Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programa, patvirtinta 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2006 m. 

kovo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-494 

 

 

Sąmoningai aktyviai juda, žaidžia judriuosius 

žaidimus. Lavinasi koordinaciją, greitumą, vikrumą ir 

kitas fizines ypatybes. Jaučia kūno judėjimo tempą 

(greitai, lėtai), kūno ir jo dalių judėjimo kryptį 

(aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal). Pratinasi atlikti 

ėjimo, bėgimo, šuolių, mėtymo, laipiojimo judesius. 

Pratinasi orientuotis erdvėje, adekvačiai reaguoti į 

girdimuosius ir regimuosius ženklus: juda salėje, 

nesusidurdamas su kitais, žaidžia įvairius žaidimus 

kieme, derindamas savo veiksmus su kitų veiksmais, 

atitinkamai reaguoja į žodinį ir garsinį signalą. Atlieka 

ėjimo, bėgimo, šuolių, mėtymo, laipiojimo judesius. 

Supranta atskirų kūno dalių veiklos principus: derina 

rankų ir kojų judesius, įveikia nesudėtingas kliūtis, 

šliaužia, pralenda pro kliūtį, laipioja kopėtėlėmis, 

ugdosi akies taiklumą, mokosi valdyti kamuolį Atlieka 

fizinius pratimus taisyklingai kūno laikysenai ugdyti. 

Pratinasi saugiai elgtis gatvėje, namuose, kieme 

(atsargiai naudojasi žirklėmis, peiliu, adata, atsargiai 

elgiasi, kai yra įjungtos dujos, lygintuvas). Susipažįsta 

su saugaus elgesio taisyklėmis, nuvyksta prie pėsčiųjų 

perėjos, įsidėmi, kokie tyko pavojai ir susipažįsta su 

savo draugu – šviesoforu. Stebi paveikslėlius saugaus 

eismo, su ugnimi, aštriais daiktais tematika, aptaria 

juos. Klausosi kūrinėlių saugumo tematika, kuria 

pasakojimus pagal paveikslėlius, aptaria kur kreiptis, 

ištikus nelaimei. Laikosi valgymo kultūros: valgo 

neskubėdamas, naudojasi stalo įrankiais, servetėle, 

valgydamas taisyklingai sėdi. Įgyja asmens higienos 

įgūdžius: valosi dantis, prausiasi kaklą, ausis, kojas, 

pastebi, kada būna nešvarus. Savarankiškai naudojasi 

tualetu. Aiškina, kaip laikytis elementarių higienos 

taisyklių. Klausosi auklėtojos pasakojimų apie sveiką 

mitybą, vaisių ir daržovių naudą žmogaus savijautai, 

vaistažolių reikšmę sveikatai, išvardija ,,sveikus“ ir 

,,nesveikus‘‘ maisto produktus, geria žolelių arbatas su 

medumi. Įgyja žinių apie sveikatai svarbius veiksnius: 



teigiamus tarpusavio santykius; savo tapatumą, 

augimą, fizines galias; asmens higieną; sveiką ir 

saugią aplinką; sveiką mitybą; saugų elgesį, savisaugą; 

fizinės būklės pokyčius ir kūno poreikius; sveiką 

gyvenseną; judėjimą, fizinį aktyvumą; grūdinimą oru, 

vandeniu, saule. Tyrinėja save, įvardija kūno dalis. 

Domisi ir komentuoja lyčių skirtumus. Nusako 

žodžiais savo vidinę būseną (linksma-liūdna), kitų 

žmonių jausmus, savo fizinės būklės pokyčius ir kūno 

poreikių tenkinimą. Mandagiai bendrauja su 

bendraamžiais ir suaugusiais. Kurdamas išreiškia savo 

bei supranta kitų emocijas ir nuotaikas. Pastebi kitų 

žmonių simpatijas, draugiškumą, gerumą ir atsako tuo 

pačiu. 

