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GRUPĖS DIENOTVARKĖ 

 

                    
 

7.00        -         8.00 val.            -       Vaikų atvykimas, pokalbiai su tėvais.                                       
8.00        -         8.30 val.            -        Pasisveikinimas. Pokalbiai, diskusijos. 

8.30        -         9.00 val.            -       Ryto ratas. Dienos veiklos aptarimas.  

9.00        -        9.30 val.             -         Pusryčiai valgykloje. 

9.30      -        10.00 val.             -         Ugdomoji veikla 

10.00      -        11.20 val.           -       Savarankiška veikla grupėje (lauke).  Pasivaikščiojimas 

11.20      -        11.40 val.           -       Rankų plovimas. Pasiruošimas pietums. 

11.40      -        12.20 val.          -       Pietūs valgykloje. 

12.20      -        12.40 val.           -        Dantukų valymas. Pasiruošimas miegui. 

12.40      -        14.40 val.           -        Poilsis. Pietų miegas 

14.40      -        15.10 val.           -        Kėlimasis po pietų miego. 

15.10     -        15.30 val.            -        Vakarienė. Rami veikla 

15.30      -        16.00 val.           -        Pokalbis su grupės ugdytiniais.  Įsivertinimas. 

16.00      -        17.00 val.           -       Savarankiška veikla grupėje arba pasivaikščiojimas lauke. 

17.00        -      17.30 val.           -        Dienos veiklos užbaigimas. Ėjimas namo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

 JUNGTINĖS GRUPĖS 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ  

ATOSTOGŲ GRAFIKAS 

 
2019 – 2020 m.m. 

 

Eil. 
Nr. 

Atostogų  
pavadinimas 

Atostogų laikas Grįžti į mokyklą 

1.  
RUDENS 
 
 

 
2019-10-28 /  2019-10- 31 

 
2019 - 11- 04 

2.  
ŽIEMOS (kalėdinės) 
 
 

 
2019-12-23 / 2020 - 01- 03 

 
2020- 01- 06 

3.  
ŽIEMOS(papildomos) 
 
 

 
2019-02-18 / 2019-02- 22 

 
201- 02- 25 
 
 
                                                             

4. PAVASARIO  2020-04-17 / 2020-04-17 2020-04-20 
 
 
 
 

5. MOKSLO  METŲ PABAIGA 2020-06-09  
 
 
 

 



 4 

TURINYS 
 

 

1. Bendrosios nuostatos................................................................................................................... 4 

1.1. Informacija apie švietimo tiekėją..................................................................................4 

1.2. Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), bendruomenės poreikiai...........................................4 

1.3. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą.........................................................................................7 

1.4. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas.....................................................................8 

1.5. Įstaigos savitumas..........................................................................................................9 

2. Ugdymo principai   ....................................................................................................................10 

3. Ugdymo tikslas ir uždaviniai......................................................................................................11 

3.1. Tikslas..........................................................................................................................11 

3.2. Uždaviniai....................................................................................................................11 

4. Ugdymo metodai ir priemonės...................................................................................................11 

5. Ugdymo turinys..........................................................................................................................16 

6. Ugdymo turinio išdėstymas........................................................................................................17 

7. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas..........................................................................................73 

8. Naudota literatūra ir šaltiniai......................................................................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Informacija apie švietimo tiekėją 

 

Grupės veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir įstaigos nuostatais. 

Koreguojant programą vadovautasi Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybės 

švietimo 2013–2022 metų strategija, grupės veiklos ataskaitomis, mokyklos bendruomenės narių 

pasiūlymais, rekomendacijomis. 

 

Švietimo tiekėjo pavadinimas: Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyrius 

Mokyklos  pavadinimas: Pakuonio pagrindinė mokykla 

Teisinė forma: Prienų savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Grupė: neformaliojo švietimo mokyklos 

Veiklos pradžia: 2019 m rugsėjo 1d. 

Teikiamos paslaugos:  priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas 

Ugdymo(si) kalba: lietuvių 

Ugdymo(si) forma: dieninė 

Įstaigos kodas: 190189523 

Adresas: Sodų g. 36, Pakuonis 

    Tel.: 831943392 

    Interneto svetainės adresas: pakuonis.prienai.lm.lt 

          El. paštas: mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt 

 

 

1.2. Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės poreikiai 

 

     Analizuojant anketose bei individualių pokalbių metu išreikštus tėvų poreikius, galime 

teigti, kad dauguma pageidauja padėti vaikams socializuotis, t. y. tapti visuomeniškais žmonėmis, 

tuo pačiu įgyti bendravimo, savitvarkos, savarankiškumo įgūdžių, lavinti fizines bei psichines 

galias, kūrybiškumą, diegti atsakomybės jausmą. Pagrindinis apibendrinantis pageidavimas – 

sėkmingai besiugdantis ir subrandintas mokyklai vaikas. Su tėveliais diskutuojame, aiškinamės šios  

sąvokos prasmę ir įgyvendinimo pakopas. 

    Tėvai išskiria dorinio ugdymo svarba. Neretai susiduriame su vartotojiškomis nuostatomis, 

nemotyvuotu agresyvumu, žiaurumu. Gebėjimas spręsti įvairias psichologines problemas – didžiulis 

nūdienos visuomenės poreikis, pasireiškiantis įvairiuose amžiaus tarpsniuose. Tikime, kad verta 

ieškoti būdų diegti dorovines nuostatas, pasitelkiant ir plėtojant etnokultūrą. Tai tvirtas pamatas, 
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padedantis plėsti vaikų emocinį intelektą, suteikiantis laisvę rinktis, koreguojantis vertybines 

nuostatas. 

  Tėvai pritaria įstaigos iniciatyvai nuolat lankytis miesto teatrų spektakliuose, muziejuose, 

išvykose, kviesti atlikėjus į grupę ir mokyklą. 

Įstaigos veikla yra susijusi su valstybės ir Prienų rajono savivaldybės švietimo politika, t. y. 

gerinama švietimo kokybė bei švietimo sistemos efektyvumas, užtikrinamas kokybiškas ir 

efektyvus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teikimas. Grupės bendruomenė 

skatinama suvokti savo misiją ir reikšmę, kuriant ir vykdant įstaigos viziją. 

Grupės bendruomenė gana įvairi. Vis dar tebėra gyvas kartų ryšys. Nemaža dalis vaikų 

gyvena kartu su seneliais ir net proseneliais. Betarpiškas bendravimas sudaro sąlygas tiesiogiai 

perimti jų išmintį, bendravimo būdą. Pastebėjome, kad vyresniosios kartos žmonės palyginti 

aktyviai dalyvauja grupės gyvenime – renginiuose, parodose.  Tuo tarpu tėveliams aktyvi veikla 

įstaigoje ne visuomet galima – labai intensyvus gyvenimo tempas. Tačiau, nežiūrint to, rengiant 

šventes, liaudiškas vakarones, sulaukiame pačių energingiausių, aktyviausių bendruomenės narių. 

Išgirstame atsiliepimų, kad smagu ir įdomu kartu su vaikais leisti laiką - minti mįsles, žaisti ratelius, 

žaidimus, pageidaujama išmokti jų kuo daugiau ir panaudoti  įvairių švenčių metu. 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2003 

m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX- 1569, bendrosiose nuostatose pažymima, kad „vaiko apsauga - 

teisė augti savo šeimoje ir gauti profesionalią pagalbą, taip pat teisė būti apsaugotam nuo socialinio 

ir individualaus smurto”.  

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje rašoma apie kiekvieno visuomenės nario lygias 

teises ir laisves „nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių 

pažiūrų“, ... ,,kiekvienos tautos tradicijų ir kultūros svarbą vaiko apsaugai ir harmoningam 

vystymuisi”, teigiama, kad „vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, 

jausdamas meilę ir supratimą”. 

  Vaikų ugdymui didelės reikšmės turi grupės aplinka. Vyresnieji vaikai labiau linkę į 

saviraišką, kūrybiškumą, nori lenktyniauti, būti pastebėti, išsiskirti iš kitų. Jie žingeidūs, daug  

klausinėja, jų veikla dažnai motyvuojama noru pažinti, tyrinėti. Mėgsta pasakas, smulkiąją 

tautosaką, atlikdami darbelius panaudoja tautodailės elementus.  

          Šiuos bendruosius poreikius, žvelgiant iš vaiko vystymosi raidos pozicijos, vainikuoja 

poreikis žaisti. Kaip žinome, žaidimas - puikiausias būdas atsiskleisti vaiko kūrybiškumui, 

fiziniams ir kalbos gebėjimams, bendravimo kultūrai. Žaisdami vaikai įgyja įvairiapusės patirties ir 

įgūdžių.  

         Pastebėjome, kad mūsų grupės ugdytiniai turi ypač ryškų polinkį pažinti, tyrinėti 

supančią aplinką. Galbūt tai nulemia vietovės ypatumai. Aplinkoje daug augalijos – medžių, krūmų. 
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Čia ir rudens spalvos ir pavasario žaluma, ir natūralus paukščio čiulbesys. Didžioji dalis šeimų 

gyvena individualiuose namuose, vaikai turi galimybę tiesiogiai stebėti sezoninius gamtos 

pokyčius, žemės ūkio darbus ir žmonių veiklą įvairiu metų laiku. 

          Kas metai išryškėja ir gabūs bei talentingi vaikai, kuriems sudaromos sąlygos jų 

gebėjimų sklaidai, saviraiškos tenkinimui (dalyvavimas konkursuose, parodose, įstaigos 

renginiuose). 

        Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, 

edukacines vystimosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. 

Atsižvelgiant į individualius, specialiuosius poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko 

poreikius: saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. 

 Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų 

globoje, palaipsniui ir pats mokosi saugoti save. 

 Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai 

veiklai skirtose zonose, mankštos kambaryje, lauko aikštelėse. 

 Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, 

pasirinkti žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja. 

 Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų 

gabumų, vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų. 

 Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias, 

tikslina turimus daiktų vaizdiniu, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. 

Vaikas nori viską paliesti, pajausti todėl, kad jo saviti mokymosi metodai. 

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

veiklą, priemones, žaislus. 

 Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Šiuolaikinėje žinių ir technologijų 

visuomenėje augantis vaikas domisi, nori žaisti kompiuterinius ir kt. žaidimus. Vaikas beveik 

visada nori ką nors veikti: piešti, lipdyti, konstruoti. Tam, kad vaikas nuolat galėtų įgyvendinti savo 

sumanymus, jam sudaromos palankios sąlygos tai atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdimosi 

aplinką.  

 Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros sąlygos 

visapusiško ugdymo(si) sąlygos, kad būtų tenkinami specialieji ir išskirtinių gebėjimų turinčių 

vaikų poreikiai, teikiama specialistų pagalba. Tėvų lūkesčiai: tinkama vaikų priežiūra ir maitinimas, 

vaiko saugumo ir sveikatos užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir su 

suaugusiais, savarankiškumas, pasirengimo mokyklai svarba ir pan.  

Ugdymas grupėje organizuojamas atsižvelgiant į šiuos dokumentus: 
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1. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos 

respublikos įstatymu Nr. I – 983. Grupėje, organizuojant ugdymą, stengiamasi suteikti  

šeimai, kaip pagrindinei visuomenės ląstelei, pagalbą auginant vaiką. Be to, siekiama 

sudaryti sąlygas vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, laisvai reikšti savo 

nuomonę visais jį liečiančiais klausimais. Vaiko pažiūroms taip pat skiriame ypatingą 

dėmesį. Kaip teigiama šio dokumento 16 straipsnyje ,,Nė vienas vaikas neturi patirti 

savavališko ar neteisėto kišimosi į jo <...> asmeninį gyvenimą“, grupėje akcentuojame 

konfidencialumo svarbą bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. 

2. Vaiko gerovės valstybės politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2005 m. nutarimu Nr. 184. Grupėje,  kaip nurodoma ir šiame dokumente, siekiama 

užtikrinti vaiko teisę veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams, susijusiems 

su jo gerove. Rūpinamasi , kad vaikams trumpai atsiskyrus nuo tėvų, būtų grupėje gera ir 

saugu. Stengiamės, kad būtų patenkinti  visi svarbiausi vaiko poreikiai.  

3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m., kuris padeda ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir 

kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, padeda tikslingai 

rengti ir atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, padeda įgyvendinti ugdymo 

turinį, jį pritaikant kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, leidžia stebėti ir fiksuoti vaikų 

pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. 

4. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams 

įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2011 m.  lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310. Vadovaujantis 14 punktu 

direktorė, suderinusi su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo 

priemonių įsigijimo; 16 punktu: už mokinio krepšelio lėšas perka priemonių, kurios 

ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos 

priemonės.  

5. Ikimokyklinio ugdymo turinio programoms įgyvendinti reikalingos priemonės numatomos  

programose, parengtose pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK-627 (Žin., 2005, Nr. 52-1752; 2011, Nr. 71-3448), Lietuvos Respublikos švietimo ir 

ministro 2011m. birželio 7d. įsakymo Nr. V – 1009.  
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1.3. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

 

Ugdymo filosofija programoje apibrėžta ieškant įžvalgų klasikinėje ir šiuolaikinėje 

filosofijoje, kuri nušviečia, kaip apibrėžti, suvokti ir integruoti vertybiškai pozityvų ugdymą. 

Pedagogai puikiai išmano naujausias ugdymo tendencijas ir vadovaujasi šiuolaikine ugdymo 

filosofija: vaiko ugdymas – jo prigimtinių poreikių tenkinimas ir kompetencijų plėtotė per 

kūrybingą vaiko ir pedagogo sąveiką, sėkmingai modeliuojant ir veiksmingai įgyvendinant vaikų 

ugdymo turinį. Dėmesio centre – vaikas, jo poreikiai, saviraiška.  

Grupėje  įgyvendinamos humanistinės psichologijos idėjos. Humanistiniu požiūriu vaikas yra savo 

tobulėjimo, saviugdos proceso subjektas. Humanistinės krypties atstovai siūlo sudaryti tokias 

sąlygas, kad ugdantis nebūtų bijomasi suklysti. Į vaiko interesus nukreipta visa ugdymo(si) aplinka. 

Ugdytojas nėra tik informacijos skleidėjas, bet, turėdamas daugiau žinių ir didesnę patirtį, padeda 

ugdytiniams ugdytis patiems. M. Montessori ugdymo(si) filosofija grindžiama demokratinėmis, 

humanistinėmis idėjomis. Ji kvietė pirmiausia orientuotis į pačius vaikus: į jų dėmesį, į vidaus 

gyvenimą. Centrinę vietą M. Montessori sistemoje užima psichinių procesų tobulinimas. Sistemos 

pagrindas – nuolatinė veiklos laisvės garantija, pagarba vaiko asmenybei.  

 Pirmas ugdymo žingsnis – savęs supratimas. Anot H. A. Ozmon, S. M. Craver (1996), 

ugdytinis skatinamas kelti sau klausimus: kas aš esu, kur aš esu, kaip aš veikiu kitus. Kiekvienas 

ugdytojas turi būti ir ugdytinis, o kiekvienas ugdytinis – ugdytojas. Ugdytojas ir ugdytinis mokosi 

vienas iš kito draugiškai bendradarbiaudami. Ugdymo tikslas čia – padėti kiekvienam vaikui 

pamatyti save ir savo baimes, frustracijas, viltis, taip pat ir tai, kam – gėriui ar blogiui tarnauja mūsų 

protas. Šios filosofinės krypties atstovai teigia, kad ,,tikrasis ugdymas yra tas, kuris nieko 

nedangsto, ir vaikai sužino apie įvairias gyvenimo puses – tiek geras, tiek blogas, ir racionalias, ir 

iracionalias.“ (H. A. Ozmon, S. M. Craver, 1996, p. 313).  

Grupės pedagogėms artima Vakarų Europos šalių teoretikų pedagoginės idėjos, kaip F. 

Frebelio (žaidimas – pagrindinis ugdymo metodas), O. Dekrolio (gamtos ir natūralios aplinkos įtaka 

vaiko ugdymui). Pasirinktų filosofijos krypčių, teoretikų pedagoginės idėjos padeda sudaryti kuo 

palankesnes sąlygas vaikui atsiskleisti, tobulėti, skatina bendrauti, padeda integruotis į visuomenę.  

 

Mokyklos prioritetai: 

1. Ugdymo(si) kokybė ; 

2. Saugi, įgalinanti ugdytis aplinka. 

 

Tikslas: organizuoti kokybišką, lankstų, ugdymo(si) procesą, skatinantį mokinių savivaldų 

mokymąsi bendruomeniškoje ir saugioje aplinkoje.  
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Uždaviniai: 

1. Ugdyti  mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį kelti sau mokymosi tikslus, 

įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą . 

2. Dalyvaujant socialinio emocinio ugdymo ir prevencinėse programose, sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui lavinti socialines emocines kompetencijas, ugdyti atsakingą, 

sveikos gyvensenos įgūdžius, atsakomybę. 

3. Veikiant kartu kurti saugią, įgalinančią ugdytis aplinką. 

 

Filosofija. Vaikas – tai bręstanti asmenybė, turinti savo individualius poreikius, trokštanti 

įvairios veiklos, kad pažintų aplinką ir kartu save. Vaiko ugdymas grindžiamas pagarba ir meile. 

 

1.4. Mokytojai ir kiti specialistai 

 

Įstaigoje teikiama pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Logopedė dirba su vaikais, 

turinčiais kalbos ir komunikacijos  sutrikimų. Grupėje  dirba ir muzikos pedagogė, kurios 

pagrindinė darbo kryptis–- plėtoti . muzikines galias, ugdyti muzikinę ir bendrą dvasinę kultūrą. 

individualius ir grupinius ugdytinių muzikinius gebėjimus. 

Socialinis pedagogas atlieka prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą. Spec. pedagogas stebi švietimo programų pritaikymą 

vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atlika vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus 

poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir  kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas. 

 

1.5. Grupės savitumas 

 

                    Šiais 2019-2020 m. m. mokykloje veikia jungtinė   priešmokyklinio ir ikimokyklinio      

ugdymo grupė, kurios darbo laikas nuo 7 val. iki 17,30 val.( 10, 30 val). 

                    Grupėje yra 19  ugdytinių: 4- keturmečiai, 9 – penkiamečiai ir 6 – šešiamečiai. Vienas  

penkiametis mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Iš Pakuonio miestelio yra atėję 16 

vaikų, 3 – Pakuonio seniūnijos. Vienas berniukas atėjo iš Alytaus lopšelio- darželio.  Visi vaikučiai 

yra lankę ikimokyklinę grupę. Daugeliui penkiamečių, keturmečių ir kai kuriems šešiamečiams, yra 

reikalinga logopedo pagalba,  kad kalbos garsai būtų tariami aiškiai, suprantamai ir taisyklingai.  

Parinkdamos užduotis atsižvelgsime į priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui bei  mokyklos 

keliamus tikslus ir uždavinius. Ugdytiniams pateikiamos užduotys ir veiklos juos džiugins, skatins 

veikti, bendrauti ir bendradarbiauti, tenkins jų aktyvumo ir judėjimo poreikius, plėtos emocinę 
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patirtį, intelektinius gebėjimus, ugdys sakytinę kalbą, kurs prielaidas ugdytis rašytinei kalbai, žadins 

kūrybiškumą ir estetinę nuovoką. 

  Jungtinėje ugdymo grupėje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis  

Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir Ikimokyklinio ugdymo(si) programa.  Sieksime labiau 

integruoti vaikų saviraišką, į visą ugdymo (si) procesą ir didinti  šeimos indėlį į vaiko ugdymą,. 

Pasinaudojame ir kitų šaltinių teikiamomis idėjomis, tokiomis kaip ,,Ankstyvojo amžiaus vaikų 

kūrybiškumo ugdymas“ ir ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas‘‘. Kūrybiškumą 

skatiname ir pasitelkdami etnokultūrinį palikimą. Epizodiškai naudojamasi J. Bakūnaitės  

humanistinio ugdymo programa ,,Auginu gyvybės medį“. Šios programos esminis privalumas – 

vidinio pasaulio turtinimas, dvasingumo diegimas per meną, gamtą, religiją, ugdytojams paliekant 

laisvę rinktis ugdymo kelius ir būdus. 

Mokyklos kultūrą, jos savitumą nusako visos bendruomenės vertybės, įsitikinimai, bendri 

siekiai, tradicijos. Pagrindiniai ugdymo uždaviniai – ugdyti doras, savarankiškas, sąmoningas, 

laisvai mąstančias asmenybes, gebančias kūrybingai veikti. Sukurta saugi, jauki aplinka, leidžianti 

pasireikšti visiems vaikų gebėjimams. Vaikai mokykloje ir grupėje jaučiasi laukiami, saugūs, 

reikalingi ir mylimi.  Grupė – atvira, estetiška, vaiko kūrybingumą skatinanti aplinka.  Atsižvelgiant 

į vaikų ir šeimos poreikius, sukauptą pedagogų patirtį, prioritetinė ugdomosios veiklos sritis yra 

vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.  

Mokykloje bus vykdoma prevencinė programa ,,Zipio draugai“,  žalingų įpročių programa, 

skirta ,,ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų“ (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 16 d. 

įsakymas ,,Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos patvirtinimo“.). Socialinės kompetncijos ugdymo gerinimui pradedama vykdyti ,,Zipio 

draugai“ programa. Taip pat įgyvendinama rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. 

Vykdomas ir pilietinis ugdymas, kuriam šiandien skiriame ypatingą dėmesį. 

Mokykla turi puikią teritoriją. Įrengta žaidimų aikštelė leidžia vaikams gerinti savo sportinius 

pasiekimus, lavinti kūną. Vaikams sudarytos sąlygos pasivaikščioti, stebėti gamtą įvairiais metų 

laikais. Teritorijoje įrengta lauko klasė, kurioje vykdomos įvairios ,temas įtvirtinančios veiklos. 

 

2. UGDYMO PRINCIPAI 

 

Planuodama ugdymo turinį, metodus, parinkdama priemones, kurdama ugdymo aplinką, 

organizuodama ugdymo procesą, numatydama pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas vadovaujuosi šiais 

principais: 
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 Demokratiškumo principas – vaikas gerbiamas ir pripažįstamas kaip asmenybė, jam 

suteikiama galimybė ir laisvė rinktis (veiklą, partnerius ir pan.), naudotis šiuolaikinėmis ugdymo(si) 

galimybėmis įgyjant žinių ir įgūdžių, skatinamas aktyvumas. 

 Sveikatingumo principas – vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, 

aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę 

sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje.  

 Visuminio integralaus ugdymo principas – ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko 

visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu 

siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksnių dermės, vaiko vidinio ir išorinio 

pasaulio vienovės, visų ugdymo sričių integralumo. 

  

0,Diferencijavimo (individualizavimo) principas – ugdymo procesas organizuojamas 

atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, vaiko ar vaikų grupės ugdymo(si) poreikius, 

išsivystymo lygį, tėvų lūkesčius. Sudaromos ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems ypatingų 

poreikių ( gabiems, turintiems specialiųjų poreikių, iš šeimų, priklausančių rizikos grupei). Esant 

dideliems specialiesiems poreikiams, ugdymas organizuojamas pagal individualią ugdymo 

programą. 