,,Rudenėlio 

takeliu“, 

,,Žiema žila, žiema 

balta, ar žiemuže 

tau nešalta?“, 

,,Pavasario 

žiedams 

prasiskleidus“, 

,,Gėrį ir grožį 

kuriame darbu“, 

,,Žmogus ir 

augmenija“, 

“Ant mano delno 

duonos riekelė“, 

,,Daiktai iš 

ateities“,  

,,Kas matuoja 

laiką?“ 

,,Skaičiukų 

ratukas“, 

,,Orų išdaigos“, 

,,Mano gimtasis 

kraštas“, 

„Mes pajūrio 

vaikai“. 

 

 Domisi artimiausia gamtine ir kultūrine aplinka, 

pasauliu. Domisi (stebi) ir tyrinėja suaugusiųjų darbą, 

gyvenimą, augalus, gyvūnus, daiktus ir jų paskirtį, 

artimiausią aplinką, gyvosios ir negyvosios gamtos 

reiškinius. Užuodžia ir nustato kvapus, ragauja 

užsimerkus, atspėja, kas valgoma, jaučia šilumą ir 

šaltį, tyrinėja vandens ir oro temperatūrą. Įgyja 

elementarų supratimą apie daiktų grupių lygybę ir 

nelygybę. Grupuoja, lygina daiktus pagal vieną ir 

kelias savybes. Įsimena ir teisingai vartoja daiktų 

pavadinimus, vartoja apibendrinamuosius žodžius, 

pvz. žaislai, drabužiai, baldai, indai ir kt. Atpažįsta ir 

pavadina geometrines formas (skritulį, ovalą, 

kvadratą, stačiakampį, trikampį). Orientuojasi ir 

supranta laiko sąvokas: paros, metų, vakar, šiandien, 

rytoj. Klausinėja apie gamtą, stebi, analizuoja, 

eksperimentuoja būdamas gamtoje. Domisi darže, 

sode augančiais augalais. Pažįsta nuodingus ir 

nenuodingus grybus, valgomas miško uogas. 

Paaiškina sąvokas: daržovės, vaisiai, uogos. Klausosi 

pasakojimų kaip reikia elgtis gamtoje (nelaužyti 

medelių, nešiukšlinti ir kt.), aptaria kaip išsaugoti 

gražią gamtą. Paaiškina, kad visi gyvūnėliai nori 

gyventi ir negalima deginti žolės. Domisi naminiais 

gyvūnais ir paukščiais, pasako jų pavadinimus, 

diskutuoja apie gyvūnų naudą žmogui. Klausosi 

pasakojimų, mįslių, eilėraščių, patarlių apie gyvūnus, 

apibūdina gyvūnų išvaizdą, gyvenimo būdą ir kt. 

Išdėlioja, tyrinėja ir tvarko pačių surinktą gamtinę 

medžiagą. Klausosi lietuvių liaudies pasakų, eilių, 

dainų, padavimų apie augalus, jų ypatybes. Pasakoja, 

kokią naudą teikia augalai, kas iš jų gaminama. 