 Tęstinumo principas – glaudžiai bendradarbiaujant su šeima siekiame, kad vaikai 

sėkmingai pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymo(si) ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus grupėse, atsižvelgiant į vaikų įgytą patirtį ir gebėjimus bei jų ugdymo(si) perspektyvą. 

 Konfidencialumo principas – garantuoja, kad apie vaikų pasiekimus ir jų vertinimą 

informacija nebus viešinama. Apie vaiko ugdymą(si) ir jo vystymą(si) tėvams ir su vaiku 

dirbantiems specialistams informacija teikiama individualiai. 

 

UGDYMO TIKSLAS IR  UŽDAVINIAI 

 

3.1. Tikslas  

 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, meninius,  socialinius, pažintinius poreikius. 

 

3.2. Uždaviniai 

Uždaviniai: 

 Pažinti vaikus, turinčius fizinės sveikatos ir kitų sutrikimų bei sunkumų, pritaikyti, 

optimalius, individualius tokių vaikų ugdymo metodus. Patirties sklaida šeimai, 

formuojant vaiko sveikos gyvensenos, asmeninio saugumo įgūdžius. 
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 Sudaryti sąlygas vaikui patirti sėkmės jausmą, sprendžiant problemas. Kartu su šeima 

kurti pozityvią, palankią bendravimui ir bendradarbiavimui atmosferą. 

 Kurti sąlygas, leidžiančias kaupti sociokultūrinę patirtį, įgyti tvirtas dorovines nuostatas. 

 Vaikams suprantamu ir patraukliu būdu perteikti esminius tautos pasaulėjautos, 

pasaulėžiūros ir savitumo bruožus, skatinant tai aktyviai perimti, pritaikyti ir tęsti 

ugdymo (si) procese. 

 Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir 

įgyvendinant ugdymo(si) turinį. 

 Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos 

įgūdžius, tenkinti judėjimo poreikį. 

 Priimti vaiką tokį, koks jis yra, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo 

plėtotei, garantuojant vaiko saugumą, turiningą, džiugų ir kūrybišką ugdymą. 

 Bendradarbiaujant su šeima, visuomene padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais 

pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti. 

 Ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su bendraamžiais ir 

suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, dorovinių elgesio normų, keistis 

pažintine informacija, padėti perimti įvairias komunikavimo priemones. 

 Ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraiškos, gebėjimus, padėti vaikui suvokti meno kūrinių 

vertę. 

  ugdyti pagarbą Lietuvių tautos tradiciniam menui, skatinti vaikus save išreikšti 

įvairiomis meno priemonėmis ir būdais. 

 

 

3. UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS 

Kiekvienas vaikas augdamas nori pažinti save ir pasaulį, tyrinėti ir atspindėti visa tai  

kūrybiniame saviraiškos procese. Tam reikalingos sąlygos – plačios ugdymo (si) galimybės, kad 

vaikui ne tik perteiktume informaciją ir žinias, bet jis gebėtų visu tuo pasinaudoti, laisvai 

išreikšdamas save ir tuo pačiu spręsdamas problemas. Šiuo atveju svarbus vaidmuo tenka 

pedagogui, kad vaikas, turėdamas pakankamai patirties įvairiose srityse, išreikštų save veikdamas. 

To siekti, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio, individualias galimybes bei vaiko poreikius.Ugdymo 

metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius ugdymo(si) poreikius. 

Planuojant ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi mokykloje sukaupta 

metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis. vaikams pagrindinis kalbos ugdymo metodas – 

kasdienis bendravimas įvairių veiklų metu. Vaikai turi girdėti gražią, taisyklingą kalbą.  
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Ugdymo metodai.  

 Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas. Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis 

skatina vaikų pozityvias emocijas, padeda formuotis kalbiniams įgūdžiams, natūraliai 

sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą. 

 Vaizdinis metodas – demonstravimas, stebėjimas – nukreiptas į vaizdinį formavimą 

apie vaikus supančią aplinką, jos reiškinius. 

 Praktinis metodas – vaikų darbai, praktinė veikla, tyrinėjimai, stebėjimai, 

eksperimentavimai. 

 Žodinis metodas – pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija – suteikia galimybę 

perduoti ar gauti informaciją, natūraliai bendrauti. 

 Kūrybinis metodas – sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas.  

 Pažintinės – edukacinės ekskursijos, išvykos – padeda pažinti ir suprasti supančią 

aplinką.  

 Sportinės veiklos metodai – estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai 

pratimai. 

 IKT taikymas – praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, vaizdo medžiagos 

stebėjimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai. 

  Didelį dėmesį skiriame ugdančiajai aplinkai, kurioje yra sudaroma pakankamai 

erdvių vaikų veiklai. Vaikas taip pat gali pats kurti savo erdvę, laisvai judėdamas ir 

pasirinkdamas jo dėmesį pritraukiančias priemones. 

 Ugdymas asmeniniu pavyzdžiu taikomas ugdant vaikų gebėjimus įvairiose srityse, o 

ypač meninėje. Individuali vaiko saviraiška patenkinama pradžioje stebint, ką veikia 

pedagogas, vėliau bandant atlikti matytą veiksmą ar procesą. Kūrybinė vaiko ir 

pedagogo sąveika leidžia skatina kūrybiškumą, inspiruojant jų pasiūlytus 

sumanymus, idėjas, padedant jas plėtoti, netiesiogiai vadovaujant atvirais klausimais. 

Yra priimami bendri sprendimai, susitarimai. 

 Dažnas ugdymo būdas - spontaniška, impulsyvi vaikų veikla. Šio būdo privalumas - 

galimybė skatinti ir kurstyti kūrybiškumo ugnelę. Galbūt, verta nereaguoti į 

momentinį savitvarkos trūkumą, vardan idėjos ,,čia ir dabar” įgyvendinimo. 

Spontaniškai veikdamas, vaikas ima naujas priemones, keičia vietą, aplinką. 

Emocinis vaiko palaikymas, atliepia jo interesus, leidžia išreikšti save, ir neretai 

regime ne tik aktyvų veiklos procesą, bet ir gražų rezultatą.  

 Ugdymo procese taikome komandinio darbo formą, nes manome, kad tik veikdami 

kartu, dalindamiesi patirtimi, sudarysime sąlygas visapusiškam vaiko ugdymui (si). 

Pedagogai, tėvai, o prireikus ir specialistai, daro didelę įtaką ugdymo ir kitų problemų 

sprendimui, kartu vykdydami projektinę veiklą. 



 15 

 Įstaigos aplinka ir priemonės pritaikytos skirtingo amžiaus vaikų poreikiams, tačiau 

tai kintantis procesas, reikalaujantis nuolatinio atsinaujinimo.  

Organizuojant ugdymo procesą taikomi aktyvūs netradiciniai ugdymo(si) metodai – 

viktorinos, konkursai – žinių patikrinimas su įvairiausiom pertraukėlėmis; situacinis – 

spontaniškasis ugdymo metodas – ugdymui panaudojamas netikėtai susidariusios situacijos ir kt.  

Siekiamybė, kad mokymo priemonės: 

 tenkintų vaiko poreikį žaisti, bendrauti, judėti; 

 skatintų norą  puoselėti ir saugoti savo ir kitų sveikatą; 

 skatintų vaiko savarankiškumą, saviraišką, kūrybingumą, meninių gebėjimų 

ugdymą(si). 

Priemonių grupės.  

 Aplinkos kūrimas -   pedagogai kartu su vaikais ir jų tėvais, bendruomenės , kuria 

jaukią, patogią, vaikų amžių ir poreikius atitinkančią  bei įvairiapusį ugdymą 

skatinančią aplinką. Siekiama, kad aplinka skatintų vaiko poreikį judėti, veikti, 

pažinti, kurtų jaukumą, būtų funkcionali. 

 Mokymo priemonės (daiktai, žaislai, knygos, įvairios medžiagos ir kt.) – pedagogai 

siekia, kad mokymo priemonės atitiktų vaikų amžių, individualius esamus gebėjimus, 

žadintų norą pažinti, lavintų loginį mąstymą, aktyvų kūrybingumą, norą žaisti drauge. 

 Pažintinės - edukacinės išvykos, renginiai, akcijos, popietės, tradicinės šventės – 

vaikų veikla, papildanti ugdymo turinį.  

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PRIEMONĖS 

 
Priemonės socialinei kompetencijai ugdyti 

 

Priemonių 

grupės Pagrindinės ugdymo priemonės 

 

Papildomos ugdymo priemonės 

1.Individualaus  

naudojimo 

priemonės 

Asmeninis žaislas, albumas, 

segtuvas (su šeimos ar grupės 

gyvenimo nuotraukomis, piešiniais 

ir kt.)  

Pratybų knygelės; ūgio matuoklė; aplankai 

(darbeliams sudėti); kalendoriai (stalo, sienos, 

proginiai) ir pan. 

2.Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Popierinės kortelės vardui, 

užrašams; žaislai vaikams 

džiuginti (žaidimui su muilo, 

vandens burbulais, balionai); 

Lietuvos ir regiono žemėlapiai; 

Lietuvos Respublikos vėliava 

(maža); gaublys, saugaus eismo ir 

elgesio kortelės, knygelės, 

Švenčių atributika (popierinės girliandos, 

širdelės, kaukės, žaislai eglutei, konfeti ir kt.);  

pasaulio žemėlapis, įvairūs vietovių, kelionių ir 

kt. žemėlapiai; Lietuvos Respublikos herbas, 

gimtojo miesto herbas; socialinio turinio 

vaikiškos knygos, žurnalai;  interesų, talentų 

kortelės, paveikslėliai; poelgio-pasekmės 

paveikslėliai arba kartoninės dėlionės; 
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paveikslėliai, dėlionės, stalo 

žaidimai,  nuotaikų kortelės; 

siužetiniai žaislai (lėlės, 

vežimėliai, baldai, indeliai, 

drabužiai, įvairių profesijų 

atributai;  automobiliai,  buities ir 

kt. daiktai; žaidimai poromis, 

keliese (domino, loto); 

atsipalaidavimo žaislai (minkšti 

žaislai, kamuoliukai spaudymui 

rankomis; priemonės šviesos ir 

šešėlių žaismui; veidrodžiai; 

raminančios, aktyvinančios ir kt. 

muzikos įrašai ir kt.  

siužetiniai ir minkšti žaislai, daiktų modeliai; 

žaislai, skirti žaidimui poromis (šachmatai, 

šaškės), keliese (įvairūs stalo žaidimai); žaislai-

galvosūkiai; statybinės detalės su sraigtais ir 

veržlėmis (medinės, plastmasinės, metalinės ir 

kt.), kaladėlės (Duplo, Lego ir kt.), teminiai jų 

rinkiniai, konstruktoriai, mozaikos, medinės, 

plastmasinės, kartoninės dėlionės (Puzzle ir kt.); 

širmelės, užtiesalai, dėžės, krepšiai, pagalvėlės, 

kilimėliai; vaikiška bižuterija (karoliai, segės, 

dirželiai), rūbai, skraistės ir kt., skirti 

persirenginėjimui, „puošimuisi“; kompiuteriniai 

žaislai,  skatinantys vaiką išbandyti naują  ir kt. 

 

 
Priemonės komunikavimo kompetencijai 

 

Priemonių 

grupės Pagrindinės ugdymo priemonės 

 

Papildomos ugdymo priemonės 

1.Individualaus  

naudojimo 

priemonės 

 

Popierius (kortelės, juostelės, lapeliai); 

asmeninė knygelė; rašikliai, pieštukai; 

popieriniai lipdukai (įvairaus dydžio 

kortelės); atvirukai, vokai, laiškų rašymo 

lapeliai ir kt.  

Atskiri pratybų lapai, įvairių užduočių 

vaikui rinkinys; lipdukai-raidynai, 

skaitmenys; knygelės asmeniniam 

raidynėliui, žodynėliui sudaryti ir pan.  

2.Bendro  

naudojimo 

priemonės 

Knygos vaikams (knygelės, žurnalai, 

vaikiškos enciklopedijos, dailės albumai 

ir kt.); raidynai; žodžių kortelės, 

juostelės; stalo žaidimai su raidėmis, 

užrašais skirti kalbai ugdyti; kubeliai, 

automobiliai ir kt. su užrašais; pasakų, 

muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, 

garso kasetės) ir kt.  

Žaislinės knygelės vaikams (su 

iškirptais langeliais, perspektyviniu 

vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų); 

pasakų veikėjų siluetai, figūrėlės; 

skirtukai, žymekliai knygoms; 

simboliniai lipdukai; receptų knygos, 

telefonų knygos vaikų žaidimams; 

spausdinimo mašinėlė, kompiuteris, 

kompiuterinės programos (pvz., 

programos, padedančios vaikui suvokti, 

kas yra šviesa, programos, skatinančios 

vaikus kurti muziką, modeliuoti daiktus, 

bandyti rašyti ir kt.) 

 

Priemonės sveikatos saugojimo kompetencijai 

 

Priemonių 

grupės Pagrindinės ugdymo priemonės 

 

Papildomos ugdymo priemonės 

1.Individualaus 

naudojimo 

priemonės 

Servetėlės, rankšluosčiai, dantų šepetėlis, 

pasta. 

Pirštų, delnų, pėdų atspaudų darymo  

medžiagos (dažai, molis, smėlis ir kt.) 

2.Bendro  

naudojimo 

priemonės 

Higienos reikmenys (muilas); kaspinai, 

skarelės, skraistės šokiui; lankai, 

šokdynės, virvutės, kamuoliai, kėgliai, 

badmintonas; treniruokliai (batutas ir kt.); 

Kūno dažai; paveikslėliai, knygelės, 

dėlionės, loto augimo ir sveikatos 

temomis; vaikams pritaikyti indai ir stalo 

įrankiai, buities technika, skirta maistui 
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 šiurkštūs, gruoblėti kilimėliai; sūpuoklės, 

sienelės, kopėčios, laipiojimo virvės, 

gimnastikos suoleliai, čiužiniai; 

priemonės estafetėms, kliūtims; audeklo 

atraižos, elastingas popierius, rupus 

žvyras, nugludinti akmenėliai; 

paspirtukai; rogutės ir kt.  

ruošti; priemonės varstymui, segiojimui, 

raišiojimui; įvairios spynos, užraktai ir 

raktai; kabliukai; užsklandos; kamuoliai, 

skirti šokuoti, suptis; supamieji žaislai; 

grūdinimosi priemonės (indai vandeniui 

ir kt.); riedantys žaislai (karučiai, 

automobiliai, traukiniai ir kt.) ir pan.  

 

 

Priemonės meninei kompetencijai 

 

Priemonių 

grupės Pagrindinės ugdymo priemonės 

 

Papildomos ugdymo priemonės 

1.Individualaus  

naudojimo 

priemonės 

Piešimo popierius; pieštukai, akvarelė, 

guašas, pirštų ir kt. dažai, teptukai ir kt. 

Piešimo sąsiuvinis; spalvoto popieriaus 

rinkinys; guašas, žirklės ir kt.  

2.Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, 

kūrybiniams darbams (įvairūs dažai: 

guašas, akvarelė, kreidelės, pastelė; klijai; 

balta ir spalvota kreida; pilki ir spalvoti 

pieštukai; įvairaus dydžio, pločio, storio 

teptukai;  žirklės, kanceliariniai peiliukai, 

pagaliukai ir kt.); priemonės darbo vietai 

uždengti; apranga darbui su dažais; 

širmelė ir kita įranga teatrui; pirštukų 

lėlės, lėlės marionetės, lėlės ant lazdelių 

ir kt.; apranga ir vaidybos atributika 

vaikams (skraistės, skrybėlės, bižuterija, 

karūnos ir kt.); muzikos instrumentai 

(molinukai, akmenukai, lazdelės, 

metalofonai, smuikas, išilginė fleita, 

kanklės, akordeonas, ritminiai mušamieji 

instrumentai (perkusija) ar savos 

gamybos instrumentai); muzikos centras 

arba garso grotuvas, būtiniausi įrašai 

(populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. 

muzika); muzikos ženklų rinkiniai 

muzikos raštui (penklinių, natų, pauzių 

ženklai) ir kt.  

Priemonės tapymui, grafiniams, 

taikomosios dailės darbams (kempinės, 

voleliai; tušas, plunksna; adatos, vąšelis, 

siūlai); štampavimo, antspaudavimo 

priemonės, formelės; molbertai; 

muzikinės dėžutės, muzikiniai žaislai ir 

pan.  

 

Priemonės pažinimo kompetencijai 

 

Priemonių 

grupės Pagrindinės ugdymo priemonės 

 

Papildomos ugdymo priemonės 

1.Bendro 

naudojimo 

priemonės 

Vandenį geriantis popierius, vaškas, 

parafinas; žvakės; rašomoji lenta; 

lentynėlės, spintutės, dėžės, krepšiai 

žaislams, medžiagoms ir priemonėms; 

informaciniai leidiniai (knygos, plakatai, 

enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt.); 

Flanelinė lenta, kilnojamoji magnetinė 

lenta (su muzikiniais priedais); 

puodeliai, laistytuvai gėlėms, gėlių 

žemė; žmonių buities, profesijų 

atributai: įrankiai, rakandai (sodo 

įrankiai, namų tvarkymo priemonės, 
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gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir gamtos 

paminklų nuotraukos; skaičių, formų, 

dydžių, spalvų kortelės; priešingybių, 

priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies 

ir visumos paveikslėliai, kortelės; smėlis, 

akmenukai, vanduo, gamtinė medžiaga; 

didinamieji stiklai, indai ir priemonės 

eksperimentavimui (mėgintuvėliai, 

piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, 

pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios 

medžiagos, indai bei  priemonės žaidimui 

su smėliu ir vandeniu, muilo burbulai, 

žaislinės plunksnos ir kt.); laikrodis, 

kompasas, termometrai (vandens, oro, 

kūno šilumos), statoskopas, įvairios ilgio 

matavimo priemonės, svirtinės 

svarstyklės; skaičiavimo pagaliukai, 

skaičiuotuvai, specialios didaktinės 

skaičiavimo priemonės;  erdvinės ir 

plokštuminės geometrinės figūros; pinigų 

pavyzdžiai; žaislai tapatinimui, 

grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui; 

išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų 

modeliai; aitvarai (popieriniai, 

plastmasiniai, medžiaginiai ir kt.) ir pan. 

meistravimo įrankiai ir priemonės); 

tikra buitinė technika: radijo aparatai, 

fotoaparatai, telefonai, žibintuvėliai; 

techniniai žaislai (žybsintys, pypsintys; 

prisukami, inerciniai, elektriniai, t.y. su 

elementais); vėjo, vandens malūnai, 

parašiutai; galvosūkiai, labirintai; 

gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; 

magnetai ir pan.  

 

Baldai: vaikiški staliukai, kėdutės, lovytės, spintelės, komodos, siužetiniai baldeliai, nameliai, 

suoliukai, sekcijos ir kt.  

Pastaba. Individualias ir bendro naudojimo priemones ugdomajai veiklai pedagogas pasirenka 

atsižvelgdamas į vaikų amžių, gebėjimus, pomėgius, individualias savybes, poreikius.  

 

5.  UGDYMO TURINYS 

 

Ugdymo turinys modeliuojamas  apimant visų vaikui reikalingų kompetencijų ugdymą: 

 Socialinė kompetencija apima vaikų savęs ir aplinkos suvokimą, savo ir kitų žmonių 

emocijų, jausmų, elgesio ypatumų pažinimą ir išraišką, savarankiškumo skatinimą, 

savikontrolės įgūdžių, atjautos, tolerancijos ugdymą, susijusi gyvenimo su socialine aplinka ir 

gamta jausmo skatinimą, meilės gamtai ugdymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų 

sritis: Savivoka ir savigarba (5 sritis), Emocijų suvokimas ir raiška (3 sritis), Savireguliacija ir 

savikontrolė (4 sritis), Santykiai su suaugusiaisiais (6 sritis), Santykiai su bendraamžiais (7 

sritis), Iniciatyvumas ir atkaklumas (14 sritis), Problemų sprendimas (16 sritis). 

 Sveikatos saugojimo kompetencija apima vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymą, judėjimo poreikio tenkinimą. Kompetencija apima šias vaiko 

pasiekimų sritis: Fizinis aktyvumas (2 sritis), Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1 sritis). 
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 Pažinimo kompetencija  apima domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, jos reiškiniais, 

žmonėmis jų jausmais, darbu, kūryba, daiktais, technika, įvairia veikla ir pan.. Ugdyti vaikų 

saviraišką, mąstymo pradmenis, skatinti poreikį tyrinėti ir atrasti, keisti, kurti, siekiant užbaigti 

iki galo pradėtą darbą ar sumanymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: 

Mokėjimas mokytis (18 sritis), Tyrinėjimas (15 sritis), Aplinkos pažinimas (10 sritis), 

Skaičiavimas ir matavimas (11 sritis). 

 Kalbos ir komunikavimo kompetencija apima kalbėjimo ir bendravimo su vaikais ir 

suaugusiais skatinimą, aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimą ugdant pasakojimo įgūdžius ir 

gebėjimą klausyti, meilės gimtajai kalbai ugdymą, vaikų literatūros kūrinių pažinimą. 

Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Sakytinė kalba (8 sritis), Rašytinės kalba (9 

sritis). 

3.2. Meninė kompetencija apima įvairių meno šakų raiškos priemonių pažinimą, gebėjimo 

reikšti savo nuotaiką, jausmus, mintis bei santykį su pasauliu įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis ugdymą, saviraiškos, kūrybiškumo skatinimą, kalendorinių švenčių ir liaudies 

papročių  pažinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: : Kūrybiškumas (17 

sritis), Meninė raiška (12 sritis), Estetinis suvokimas (13 sritis). 

 

4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO IŠDĖSTYMAS 

TEMOS VAIKŲ UGDOMĄJAI VEIKLAI 

 

1. ,, Susipažinkime“ 

2. ,, Aš pats“ 

3. ,, Rudenį“ 

4. ,, Diena ir naktis“ 

5. ,, Žaislai“ 

6. ,, Apie vandenį“ 

7. ,, Kas kuo vilki?“ 

8. ,, Sesutės spalvos“ 

9. ,, Apie pinigus“ 

10. ,, Kas tai“ 

11. ,, Švenčiame šventes“ 

12. ,, Artėja žiema“ 

13. ,, Kalėdų belaukiant“ 

14. ,, Lietuvoje žiemojantys paukščiai“ 

15. ,, Pėdsakai sniege“ 

16. ,, Žiemos pramogos“ 

17. ,, Draugystės diena“ 

18. ,, Lietuva“ 

19. ,, Mano diena“ 

20. ,, Žmogaus kūnas“ 

21. ,, Sveikas kaip ridikas“ 
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22. ,, Pinigai“ 

23. ,, Zoologijos sodo gyvūnai“ 

24. ,, Ateina pavasaris“ 

25. ,, Kaip atgaivinti sėklas?“ 

26. ,, Gyva ir negyva“ 

27. ,, Kas miške, o kas tvarte?“ 

28. ,, Mamos diena“  

29. ,, Mano metai“ 

30.  ,, Pirmyn“ 

31.  ,, Vasarą“ 
Rugsėjis 

 

 Mažais žingsneliais vaikai iš įvairių šeimų, skirtingų poreikių, turinčių skirtingus gebėjimus 

ir galias, žengia didelio savarankiškumo link. Noras pajausti žaidimo malonumą jungia vaikus į 

grupę – žaisdami kuriami planai, kyla ginčai, ieškoma kompromisų, kuriamos taisyklės. Taip 

mokomasi bendrauti ir bendradarbiauti.  