Nusako kelių vaistažolių gydymo tradicijas (liepos 

žiedai, čiobreliai ir kt.). Pasakoja ko reikia augalui, 

kad augtų, kaip juos prižiūrėti. Sodina, daigina 

(padedant auklėtojai) augalus, tyrinėja, kokių sąlygų 

reikia jiems augti. Laisto, purškia, prižiūri grupėje 

augančias gėles, daržoves. Atlieka lavinamąsias 



užduotis, logines, rašymo pradmenų, spalvinimo 

pratybas. Veikia su įvairia gamtine medžiaga 

(vandeniu, smėliu, kaštonais, gintarėliais, akmenukais 

ir pan.). Manipuliuodamas įvairiomis medžiagomis 

įgyja supratimą apie daiktų dydį, tūrį, svorį, formą, 

kiekį ir skaičių. Lygina, matuoja įvairius daiktus, 

objektus pagal: ilgį, plotį, didumą, storį (iš akies, 

žingsniais ir pan.), vertina atstumus tarp objektų. Stebi 

gamtos spalvingumą, skiria pagrindines spalvas, 

atspalvius ir teisingai jas pavadina. Kuria meninius 

darbelius apie grupėje esančius daiktus. Štampuoja, 

plėšo, kerpa geometrines formas, konstruoja iš įvairių 

figūrų, kerpa, lipdo įvairaus ilgio, pločio ir storio 

formas. Tyrinėja, pažįsta buitį (baldus, indus, apdarus 

ir kt.), buities ir sezoninius darbus. Susipažįsta su 

senovės amatais, vertina senovės amatininkų darbus, 

domisi tautodailininkų dirbiniais. Žaidžia kūrybinius 

vaidmenų žaidimus, mėgdžiodamas suaugusiųjų 

vaidmenis, profesijas, kultūrinio gyvenimo 

bendruomenėje elementus. Pasakoja apie šeimos 

narius, jų pomėgius, namuose švenčiamas šventes. 

Žiūrinėja šeimos albumą, išvardija šeimos narius, 

domisi tėvų profesijomis. Piešia šeimą, iliustruoja 

šeimos medį, drauge su tėvais dalyvauja šventėse, 

pramogose, parodos Keliauja po įžymias miesto 

vietas, domisi darbščiais, talentingais kaimo 

žmonėmis, dalyvauja šventėse. 

,,Mūsų mažosios 

knygelės“, 

,,Seku, seku 

pasaką“, 

,,Mus kalbina 

knygos lapeliai“, 

,,Linksmosios 

raidelės“. 

 Aiškiai ir teisingai taria gimtosios kalbos garsus. 

Varto, žiūrinėja, komentuoja pasakų veikėjus, 

aplinkybes. Spontaniškai kartoja padavimų, pasakų be 

galo, mįslių, erzinimų elementus. Tikslingai nusako 

daiktus, jų ypatybes ir skaičių įvardžiais ir 

skaitvardžiais. Vartoja būdvardžių laipsnius, būseną 

nusakančius veiksmažodžius ir jaustukus, veiksmą 

nusakančius ištiktukus. Žaidžia šalia vienas kito, 

dalijasi įspūdžiais, savo asmeniniais ir bendrais 

žaislais, pastebi ir įvardija naujus žaislus, jų detales, 

veiksmus. Pratinasi paprašyti, pasiūlyti, išklausyti, 

pasidžiaugti. Žaisdamas, veikdamas klausinėja vaikų, 

pats atsakinėja į klausimus. Kalba ir vartoja 

daiktavardį, jo mažybines, malonybines formas. 

Pasakoja apie šiuo metu matomus žaisliukus, 

žaidžiamus žaidimus, sutiktus žmones, matomus 

gyvūnus, augalus. Turi norą pasikalbėti, svarstyti, 

įprasminant pažinimo patirtį, skatinant gyvą minčių 

reikšmę, intonacijų natūralumą, individualią šneką. 

Bendraudamas su draugais pratinasi kalbėtis su keliais 

vaikais iš karto. Veikdamas, žaisdamas vartoja 

žodžius, kurie siejami su asmenine vaiko patirtimi, jo 

atliekamais veiksmais ir jį supančiais daiktais. 

Klausosi įvairių kūrinėlių, pokalbių, pasakojimų, 

sekimo, deklamavimo, skaitymo. Klausosi šalia 



esančio asmens, stengiasi jį suprasti. Klausosi įvairaus 

stiliaus tekstų – tautosakos, grožinės literatūros, 

informacinio, aprašomojo – publicistinio pobūdžio. 

Klausosi patarlių, mįslių, priežodžių, pasakų be galo, 

poemėlių, greitakalbių, erzinimų, liaudiškų dainelių, 

palinkėjimų, humoristinių eilėraštukų, pajaučia 

ryškiausius tarmės ir bendrinės kalbos skirtumus. 