 

Tikslas. Susipažinti su grupės, darželio patalpomis, jose esančiais daiktais, grupės draugais, 

darbuotojais, lauko aplinka.  

 

 

Uždaviniai:   

 Sėkminga adaptacija naujoje aplinkoje, laikytis sutartų taisyklių, tvarkos.  

 Kurti šiltą mikroklimatą grupėje, bandyti spręsti iškylančias santykių problemas, mandagiai   

bendrauti  ir bendradarbiauti tarpusavyje, padėti draugui.  

 Kūrybingai naudoti grupėje esančius daiktus, žaislus ir įvairias priemones.  

 Pratintis klausti  - be įtampos, ieškoti informacijos.  

 Laikytis dienos rėžimo. 

 Sužinoti apie pavojus aplinkoje, pratintis veikti drauge – grupėje.  
 

 

Siūlomos temos 

1. ,, Aš “ 

2. ,, Mano namas“ 

3. ,, Rudens sodas. Vaismedžiai“ 

4. ,, Daržovės“ 

5. ,, Spygliuočiai ir lapuočiai medžiai“  

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas 

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiminti grupės tradicijas, elgesio 

grupėje taisykles. Skatinti draugišką 

tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Įsijausti į personažo vaidmenį, 

„atgaivinti“ savo mėgstamus 

žaislus, bendrauti su jais kaip su 

gyvais. Orientuotis veiklos 

kampelio erdvėje, tinkamai 

Kurti grupės tradicijas, elgesio grupėje 

ir tarpusavio bendravimo taisykles. 

Ugdyti pagarbos, tolerancijos 

aplinkiniams jausmą. Susipažinti su 

darželio patalpomis, darbuotojais. 

Pavadinti į grupę atsineštą žaislą, 

pristatyti jį draugams. Ugdyti 

mandagaus elgesio įgūdžius tarpusavio 

bendravime, dalijantis žaislais. 

Džiaugtis jais, juos saugoti, tausoti 
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Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasirinkti vietą žaidimui su žaislais. 

Mėgautis persirengimu, išoriniu 

pasikeitimu įsijausti į šeimos narių 

ir draugų vaidmenį. Atkurti būdingą 

kūno pozą, eiseną, mimiką, balso 

toną. 

 

 

 

 

 

 

 

Atkreipti dėmesį į pokyčius grupėje, 

kaip pasikeitė draugai. Prisiminti 

darželio adresą, pavadinimą, grupės 

pavadinimą. 

Pajusti istorijos tėkmę, techninių 

sprendimų tobulėjimą. Prisiminti, 

kokie žaislai buvo mūsų tėvelių, o 

su kokiais vaikai žaidžia dabar. 

Vartyti šeimos albumus. Atkreipti 

dėmesį į šeimos narių darbus, 

profesijas. Papasakoti , kuo užsiima 

šeimos nariai. 

 

 

 

 

Įtvirtinti ir plėsti sąvokas „žaislas“, 

„indai“, „įstaigos darbuotojų 

profesijos“, taisyklingai juos 

įvardinti (pritaikyti priesagas –ėjas, 

-ėja). Apibūdinti įstaigos darbuotojų 

atliekamus darbus, ugdyti jiems 

pagarbą, dėkingumą. Skatinti 

taisyklingai tarti daugiaskiemenius 

žodžius. 

Turtinti žodyną žodžiais, susijusiais 

su žaislais, žaidimais. Skatinti vaikų 

tarpusavio bendravimą, pasakojant 

apie savo žaislus. Į pateiktus 

klausimus atsakinėti išplėstiniais 

sudėtiniais sakiniais, derinant 

žodžių galūnes. 

 

 

 

 

Suprasti, kad šeimoje esame svarbūs, 

mylimi, gerbiami. Ugdyti pagarbą ir 

meilę artimiesiems. Prisiminti šeimos 

šventes, tradicijas. Teisingai pavadinti 

šeimos narius, gimines  

(atsižvelgiant į tautos tradicijas). 

Stebėti artimiausioje aplinkoje esančius 

žmones, pajusti jų nuotaikas, pokyčius 

po vasaros. Prisiminti grupėje esančius 

daiktus, žaislus, atrasti pokyčius, 

naujoves. 

 

 

Susipažinti su žaislų savybėmis, 

grupuoti juos pagal nurodytą pedagogo 

savybę (mediniai, plastmasiniai ir pan.), 

pajusti jų nuotaiką. Lavinti skaičiavimo 

įgūdžius. Žaidžiant vaidmeninius 

žaidimus, mokytis bendrauti 

tarpusavyje. 

Aiškintis ir suprasti tėvelių rūpinimąsi 

šeimos gerove, jų darbus namuose, 

profesijas, laisvalaikio organizavimą 

šeimai. Pajusti atsakomybę žinoti ir 

atlikti savo pareigas, darbus. 

 

 

 

 

 

 

Pokalbio metu supažindinti su grupėje 

esančiais daiktais, žaislais, skatinant 

taisyklingai juos pavadinti, plėsti 

sąvokas „žaislai, indai ir pan. Kalbant 

apie įstaigos darbuotojų profesijas, 

įtvirtinti ir kalboje vartoti 

daiktavardžius su priesagomis- ėjas, -

ėja. Žaidybinėse situacijose su grupės 

žaislais skatinti vaiko norą bendrauti su 

bendraamžiais, grupės ir įstaigos 

ugdytojais. Apibūdinti su grupėje 

esančius žaislus, aptarti, kokius 

žaidimus galima žaisti su pasirinktais 

žaislais. Pedagogui bendraujant su 

vaikais, klausytis jų kalbos, tirti 

aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, gramatinės 

kalbos sandarą ir rišlios kalbos lygį. 

Leisti vaikams savarankiškai veikti su 

pasirinktomis priemonėmis, saugoti nuo 

netinkamo elgesio vienas kito atžvilgiu. 

Patirti judėjimo džiaugsmą, geriau 

suvokti save, savo kūno judėjimo 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

 

 

 

 

 

Aktyviai judėti, įsijausti į žaidimus, 

žaisti linksmai, gyvai, netrukdyti 

draugams. Atlikti aktyvius 

veiksmus su pasirinktomis 

priemonėmis, improvizaciniai 

žaidimai. 

Vaikams siūloma pavaizduoti savo 

mėgstamų gyvūnėlių – žaisliukų 

judesius. Pašokti su jais pagal 

linksmą muziką. Mėgdžioti kitų 

judesius. Stebėti savo ir kitų 

judesius veidrodyje, kontroliuoti 

savo laikyseną. 

Mokyti įvairiai judėti susikibus 

poromis, suktis rateliu, atlikti 

pralindimo pratimus, tobulinti viso 

kūno judesių koordinaciją. 

Bendravimo ir bendradarbiavimo 

pratimai. (kas greitesnis?, kas 

stipresnis? Ir pan.).Kartu su grupės 

draugais atlikti nesunkius pratimus  

 

 

Naudojant įvairią techniką 

pasigaminti simbolių grupės 

aplinkos dekoravimui. Įsijungti į 

muzikinę veiklą dainuojant, grojant, 

žaidžiant, kuriant melodiją savo 

vardui. 

Naudojant įvairią techniką, 

pasigaminti žaislų grupės kampelių 

papildymui. Atlikti kūrybinę 

improvizaciją. Skambant  skirtingo 

pobūdžio muzikai, kūno judesiais 

pavaizduoti žaisliukus. 

Naudojant įvairią techniką, piešti 

šeimos narių portretus. Atrasti 

naujas kūno dalis, praturtinti veidus 

detalėmis. Mokyti pavaizduoti 

žmogų judesyje. Inscenizuoti 

pasirinktą lietuvių liaudies dainą, 

sukuriant imitacinius judesius. 

galimybes. Avalynės svarba 

kasdieniniame gyvenime. 

 

 

Atlikti veiksmus su pasirinktais 

žaislais- bėgioti, skraidyti, ridenti, 

mėtyti, įsijausti į atliekamą vaidmenį ir 

pasirinktus žaislus. Atlikti išraiškingai 

nesudėtingus gyvūnėlių judesius, į 

veiklą įtraukiant įvairius kvėpavimo 

pratimus. 

Žaidžiant, sportuojant, pajusti džiugią 

nuotaiką, bendravimo malonumą. 

Sugalvoti kuo įvairesnių 

pasisveikinimų. Įvairiais veiksmais, 

judesiais vaizduoti, imituoti, 

pamėgdžioti suaugusius, draugus, 

pamėgdžioti jų elgesį, pomėgius, eiseną 

ir pan. 

Naudojant įvairią techniką išreikšti 

vasaros įspūdžius. Pajusti džiugią 

nuotaiką ir bendravimo jausmą 

žaidžiant žaidimus, grojant muzikos 

instumentais. Suvokti, jog muzika gali 

padėti „pasakyti “ kitam apie save, savo 

nuotaiką, jausmus. 

 

 

 

Laisvai pasirinkant menines priemones, 

vaizduoti savo žaislus ( piešti, lipdyti, 

aplikuoti ir kt.)išmokyti dainelių apie 

žaisliukus. Groti barškučiais linksmas 

melodijas. 

Pavaizduoti savo šeimą, laisvai 

pasirenkant techniką. Pasirinkus 

muzikos instrumentą , ritmiškai pritarti 

imitaciniam grojimui, lavinti kūrybinę 

vaizduotę žaidžiant muzikinius 

žaidimus. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir žinių diena. 

 Rugsėjo 21 –oji – Taikos diena. 
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Spalis  

 
 Ruduo – sodo darbų ir derliaus metas. Gamtos gėrybių gausu ir miške. Sveika ir  skanu 

valgyti vaisius, daržoves ir miško uogas, juk šiose gėrybėse tiek daug visų randamų vitaminų, kurie 

padeda vaikams augti sveikesniems, stipresniems. 

 

Tikslas. Gilinti žinias apie spalvingiausią ir dosnų gėrybėmis metų laiką – rudenį. 

Uždaviniai.   

 Suvokti metų laikų kaitą. 

 Sužinoti apie rudens gėrybių naudą sveikatai, pažinti jų įvairovę. 

 Inicijuoti sveiką mitybą propaguojančią veiklą su vaikais, jų tėveliais.  

 

Siūlomos temos  

1. ,, Miškas rudenį. Miško uogos ir grybai“ 

2. ,, Darbas ir profesija. Tėtis“ 

3. ,, Metų laikai“ 

4. ,, Gyvuliai. Naminiai paukščiai“ 

5. ,, Orai“ 

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsiaiškinti duonos gamybos 

procesą. Prisiminti duonos svarbą 

žmogaus gyvenime, lietuvių 

liaudies papročiuose ir tradicijose. 

Ugdyti pagarbą duonai, mandagaus 

elgesio prie stalo įgūdžius. 

Skatinti vaikus pajusti pagarbą 

žmogaus darbui, pastangoms, kad 

darže išaugtų gausus daržovių 

derlius. Suvokti darbo svarbą 

žmogaus gyvenime. 

Pratintis teisingai įvardinti vaisių 

skonį, išvaizdą, kvapus, darbo, 

atliekamo sode, veiksmus. Skatinti 

vaikus pajusti slėpiningą miško 

gyvenimą, pajusti pagarbą medžiui, 

jo teikiamai naudai. Siūlyti vaikams 

pastebėti spalvas visur: gatvėje, 

gamtoje. Tegul jie pamato spalvų ir 

atspalvių gamą, jų derinius, 

kontrastus, tegul džiaugiasi 

subtiliais gamtos spalvų deriniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti pagarbą, dėkingumą žmonėms, 

auginantiems duoną. Prisiminti duonos 

gimimo kelią. Palyginti, kaip šis 

procesas vyko senovėje ir kaip vyksta 

dabar. Prisiminti duonos reikšmingumą 

lietuvių liaudies papročiuose ir 

tradicijose.  