Klausosi lietuvių liaudies pasakų, dainų, žaidimų, 

smulkiosios tautosakos. Atpasakoja, seka liaudies ir 

literatūrines pasakas, praeities ir šiuolaikinius 

apsakymus, padavimus, seka savo kūrybos pasakas, 

pasakoja istorijas, palydint pantomima; inscenizuoja 

tinkamai parinktus kūrinėlius. Atkreipia dėmesį į 

lengviausiai suvokiamas kalbos menines priemones: 

jos vaizdingumą, ritmą, pakartojimus ir kt. Klausosi 

kūrinių, girdi pauzes tarp žodžių, sakinių. Kuria 

pasakas, istorijas, ritminius dvieilius, ketureilius, 

sugalvoja istorijai pradžią ar pabaigą. Jaučia kalbos 

melodingumą, skambesį, ritmą gamtos garsų 

pamėgdžiojimuose, žaidimuose, dainuojamojoje 

tautosakoje, trumpuose eilėraštukuose. Išreiškia savo 

nuotaiką, norus, jausmus žodžiais. Įvardija kasdien 

matomus daiktus, žmones, gamtos reiškinius, 

gyvūnus, augalus paprastais žodžiais ir jų dariniais. 

Kalba apie tai, ką mato, girdi, liečia, ragauja, veikia. 

Daiktus lygina, matuoja, uosto ir pojūčius įvardina 

žodžiais. Kalbasi apie išgyvenimus namuose, grupėje, 

kelionėje ir kt. Varto knygeles, sugalvoja pavadinimus 

knygelių iliustracijoms. Klausydamas kūrinių, bando 

pajusti rašytinės ir sakytinės kalbos stiliaus 

skirtingumą; suprasti samprotavimus, ginčą, 

komentavimą, pranešimą. Dėlioja paveikslėlius su 

užrašytomis raidėmis. Rašo savo, mamos, tėvelio 

pirmąją raidę. ,,Skaito“ knygeles vienas kitam. 

Žaisdamas, veikdamas bando paliepti, pareikalauti ką 

padaryti. Tuo pačiu simboliniu ženkliuku pažymi savo 

spintelę, rankšluostį, lovą. Pratinasi balso toną, tembrą 

pritaikyti klausančiajam (neprigirdinčiajam ir kt.). 

Laikosi kalbinio bendravimo etikos, siejant tai su 

bendrosiomis žmogaus vertybėmis. Veikdamas, 

žaisdamas, bendraudamas su kitais įpranta pakartoti, 

pasakyti kitaip, jei kitas nesuprato. Mokosi skirti lėtą, 

greitą, vidutinį kalbos tempą. Pasakoja, kalba, įvardija 

savo paties atliekamus ir matomus veiksmus, 

santykius tarp žmonių, nusako būsenas. Deklamuoja 

trumpus eilėraštukus. Žaisdamas įsijaučia į vaidmenį, 

„atgaivina“ žaislus ir daiktus, bendrauja su jais kaip su 

gyvais. Skaitant kūrinėlį, įsiklauso į jo turinį, kalbos 

intonaciją. Inscenizuoja trumpas grožinės literatūros 

kūrinėlių ištraukas. Apibūdina, kokiu balsu skaitomas 

kūrinys (garsiai, tyliai, pašnibždomis, šaukiant). 

,,Rudenėlio  Muzika: 



spalvingumas“, 

,,Žiemužė baltom 

snaigėm krinta“, 

,,Adventiniai 

vakarojimai“, 

,,Sušilk prie Šv. 

Kalėdų ugnelės“, 

,,Lūžo ledo tiltai“, 

,,Pirmieji pavasario 

žiedeliai,“ 

,,Kaziuko mugė, 

amatai“, 

,,Velykos. 

Gyvybės 

atbudimas“, 

,,Per žemę rieda 

saulė“, 

,,Piešiu aš, mama 

ir tėtis“. 

Tyrinėja garso išgavimo būdus įvairiais muzikos 

instrumentais: ,,gamtos”, savo gamybos, vaikiškais 

muzikos instrumentais ir šiais instrumentais atlieka 

ritminius pratimus. Šokdamas įgunda ritmingai atlikti 

elementarius judesius ir šokio elementus: šuoliukus, 

pritūpimus, sukinius, dvigubą žingsnelį. Suvokia 

liaudies muzikos vertę, derina su įvairiomis meno 

rūšimis. Vertina liaudies dainų nuotaiką (liūdna, rami, 

linksma, graudi, švelni, liūliuojanti ir t.t.). Dainuodami 

kalendorines dainas, atpažįsta tradicines šventes. 

Tyrinėja, kurias kūno dalis galima ritmiškai judinti, 

kurios kūno dalys padeda išgauti ritminius garsus. 

Tyrinėja, aptaria savo balso galimybes dainuojant 

(garsą, tempą, melodiją). Atpažįsta girdėtus kūrinius, 

muzikos instrumentus (būgnelis, dūdelė, metalofonas, 

pianinas, smuikas ir kt.). Įsiklauso, kaip įvairiai 

skamba dainuojami vardai, koks skirtingas jų ritmas. 

Skiria muzikos nuotaiką (linksma-liūdna). Pratinasi 

pajausti šalia esantį, judėti kryptingai, koordinuotai. 

Šokio metu sudaro nesudėtingas figūras, šoka poroje, 

sustoja į ratelį, vorą, pusratį, dviem eilėm. Eilėraščių, 

poemėlių ritmą sustiprina plojimu, akmenukų, lazdelių 

„muzika“. Išgirsta gamtos ,,muziką‘‘ (vėjo ūžavimo, 

lapų čežėjimą ir pan.). Klausosi pačių vaikų kuriamos 

muzikos. Suvokia, jog muzika gali padėti ,,pasakyti” 

kitam apie save, savo nuotaiką, jausmus, išgyvenimus. 

Kūno judesiu, mimika vaizduoja įvairius gyvūnus, jų 

charakterius, negyvosios gamtos objektus. Domisi 

muzikos instrumentais, bando kurti, improvizuoti. 

Groja nesudėtingais tradiciniais ir netradiciniais 

muzikos instrumentais. Puoselėja muzikinį 

kūrybiškumą smulkiosios tautosakos pagalba. 

Pratinasi dainuoti mįsles, patarles, skaičiuotes, 

liaudies dainas ir t.t. Klausosi liaudies muzikos, 

mokosi žemaitiškų dainų, groja liaudiškais muzikos 

instrumentais. Plėtoja gebėjimus kurti daineles, 

lopšines, žaidimus. Pajunta esmines liaudies kūrybos 

formas. Atlieka judesius šokdamas liaudies šokius, 

ratelius. Klausosi, atpažįsta liaudies ir profesionalios 

muzikos kūrinius. 

Dramatizacija: 

Žaisdamas įsijaučia į vaidmenį, „atgaivina“ žaislus ir 

daiktus, bendrauja su jais kaip su gyvais. Vaidybinių 

improvizacijų metu simbolizuoja pasirinktą veikėją, 

modeliuoja tarpusavio santykius, plėtoja kūrybiškumą 

ir fantaziją. Vaidindamas, kūrybiškai plėtoja 

socialinius žaidimus, perteikia socialinę patirtį, 

įspūdžius. Inscenizuoja trumpas grožinės literatūros 

kūrinėlių ištraukas. Improvizuoja liaudies pasakų, 

pasakų su dainuojamaisiais intarpais siužetus, liaudies 

daineles. Perteikia Trijų Karalių, Užgavėnių 

persirengėlių, Velykų zuikučių savitą vaidinimo 



interpretaciją tradicinėse šventėse. Apibūdina, kokiu 

balsu skaitomas kūrinys (garsiai, tyliai, pašnibždomis, 

šaukiant). Išreiškia įspūdžius pasakojant, piešiant, 

lipdant, žaidžiant, savaip atkuria (interpretuoja) matytą 

vaidinimą stalo teatre. Klausosi gyvo, raiškaus 

sekimo, deklamavimo, dainavimo. Bando pajausti 

turimų žodžių (garsų) ir atliekamų judesių harmoniją, 

pratinasi vaidinant išlikti aktyviu, emocionaliu. 

Pratinasi jausti, kaip galima perteikti teksto rimą, 

ritmą bei išreiškiamą nuotaiką (eiliuotas tekstas 

greitas, linksmas, lėtas; pasakos ritmas nuotaikingas, 

paslaptingas). Žaidžia siužetinius žaidimus, plėtoja 

žaidimo siužetą įsivaizduojant, fantazuojant, kuria 

siužetams, žaidimams atitinkančią aplinką. 