Ugdyti meilę gamtai, išauginančiai 

tokią augalų įvairovę. Skatinti globoti 

įvairius augalus: ne tik naudingus 

žmogui, bet ir puošiančius aplinką. 

Prisiminti, kokias dovanas randame 

sode, džiaugtis jų gausa, įvairove. 

Suvokti sodo ir jo teikiamos naudos 

svarbą lietuvių kultūroje per lietuvių 

tautosakos kūrinius. Pajusti miško 

nuotaiką, sukuriant miško įvaizdį 

grupėje, kitoje įstaigos vietoje. Stengtis 

pajusti didingumo, paslaptingumo 

jausmą. Stebėti pokyčius gamtoje 

įsijaučiant į spalvų įvairovės sukeliamą 

nuotaiką, mokytis išsakyti savo 

jausmus žodžiais, gestais, mimika. 

Supažindinti su įvairiomis duonos, 

pyragų rūšimis. Prisiminti įvairių javų 

rūšis ir iš kokių grūdų, kokie gaminiai 

kepami. Duonos reikšmė žmogaus 

gyvenime 
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Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartyti knygeles su darbo įrankių 

veiksmų iliustracijomis. Lyginti, 

aiškintis ir suprasti jų paskirtį bei 

veiksmo būdą, sudaryti jų 

panaudojimo seką, orientuojantis į 

rugio kelią nuo grūdo iki duonos. 

Įsitikinti, kad žmogaus sumanyti 

maisto ruošimo būdai (virimas, 

kepimas), pakeičia daržovių skonį, 

išvaizdą ir kitas savybes. Sekant 

pasakas ar istorijas, nuolat 

prisiminti vaisių skonį ir kvapą, 

spalvą, dydį, formą. Surūšiuoti 

daiktus pagal tai, iš ko jie 

pagaminti. Dėlioti, lyginti, 

skaičiuoti, matuoti. Atkreipti dėmesį 

į spalvas ir atspalvius, formas, 

dydžius, jų panašumus ir skirtumus. 

Atkreipti dėmesį kokių spalvų 

daugiausia būna rudenį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną patarlėmis, 

priežodžiais, mįslėmis, rečiau 

vartojamais žodžiais: javai, 

malūnas, kombainas, maišai, rėtis ir 

kt. skatinti vaikus prisiminti jau 

turimas žinias ir pratęsti pedagogo 

pasakojimą taisyklingais žodžių 

junginiais. Įtvirtinti duonos, pyrago 

gaminių taisyklingus pavadinimus. 

Kalboje skatinti vartoti įvairių 

linksnių daiktavardžius, 

būdvardžius, veiksmažodžius. 

Sąvokos „daržovės“ tikslinimas ir 

plėtimas daržovių pavadinimais, jų 

požymiais, klasifikavimas pagal 

dydį , spalvą, formą, skonį. Plėsti 

žodyną veiksmažodžiais: rauna, 

kasa, renka, skina. Apibūdinant 

daržoves atsakinėti į klausimus 

išplėstiniu sakiniu su keliais 

veiksniais ir tariniais. 

Apibūdinamasis pasakojimas apie 

daržoves pagal pedagogo pateiktus 

klausimus. Tikslinti ir plėsti naujais 

žodžiais sąvoką  „vaisiai“ savo ir 

Įvardinti daržoves, aptarti jų spalvą, 

formą, dydį, skonį. Rūšiuoti daržoves, 

skaičiuoti, lyginti (pagal spalvą, skonį 

ir pan). Ugdyti sveikos mitybos 

įgūdžius, skatinant vartoti kuo daugiau 

daržovių. Išsiaiškinti, kokie vaisiai auga 

mūsų  krašte, o kokie šiltuose 

kraštuose. Rūšiuoti sode augančius 

vaisius pagal pasirinktas savybes 

(formą, spalvą, skonį, dydį ir pan.). 

Stebėti artimiausioje aplinkoje 

augančius medžius, aptarti, kurie jų 

galėtų augti miške. Prisiminti miško 

spalvų, garsų, augmenijos įvairovę ir 

darną. Lyginti, tyrinėti, matuoti, 

skaičiuoti su mišku susijusią gamtinę 

medžiagą. 

Stebėti medžių lapus, suvokiant jų 

įvairovę, apibūdinant formas, spalvas. 

Mokytis įvardinti kuo daugiau 

atspalvių. Rūšiuoti spalvas į šiltas, 

šaltas, ryškias, pastelines ir pan. 

Įtvirtinti augalų gyvybės rato ypatumus. 

Įvairių augalų panašumus ir skirtumus. 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: javai, rugiai, 

kviečiai, pjauti, duonos riekelė, pluta, 

minkštas, pyragas, kombainas, malūnas 

ir kt. pokalbio metu skatinti vaikus 

atsekti duonos gaminimo kelią, vartoti 

malonius žodžius: duonelė, duona 

maitintoja  ir kt. Apibūdinamojo 

pasakojimo metu į klausimus skatinti 

atsakinėti vientisiniu išplėstiniu sakiniu 

su pažyminiu ir papildiniu. Plėsti 

sąvoką „daržovės“ daržovių 

pavadinimais, požymių įvardijimu 

pagal dydį, spalvą, skonį ir pan. Skirti 

aplinkos ir kalbos garsus. Tikslinti 

sąvoką „garsas “, mokytis išgirsti garsą  

„a “ tariamuose  žodžiuose. Skatinti 

vaikus kalbėti atsakant į klausimus: kas 

tai?, koks?, ką darome?, ką rauname?, 

vientisiniu išplėstiniu sakiniu. Plėsti 

sąvoką „vaisiai“. Turtinti žodyną mūsų 

krašto vaisių pavadinimais, mokantis 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitų kraštų  vaisių pavadinimais. 

Kalboje vartoti vyriškos ir 

moteriškos giminės vienaskaitos  

būdvardžius ir juos derinti su 

daiktavardžiais. Mokyti rišliai ir 

nuosekliai apibūdinti vaisius, 

atsakant į klausimus: kas tai?, 

koks?, kur auga?, kada prinoksta? Ir 

kt. 

Įtvirtinti sąvoką „miško gėrybės“, 

skatinti vartoti žodžius: kraitelė, 

pintinė, krepšelis, gėrybės, rūsys, 

statinė, raugti, džiovinti ir pan. 

Plėsti žodyną uogų, grybų 

pavadinimais. Skatinti vaikus 

kalboje vartoti kilmininko linksnio 

daiktavardžius su prieveiksmiu ir 

būdvardžius su priesaga –inis, bei 

esamojo ir būtojo laiko 

veiksmažodžius. 

Turtinti žodyną rudens požymių 

pavadinimais: atšalo oras, diena 

trumpėja, naktys ilgėja, lapai 

pagelto, krinta ir pan. Vaizdingais 

posakiais: auksinis ruduo, bobų 

vasara ir kt. Pokalbio metu skatinti 

vaikus kalboje vartoti kilmininko ir 

galininko linksnio daiktavardžius ir 

būdvardžius, kalbėti raiškiai, 

nuosekliai, išplėstiniais sakiniais. 

 

 

 

Sugalvoti kuo įvairesnių estafečių, 

kurios atspindėtų duonos kelią iki 

mūsų stalo. Ugdyti pagarbą sunkiam 

žmogaus, auginančio duoną, darbui. 

Lavinti mėtymo aukštyn ir į tolį 

judesius. Taisyklingai paimti ir 

išlaikyti rankose įvairios formos bei 

skirtingo dydžio sportinį inventorių, 

atsineštus  daiktus. Skatinti 

pasitikėjimą savo jėgomis. Judėti 

sumažinta plokštuma-takeliu vienas 

paskui kitą, keičiant judėjimo greitį. 

Pašokti vietoje, siekiant „sodo 

gėrybės“ rinkti vaisius ir dėti juos į 

pintines. Atliekant imitacinius 

pratimus, tobulinti lindimo, 

perlipimo, peršokimo per kliūtis 

judesius. Žaisti judrius žaidimus 

panaudojant miško gamtinę 

medžiagą. Kartu su vaikais eiti 

apibūdinti juos pagal dydį, formą, 

spalvą, skonį. Pokalbio apie sodą metu 

skatinti vaikus atsakyti į klausimus: kas 

tai?, koks?, kokia?, kokie?, kokios?, 

vientisiniu išplėstiniu sakiniu. Derinti 

daiktavardžių ir būdvardžių skaičių ir 

linksnį. 

Skatinti vaikus įsidėmėti augalus, 

kvapus, garsus, įspūdžius įvardinti, 

apibūdinti žodžiais, žodžių junginiais. 

Pokalbio metu lavinti dialoginę kalbą, 

atsakant į klausimus: koks?, kokia?, 

kokie?, išplėstiniu sakiniu. Klausantis 

greitakalbių, mįslių, skatinti vaikus 

išmokti jas mintinai. Turtinti žodyną 

žodžiais reiškiančiais rudens požymius 

ir vaizdingais posakiais ( geltonas 

ruduo, turtingas ruduo ir pan.). 

bendraujant skatinti  vaikus pastebėti ir 

įsidėmėti rudens spalvas, orų 

permainas, augalų pokyčius, pajusti 

laiko tėkmę, metų laikų seką. Skatinti 

vaikus kalbėti išplėstiniais sakiniais su 

keliais pažyminiais ir papildiniais. 

 

 

 

 

 

 

 

Naudojant įvairų sportinį inventorių, 

imituoti ūkininko darbus: kulti, malti, 

kepti ir t.t. žaidžiant įvairius žaidimus, 

sportuojant poromis padėti vaikams 

prisiminti duonos kelią nuo grūdo iki 

mūsų stalo. Imituoti įvairių daržovių 

augimą, skynimą. Tyrinėti ir suprasti, ar 

galima savo kūnu pavaizduoti daržoves. 

Aktyvioje veikloje sugretinti daržoves 

ir jas mėgstantį gyvūną. Vaizduojant 

vaisius, imituoti kritimą nušokant nuo 

įvairaus aukščio paaukštinimų 

(suolelio, kėdutės, gimnastikos 

sienelės) Įtvirtinti spalvų pažinimą, 

renkant įvairių spalvų daržoves. Laisvai 

judėti po salę įsitikinti, kad kūnas gali 

judėti skirtingu tempu. 
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Meninė  

pasivaikščioti po „rudenį“. 

Atliekant imitacinius pratimus, 

vaizduoti rudens reiškinius, 

panaudojant kuo įvairesnį sportinį 

inventorių (spalvotas vėliavėles, 

kaspinus, kepuraites ir kt.) Žaisti 

siužetinius žaidimus. 

 

Eksperimentuoti su įvairiomis 

tūrinėmis medžiagomis: plastilinu, 

moliu, tešla iš miltų, druskos ir 

vandens. Žaisti muzikinius 

žaidimus. Groti pasirinktais 

muzikos instrumentais, pritariant 

muzikai. Panaudoti gamtos sukurtus 

dažus ir spalvas (dažyti burokėliu, 

morka, žaliais daržovių lapais). 

Kurti rudens gėrybių kompozicijas. 

Ugdyti orientaciją erdvėje, judesių 

koordinaciją, mokantis šokti. 

Jungiant punktyrines linijas, 

atpažinti vaisius. Juos spalvinti. 