Dailė: 

Aplikuoja, dėlioja piešinius, ornamentus iš gamtinės 

medžiagos. Puošia aplinką (grupę) savo darbeliais. 

Daro gamtos daiktų atspaudus (medžio lapo, šakelės, 

akmenėlio ir kt.). Daro žmogaus, gyvūnų, paukščių 

figūras, įvairius statinius iš įvairios formos popieriaus 

dėžučių, plastmasės buteliukų ir kt. buities atliekų 

(kamščių, šiaudukų, siūlų, vielos ir kt.). Daro įvairius 

dirbinius iš gamtinių medžiagų (kankorėžių, gilių, 

kaštonų, spyglių ir kt.), jungia jas plastilinu, klijais. 

Sužino ir išbando įvairių tapybos priemonių, 

medžiagų, technikų naudojimo galimybes. Linijomis, 

dėmėmis, spalvomis reiškia gamtos nuotaikas. 

Intuityviai suvokia save tautos meninės kultūros 

dalimi. Tyrinėja liaudies meno dirbinius: švilpukus, 

molinius žaislus, margučius ir kt. Suvokia ir apibūdina 

jų grožį. Tyrinėja tautodailės darbus: tautinių 

kostiumų ornamentus, keramikinių dirbinių raštus, 

karpinius, pintus daiktus ir kt. Suvokia, kad tautodailė 

yra tautos praeities atspindys ir turi simbolinę prasmę. 

Stebi, tyrinėja tautodailės ir profesionaliosios dailės 

kūrinius. Mato grožį aplinkos daiktuose, pastebi 

tradicinių daiktų puošybos elementus. Suvokia, kad 

viskas, kuo naudojasi yra kitų žmonių širdies, proto ir 

rankų darbo kūrinys. Piešia girdėtų tautosakos kūrinių 

(pasakų, dainų) temomis, tapo ornamentus, dėlioja 

juos iš geometrinių formų, detalių, ornamentuoja 

lipdinius liaudiškais motyvais. Sužino, kaip maišant 

dvi spalvas gauti trečią. Bando, eksperimentuoja, 

pratinasi pažinti atspalvius. Išbando, naudoja 

konstravimui, erdvės paskirstymui įvairius aplinkos 

daiktus, gamtinę medžiagą. Susipažįsta su popieriaus 

savybėmis (galima glamžyti, lankstyti, susukti, plėšyti, 

karpyti ir t.t.). Tapytą darbelį papildo kitomis 

įvairiomis medžiagomis (sėklomis, audiniu, siūlais ir 

kt.). Pina, lanksto, konstruoja. Darbelį naudoja 

žaidimui, vaidybai, saviraiškai. 

 



 

 

GRUPĖS UGDYTINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimo paskirtis – padėti vaikui tobulėti, atskleisti, ką jis jau žino ir gali. 

Vertinimo esmė – tikslingas ugdymo metodų ir būdų parinkimas. 

Vertinimo tikslas – padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip asmenybė, kaupti 

informaciją apie kiekvieno pasiekimus ir daromą pažangą, kad būtų galima koreguoti ugdymo 

procesą, priimti pagrįstus sprendimus: sudaryti galimybę tėvams tapti lygiaverčiais vertinimo 

partneriais, gauti grįžtamosios informacijos tolesniam ugdymo planavimui. 

Vertinimo uždaviniai – padėti įžvelgti vaiko ugdymo ir ugdymosi galimybes, pasiekimų 

lygmenį, nustatyti spragas ir problemas. Planuojant ugdymo procesą, pasirinkti tinkamiausią turinį, 

formas, būdus, metodus, individualizuoti ugdymą, suteikti tėvams informaciją apie vaiko ugdymąsi, 

stiprinti ryšį tarp vaiko, tėvų ir įstaigos, nustatyti lopšelio-darželio ugdymo kokybę. 

Vertinimo dalyviai – vaikai, tėvai, auklėtoja. 