Muzikos instrumentais atlikti 

smagią „Vaisių polką“, kurti 

melodijas skaičiuotėmis. Medžio 

anglimi, vaškinėmis kreidelėmis 

piešti ant balto popieriaus. Kurti 

piešinius iš pjuvenų. Naudojant 

muzikos instrumentus, kurti „Miško 

pasaką“. Išmėginti įvairias ritmo 

raiškos galimybes. Klausyti M.K 

Čiurlionio simfoninę poemą 

„Miške“, aptarti muzikos nuotaiką. 

Piešti pieštukais, flomasteriais, 

guašu, akvareliniais dažais. 

Eksperimentuoti, derinti įvairius 

piešimo būdus ir priemones. Kurti 

rudeninių lapų šokį skambant valso 

melodijai, naudojant spalvotas 

skareles. Mokytis naujų dainelių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atlikti imitacinius pratimus 

panaudojant siužetą. Lavinti vaikų 

saviraišką. Atlikti imitacinius pratimus, 

atspindinčius rudens pokyčius ( pučia 

vėjas, linguoja medžiai, krinta lapai ir 

pan. )Žaisti judriuosius žaidimus, 

lavinančius saviraišką, improvizaciją, 

spalvų pažinimą. 

Inscenizuoti laisvai pasirinktą 

literatūros kūrinį, susijusį su duonos 

gamyba. 

Išreikšti savo įspūdžius laisvai 

pasirinktomis priemonėmis. Mokytis 

lietuvių liaudies ratelių, imitacinių 

žaidimų skambant muzikai. Naudojant 

įvairias plastinių medžiagų technikas, 

gaminti daržovių muliažus. Gaminti 

kompozicijas iš gamtinės medžiagos, 

atrandant naujas komponavimo 

galimybes. Lavinti smulkiąją motoriką 

žaidžiant muzikinius žaidimus. 

Išbandyti įvairias galimybes liejant ir 

maišant spalvas, atrandant naujus 

atspalvius, įvairių vaisių piešimui ir 

spalvinimui. Naudojant įvairias 

technikas, gaminti vaisių muliažus. 

Mokytis naujų dainelių, žaisti ratelius. 

Gaminti įvairius darbelius iš gamtinės 

medžiagos, miško įspūdžių sukeltas 

nuotaikas ir įspūdžius išreikšti 

įvairiomis dailės priemonėmis. Atlikti 

kūrybines - didaktines užduotis. 

Mokytis naują dainelę. Rinkti gamtinę 

medžiagą, ruošti ją ilgesniam 

saugojimui. Kurti kompozicijas iš 

gamtinės medžiagos. Ieškoti įvairių 

spalvų derinių piešiant rudens 

motyvais. Žaisti lietuvių liaudies 

ratelius, dainuoti daineles, atlikti 

kūrybines- didaktines užduotis. 
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Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Spalio 4-oji - Pasaulinė gyvūnijos diena. 

 Spalio 16-oji – Pasaulinė sveiko maisto diena.  

 Dėdės Rudenėlio šventė. 

 Paroda „Rudens išdaigos“. 

 

Lapkritis  

 

 Žmogaus gyvenimą neišvengiamai lydi netektys ir išsiskirimai – artimo žmogaus netektis, 

tėvelių skyrybos, sveikatos, darbo praradimas, augintinio netektis ir kt. Tai tenka patirti ir vaikams. 

Labai svarbu žinoti kaip elgtis, išgyventi, nebijoti pasidalinti savo jausmais, ir jeigu reikia, kreiptis 

pagalbos.  

 

Tikslas. Pažinti Vėlinių papročius, tradicijas. Kaupti patirtį apie augalų, gyvūnų ir žmonių 

pasiruošimą žiemai.  

Uždaviniai.   

 Sužinoti mirusiųjų pagerbimo papročius, mokėti išreikšti užuojautą. 

 Patikėti, kad artimieji ar gerai pažįstami žmonės palankūs ir geranoriški ir gebėti jiems 

atsakyti tuo pačiu. 

 Formuoti saugaus elgesio su ugnimi įgūdžius.  

 Skirti metų laikų kaitą pagal gamtinius pokyčius.  

  

Siūlomos temos  

           1.   ,, Artėja žiema“ 

1. ,, Kalėdų belaukiant“ 

2. ,, Lietuvoje žiemojantys paukščiai“ 

3. ,, Pėdsakai sniege“ 

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6metų 4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasikalbėti apie gyvus ir mirusius 

artimuosius (prosenelius, senelius, 

tėvelius, dėdes, tetas ir kitus), 

pajuntant, kad jie gyvi mūsų 

vaizduotėje, jausmuose, 

prisiminimuose. Prisiminti lietuvių 

liaudies tradicijas, pagerbiant 

mirusius artimuosius. Supažindinti 

su kitų tautų tradicijomis. Žaisti 

saugiai, nepalikti ant grindų, po 

kojomis išmėtytų žaislų, nemušti 

jais kitų, taikiai spręsti ginčus dėl 

žaislo, žaidimo vietos. Žaidžiant 

konstruktoriais, sukurti zoologijos 

sodo, miško, kiemo ir kitus 

vaizdelius, papildant žaislais, 

detalėmis, rodančiomis metų laikų 

požymius. 

 

 

 

 

Ugdyti pagarbą, dėkingumą žmonėms, 

auginantiems duoną. Prisiminti duonos 

gimimo kelią. Palyginti, kaip šis 

procesas vyko senovėje ir kaip vyksta 

dabar. Prisiminti duonos reikšmingumą 

lietuvių liaudies papročiuose ir 

tradicijose.  

Ugdyti meilę gamtai, išauginančiai 

tokią augalų įvairovę. Skatinti globoti 

įvairius augalus: ne tik naudingus 

žmogui, bet ir puošiančius aplinką. 

Prisiminti, kokias dovanas randame 

sode, džiaugtis jų gausa, įvairove. 

Suvokti sodo ir jo teikiamos naudos 

svarbą lietuvių kultūroje per lietuvių 

tautosakos kūrinius. Pajusti miško 

nuotaiką, sukuriant miško įvaizdį 

grupėje, kitoje įstaigos vietoje. Stengtis 

pajusti didingumo, paslaptingumo 

jausmą. Stebėti pokyčius gamtoje 
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Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeimoje su tėveliais išsiaiškinti, ką 

ainiams yra palikę mirę proseneliai, 

seneliai: pastatytus namus, parašytą 

knygą, pasodintą medį. Pasvarstyti, 

kokios profesijos žmonės galėtų 

padėti įvairių nelaimių metu. 

Prisiminti, kaip tokius specialistus  

nukentėjusiam iškviesti telefonu. 

Prisiminti, išvengti nelaimių grupėje 

atvejus. Išsiaiškinti nuo kokių 

nelaimių, nutikimų, bėdų mus saugo 

grupės taisyklės. Plėsti patyrimą 

apie darbus, pramogas, orus 

įvairiais metų laikais. Apžiūrėti 

sėklas, palyginti, matuoti, rūšiuoti. 

Atkreipti dėmesį į jų spalvas, 

dydžio, formos įvairovę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: Vėlinės, 

mirusiųjų pagerbimo diena, kapinės, 

laidojimo vieta, amžino poilsio 

vieta, eglišakė, chrizantemas, 

žvakidė, susikaupęs, liūdnas, liūdėti, 

rimtis, paminklas, prisiminimas , 

gedulas. Kalboje vartoti vietininko 

linksnio daiktavardžius ir 

būdvardžius. Keisti vardininką į 

vietininką. Vartoti esamojo ir būtojo 

kartinio laiko veiksmažodžius. 

Skatinti pasakoti nuosekliai, 

raiškiai, išplėstiniais sakiniais. 

Stebėti paveikslėlius, žaisti 

žaidimus, kurie skatintų  susikaupti 

darbui, suteiktų žinių, į ką ir kaip 

galima kreiptis, ką daryti ištikus 

įsijaučiant į spalvų įvairovės sukeliamą 

nuotaiką, mokytis išsakyti savo 

jausmus žodžiais, gestais, mimika. 

 

Supažindinti su įvairiomis duonos, 

pyragų rūšimis. Prisiminti įvairių javų 

rūšis ir iš kokių grūdų, kokie gaminiai 

kepami. Duonos reikšmė žmogaus 

gyvenime. 

Įvardinti daržoves, aptarti jų spalvą, 

formą, dydį, skonį. Rūšiuoti daržoves, 

skaičiuoti, lyginti (pagal spalvą, skonį 

ir pan). Ugdyti sveikos mitybos 

įgūdžius, skatinant vartoti kuo daugiau 

daržovių. Išsiaiškinti, kokie vaisiai auga 

mūsų  krašte, o kokie šiltuose 

kraštuose. Rūšiuoti sode augančius 

vaisius pagal pasirinktas savybes 

(formą, spalvą, skonį, dydį ir pan.). 

Stebėti artimiausioje aplinkoje 

augančius medžius, aptarti, kurie jų 

galėtų augti miške. Prisiminti miško 

spalvų, garsų, augmenijos įvairovę ir 

darną. Lyginti, tyrinėti, matuoti, 

skaičiuoti su mišku susijusią gamtinę 

medžiagą. 

Stebėti medžių lapus, suvokiant jų 

įvairovę, apibūdinant formas, spalvas. 

Mokytis įvardinti kuo daugiau 

atspalvių. Rūšiuoti spalvas į šiltas, 

šaltas, ryškias, pastelines ir pan. 

Įtvirtinti augalų gyvybės rato ypatumus. 

Įvairių augalų panašumus ir skirtumus. 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: javai, rugiai, 

kviečiai, pjauti, duonos riekelė, pluta, 

minkštas, pyragas, kombainas, malūnas 

ir kt. pokalbio metu skatinti vaikus 

atsekti duonos gaminimo kelią, vartoti 

malonius žodžius: duonelė, duona 

maitintoja  ir kt. Apibūdinamojo 

pasakojimo metu į klausimus skatinti 

atsakinėti vientisiniu išplėstiniu sakiniu 

su pažyminiu ir papildiniu. Plėsti 

sąvoką „daržovės“ daržovių 

pavadinimais, požymių įvardijimu 

pagal dydį, spalvą, skonį ir pan. Skirti 

aplinkos ir kalbos garsus. Tikslinti 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nelaimei. Klausantis pasakų, 

pasakojimo, skatinti vaikus nuspėti, 

suvokti nelaimių priežastis galimas 

pasekmes. Skatinti vaikus reikšti 

mintis suprantamai, neskubant, su 

intonacija. Turtinti žodyną įvairių 

metų laikų drabužių pavadinimais. 

Pokalbio metu skatinti atsakinėti į 

klausimus sudėtiniais 

prijungiamaisiais sakiniais su 

atliepiamaisiais žodžiais: tada, kai, 

todėl, dėl to. Kūrybinio pasakojimo 

iš vaikų asmeninės patirties metu, 

pagal pateiktus klausimus, skatinti  

kalboje vartoti laiko, vietos, būdo 

prieveiksmius, įvairių linksnių 

būdvardžius, daiktavardžius, 

esamojo ir būtojo kartinio laiko 

priešdėlinius veiksmažodžius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyti įvairius judėjimo tempo: 

lėtai, greitai, greičiau. Ramūs 

žaidimai –rateliai, skatinantys 

dėmesingumą, judesių tikslumą. 

Saugūs ir nesaugūs fiziniai pratimai, 

jų atlikimo būdai ir galimybės, 

naudojant įvairų sportinį inventorių. 

Savisaugos ugdymas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sąvoką „garsas “, mokytis išgirsti garsą  

„a “ tariamuose  žodžiuose. Skatinti 

vaikus kalbėti atsakant į klausimus: kas 

tai?, koks?, ką darome?, ką rauname?, 

vientisiniu išplėstiniu sakiniu. Plėsti 

sąvoką „vaisiai“. Turtinti žodyną mūsų 

krašto vaisių pavadinimais, mokantis 

apibūdinti juos pagal dydį, formą, 

spalvą, skonį. Pokalbio apie sodą metu 

skatinti vaikus atsakyti į klausimus: kas 

tai?, koks?, kokia?, kokie?, kokios?, 

vientisiniu išplėstiniu sakiniu. Derinti 

daiktavardžių ir būdvardžių skaičių ir 

linksnį. 