Vertinimo būdai : vaiko stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje ( faktų rinkimas, atskirų 

situacijų aprašymas, bei ištisinis fiksavimas ir kt.), pokalbis, su vaiku ir jo tėvais, vaiko veiklos ir 

kūrybos darbelių analizė, vaiko kalbos garso įrašų bei veiklos ir elgesio vaizdo įrašų analizė ir kt. 

Ugdymo procese vertinimo ciklą sudaro: 

vertinimo planavimas (vertiname 2 kartus per metus: spalio bei gegužės mėnesiais); 

vertinimo informacijos kaupimas ir fiksavimas: (tėvų apklausa 2 kartus per metus, vaikų 

stebėjimas, darbų analizė, specialistų (logopedo) pastabos ir komentarai); 

3 - 5 m. amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami individualiuose vaikų pasiekimų vertinimo 

aplankuose. 

Surinkta informacija padės numatyti bendrus visai Grupei tikslus, uždavinius, pasirinkti 

ugdymo ir ugdymosi metodus ir būdus, sukurti ugdymui palankią Grupės aplinką, pasirinkti tokias 

priemones, kurios geriausiai tenkintų vaikų poreikius, atitiktų jų raidos lygį, gebėjimus, numatyti, 

kokias nagrinėsime temas, žaisime didaktinius ir judriuosius žaidimus. 

Analizuojant informaciją, taikomų metodų veiksmingumą, priemonių tikslingumą, įvertinami 

pasiekimai, padaryta pažanga ir numatomi nauji tikslai ir uždaviniai. 

Individualūs vaikų ugdymosi pasiekimai fiksuojami lentelėse: „Ankstyvojo amžiaus (3-4 

metų) vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo aprašas“, „Ikimokyklinio amžiaus (4-5 metų) vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų vertinimo aprašas“. Vertinimo lentelės pateikiamos kaip priedas prie 

programos (1 priedas). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Programos įgyvendinimo veiksmingumas sistemingai vertinamas kasmet pagal Mokyklos 

pasirinktus mokslo metų veiklos tikslus, prioritetus. Atliekant Programos vertinimą, išryškinamos 

Programos stipriosios ir tobulintinos sritys. Programos vertinimo rezultatai aptariami Mokytojų 

taryboje. 
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1 priedas 

3-4 METŲ VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠO PAVYZDYS                                                  
 

________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, amžius) 

 

Tam tikru periodiškumu stebima vaiko raida ir pažymima tam tikru simboliu, pavyzdžiui, * ar  kitokiu  prie atitinkamos skilties pagal 

vaiko pasiektus gebėjimus: pirmoji skiltis – pasiekti gebėjimai; antroji – gebėjimai dar formuojasi; trečioji – reikia pagalbos.  

 

Vaiko ugdymo(si) sritys/ požymiai Pasiekti 

gebėjimai 

Gebėjimai 

dar 

formuojasi 

Reikia 

pagalbos 

Komentarai/rekomendacijos 

Pažinimo raida  Spalis Gegužė Spalis Gegužė Spalis Gegužė  

Geba sutelkti dėmesį atlikdamas mėgstamą veiklą        

Domisi aplinka, tyrinėja        

Įvairiai eksperimentuoja su daiktais, aiškinasi jų 

savybes 

       

Geba manipuliuoti  daiktais ir jų grupėmis        

Kalba ir raštingumas         

Kalba sakiniais, sudarytais iš 3–4 žodžių        

Kalba prijungiamaisiais sakiniais        

Klausinėja: kam? kada? kodėl?        

Įvardija objektą, veiksmą, reiškinį        

Geba papasakoti rišlų kelių sakinių tekstą pagal 

pateiktus klausimus 

       

Fizinė raida         

Geba keisti judesių tempą pagal žodį, muziką, kitą 

signalą  

       

Geba užlipti ir nulipti nuo kėdės, suolo        

Mėto ir gaudo kamuolį        

Geba peržengti neaukštas kliūtis        

Laikosi higienos įgūdžių (plaunasi rankas prieš valgį)        

Stengiasi savarankiškai apsirengti         



Socialinė raida         

Kalba, bendrauja su suaugusiais ir vaikais        

Pradeda žaisti įvairius žaidimus drauge su 

bendraamžiais 

       

Geba dalytis        

Pratinasi pasitikėti savo gebėjimais        

Pratinasi atpažinti ir įvardyti savo jausmus        

Meninis suvokimas ir raiška         

Geba pasitelkti vaizduotę kurdamas, muzikuodamas        

Savitai vaizduoja žmones, gyvūnus, augalus, kt.        

Noriai klauso, atlieka, dalyvauja muzikinėje veikloje        

Geba pasirinkti meno raiškos priemones        

Originaliai vaizduoja aplinkoje esančius daiktus, 

reiškinius 

       

 

Tėvų komentaras: 

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

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

 

 
Naudota literatūra: 

1. Ruzgienė, A. Petružienė, S. (2005) Vaikas ir aplinka. 

2. Szarkowicz, D. (2011) Stebėjimas ir refleksija vaikystėje. 

3. Žukauskienė, R. (1996) Raidos psichologija. 

 

 

 

 

 



4-5 METŲ VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠO PAVYZDYS 

 

________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, amžius) 

 

Tam tikru periodiškumu stebima vaiko raida ir pažymima tam tikru simboliu, pavyzdžiui, * ar  kitokiu  prie atitinkamos skilties pagal 

vaiko pasiektus gebėjimus: pirmoji skiltis – pasiekti gebėjimai; antroji – gebėjimai dar formuojasi; trečioji – reikia pagalbos.  

 

Vaiko ugdymo(si) sritys / požymiai Pasiekti 

gebėjimai 

Gebėjimai 

dar 

formuojasi 

Reikia 

pagalbos 

Komentarai/rekomendacijos  

Pažinimo raida  Spalis Gegužė Spalis Gegužė  Spalis Gegužė  

Geba sutelkti dėmesį atlikdamas tam tikrą veiklą         

Domisi aplinka, tyrinėja, eksperimentuoja        

Geba apibūdinti įvairių daiktų atskirus požymius        

Geba palyginti daiktus (pagal aukštį, dydį, kt.)        

Žino daiktų paskirtį ir geba įvairiai juos panaudoti savo 

veikloje 

       

Pagal turimą patirtį nustato reiškinių priežastingumą        

Kalba ir raštingumas         

Geba papasakoti apie save, šeimos narius        

Kalba sakiniais        

Įvardija objektą, veiksmą, reiškinį        

Įvardija tai, ką geba atlikti        

Supranta žodžių prasmę        

Geba papasakoti pasakojimą, istoriją        

Fizinė raida         

Geba greitai ir tolygiai bėgti, lengvai sustoti        

Geba šokti į tolį įsibėgėjus        

Geba šokinėti ant vienos kojos        

Kontroliuoja savo veiksmus        

Geba išlaikyti pusiausvyrą stovėdamas ant vienos kojos        

Pakankamai išlavėjusi smulkioji motorika (geba        



užsisegti užtrauktuką, sagas, kt.) 

Laikosi higienos įgūdžių        

Socialinė raida         

Geba valdyti savo emocijas, įvardija savo jausmus        

Geba įsijausti į kito būseną (užjausti, džiaugtis, kt.)        

Gali priimti sprendimus, spręsti problemas        

Geba bendrauti, drauge veikti su bendraamžiais        

Geba dalytis         

Dažnai rodo iniciatyvą, pasitiki savimi        

Meninis suvokimas ir raiška         

Geba pasitelkti vaizduotę kurdamas, muzikuodamas        

Vaizduoja žmones, gyvūnus, augalus, kt.        

Noriai klauso, atlieka, dalyvauja muzikinėje veikloje        

Geba pasirinkti meno raiškos priemones        

Originaliai vaizduoja aplinkoje esančius daiktus, 

reiškinius 

       

Geba pabaigti pradėtą darbą        

Tėvų komentaras: 

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

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

Naudota literatūra: 
1. Ruzgienė, A. Petružienė, S. ((2005) Vaikas ir aplinka. 

2. Szarkowicz, D. (2011) Stebėjimas ir refleksija vaikystėje. 

3. Žukauskienė, R. (1996) Raidos psichologija. 

 
 