Skatinti vaikus įsidėmėti augalus, 

kvapus, garsus, įspūdžius įvardinti, 

apibūdinti žodžiais, žodžių junginiais. 

Pokalbio metu lavinti dialoginę kalbą, 

atsakant į klausimus: koks?, kokia?, 

kokie?, išplėstiniu sakiniu. Klausantis 

greitakalbių, mįslių, skatinti vaikus 

išmokti jas mintinai. Turtinti žodyną 

žodžiais reiškiančiais rudens požymius 

ir vaizdingais posakiais ( geltonas 

ruduo, turtingas ruduo ir pan.). 

bendraujant skatinti  vaikus pastebėti ir 

įsidėmėti rudens spalvas, orų 

permainas, augalų pokyčius, pajusti 

laiko tėkmę, metų laikų seką. Skatinti 

vaikus kalbėti išplėstiniais sakiniais su 

keliais pažyminiais ir papildiniais. 

 

 

Naudojant įvairų sportinį inventorių, 

imituoti ūkininko darbus: kulti, malti, 

kepti ir t.t. žaidžiant įvairius žaidimus, 

sportuojant poromis padėti vaikams 

prisiminti duonos kelią nuo grūdo iki 

mūsų stalo. Imituoti įvairių daržovių 

augimą, skynimą. Tyrinėti ir suprasti, ar 

galima savo kūnu pavaizduoti daržoves. 

Aktyvioje veikloje sugretinti daržoves 

ir jas mėgstantį gyvūną. Vaizduojant 

vaisius, imituoti kritimą nušokant nuo 

įvairaus aukščio paaukštinimų 

(suolelio, kėdutės, gimnastikos 

sienelės) Įtvirtinti spalvų pažinimą, 

renkant įvairių spalvų daržoves. Laisvai 

judėti po salę įsitikinti, kad kūnas gali 
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Meninė  

 

 

 

 

 

Ritminiai šokiai ir pratimai, 

panaudojant muzikinius įrašus, 

estafetės, naudojant įvairius 

aprangos elementus (kepurė, 

šalikas, batus ir pan.). 

 

Įvairiomis dailės priemonėmis, 

išreikšti Vėlinių nuotaikas, 

atrandant rimties, susikaupimo, 

ilgesio ir liūdesio spalvų gamą, 

pastebint ją gamtoje, žmonių 

aprangoje, gedulo vietoje, 

atributikoje. Klausyti atliekamų 

raudų, aptarti jų nuotaiką. Atgaivinti 

pavojaus sukeltas emocijas - baimę, 

išgąstį, skausmą. Išreikšti jas 

piešiniu. Pasirinkti priemones ir 

techniką. Žaisti žaidimus, 

skatinančius rūpintis savo kūnu ir 

gera savijauta. Aplikuoti, 

priklijuojant plėšytinių stambių ir 

smulkių detalių, parenkant spalvą. 

Gėrėtis metų laikų spalvų žaismu. 

Žaisti muzikinius didaktinius 

žaidimus. Muzikos instrumentais 

bandyti išgauti atitinkamam metų 

laikui būdingus garsus. 

judėti skirtingu tempu. 

 

 

 Atlikti imitacinius pratimus 

panaudojant siužetą. Lavinti vaikų 

saviraišką. Atlikti imitacinius pratimus, 

atspindinčius rudens pokyčius ( pučia 

vėjas, linguoja medžiai, krinta lapai ir 

pan. )Žaisti judriuosius žaidimus, 

lavinančius saviraišką, improvizaciją, 

spalvų pažinimą. 

Inscenizuoti laisvai pasirinktą 

literatūros kūrinį, susijusį su duonos 

gamyba. 

Išreikšti savo įspūdžius laisvai 

pasirinktomis priemonėmis. Mokytis 

lietuvių liaudies ratelių, imitacinių 

žaidimų skambant muzikai. Naudojant 

įvairias plastinių medžiagų technikas, 

gaminti daržovių muliažus. Gaminti 

kompozicijas iš gamtinės medžiagos, 

atrandant naujas komponavimo 

galimybes. Lavinti smulkiąją motoriką 

žaidžiant muzikinius žaidimus. 

Išbandyti įvairias galimybes liejant ir 

maišant spalvas, atrandant naujus 

atspalvius, įvairių vaisių piešimui ir 

spalvinimui. Naudojant įvairias 

technikas, gaminti vaisių muliažus. 

Mokytis naujų dainelių, žaisti ratelius. 

Gaminti įvairius darbelius iš gamtinės 

medžiagos, miško įspūdžių sukeltas 

nuotaikas ir įspūdžius išreikšti 

įvairiomis dailės priemonėmis. Atlikti 

kūrybines - didaktines užduotis. 

Mokytis naują dainelę. Rinkti gamtinę 

medžiagą, ruošti ją ilgesniam 

saugojimui. Kurti kompozicijas iš 

gamtinės medžiagos. Ieškoti įvairių 

spalvų derinių piešiant rudens 

motyvais. Žaisti lietuvių liaudies 

ratelius, dainuoti daineles, atlikti 

kūrybines- didaktines užduotis. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Lapkričio 1-oji – mirusiųjų pagerbimo diena.  

 Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena. 

 Lapkričio 15-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. 
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Gruodis  

 

 Gruodis – kūrybinių ieškojimų ir Kalėdų stebuklo laukimo metas. Puošiame grupę, 

klausomės pasakų, jas vaidiname. Ugdomas vaiko iniciatyvumas, vaizduotė, jis realizuoja savo 

sumanymus, tapdamas vis  labiau kūrybiškesniu ir išradingesniu.   

Tikslas.  Įgyti Advento, Kalėdų, Naujųjų Metų šventimo tradicijas. 

 

Uždaviniai: 

 Pasiruošimas dalyvauti šventiniuose renginiuose, jaustis atsakingam, savarankiškam, 

susitelkti bendrai veiklai. Būti mandagiam, kukliam, jautriam, susitvardančiam. 

 Skatinti žodinę kūrybą, eksperimentuoti , žaisti kalba. 

 Ugdyti pasakojimo, deklamavimo įgūdžius. 

 Pratintis bendrauti, veikti kartu, nedidelėje grupėje, su visa grupe.  

 

Siūlomos temos  

1. ,, Pėdsakai sniege“ 

2. ,, Žiemos pramogos“ 

3. ,, Draugystės diena“ 

4. ,, Lietuva“ 
                                            

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

Pokalbis apie Adventą, apie 

pasiruošimą Kalėdoms. Žaidimų 

pagalba supažindinti su kūdikėlio 

Jėzaus istorija. Visais jutiminiais 

emociškai išgyventi žiemos 

džiaugsmus, pramogas, išdaigas. 

Pajusti namų jaukumą, kai šaltis 

piešia ant langų gėles. 

Prisimenamas Adventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidžiant įvairius žaidimus, atrinkti 

ir komplektuoti priemones, įrankius, 

medžiagą, atributiką. Žaidžiant 

keliese pratintis pasitarti, kas kokį 

vaidmenį renkasi, kaip bus 

žaidžiama 

Parodyti vaikams, kad Kalėdų 

laukimas yra susijęs su burtais. 

Pajusti tamsiausio metų laiko ypatumą, 

išskirtinumą. Nusiteikti rimčiai, 

tarpusavio bendravimui ir 

bendradarbiavimui atliekant ruošos 

darbus. Prisiminti žiemos laikotarpio 

teikiamus džiaugsmus ir rūpesčius. 

Išsiaiškinti tik šiam laikotarpiui 

būdingus žmonių darbus. Sudaryti 

sąlygas pajusti žiemos sukeliamus 

jausmus ir nuotaikas. Suvokti darbą, 

kaip vertybę, ugdyti pagarbą įvairių 

profesijų žmonėms. Pajusti 

prieššventinio pasiruošimo džiaugsmą. 

Ugdyti atjautos, užuojautos, savitarpio 

pagalbos jausmus. 

 

 

 

Supažindinti su Advento laikotarpio 

papročiais, žmonių ir gyvūnų gyvenimo 

ritmo ypatumais šiuo laikotarpiu. 

Ruoštis artėjančioms Kalėdų šventėms 

tvarkantis ir puošiant grupės aplinką. 

Stebėti žiemos orus, vaizdus, spalvas, 

žmonių aprangą. Pjusti namų šilumos 
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Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burtų pagalba suteikti vaikams 

naujų žinių, įtvirtinti tai, ką jie jau 

žino. Prisiminti senolių žaidimus, 

atlikti užduotis su skaičiais, 

raidėmis. Išbandyti įvairiausius 

žiemos pramogas (mėtosi sniego 

gniūžtėmis, lipdo sniego senius, 

važinėjasi rogutėmis). Tyrinėti 

sniego savybes, stebėti žiemos 

spalvas, orus, vaizdus. Aptariami 

ankščiau padaryti darbeliai. 

Akcentuojame, kad mūsų širdis 

puošia geri darbai. Žadinti stebuklo 

išgyvenimo džiaugsmą. Ugdyti norą 

suteikti džiaugsmo kitiems. 

Apžiūrėti eglutę, džiaugtis ja, 

susirasti savo ar draugo žaisliuką, 

surasti už eglutės pasislėpusius 

žaislus, pasidairyti vienam į kitą, 

apžiūrinėti kaukes, rūbus, nusiteikti 

smagiam pasibuvimui su Kalėdų 

Seneliu. 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais, 

apibūdinančiais žiemos požymius, 

pasikeitimus gamtoje šiuo metų 

laiku, vaizdingais posakiais apie 

sniegą, apsnigtus medžius ir pan. 

Lavinti kalbinę klausą, skirti 

skiemenis ir žodžius, kuriuose yra 

garsai p-b. Pasakyti pirmą ir 

paskutinį žodžio garsą.  

Turtinti žodyną žodžiais, 

apibūdinančiais žiemos požymius, 

gamtos pakitimus šiuo metų laiku, 

vaizdingais posakiais ( gruodis 

sukaustė žemę, žemė su dangum 

maišosi ir kt.). Ugdyti pasakojimo 

įgūdžius, skatinti kalboje vartoti 

daiktavardžius, būdvardžius, 

įvairiaus laipsnio būdo 

prieveiksmius. Turtinti žodyną 

žodžiais, susijusiais su įvairių 

profesijų žmonių atliekamais 

darbais ir naudojamais įrankiais bei 

priemonėmis. Kalboje vartoti 

išmoktas kalbos dalis, įtvirtinti 

veiksmažodžio busimojo laiko 1 ir 3 

asmens vartojimą. Skatinti vaikus 

jaukumą, drabužių šilumą. Dalintis 

įspūdžiais atliepiant žiemos aprašymus, 

vaizdus, pramogas, išgyvenimus. 

Gerais darbais pasitikti artėjančias 

šventes. Užbaigti pradėtus darbus iki 

galo. Įvertinti šeimos vertybes, suvokti 

šeimos narių pareigas, darbų 

pasiskirstymą šeimoje. Susipažinti su 

Kalėdinių švenčių ciklu, jų reikšme, 

papročiais, tradicijomis. Susikurti 

šventinę nuotaiką grupėje. Skatinti 

vaikų saviraišką puošiant aplinką, 

organizuojant šventinius renginius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais, vaizdingais 

posakiais, apibūdinančiais žiemos 

požymius. Skatinti vaikus sudaryti iš 

būdvardžių būdo prieveiksmius ir juos 

vartoti kalboje. Įtvirtinti sudėtinių 

sakinių vartojimą su jungtuku „o“, 

lyginant tris daiktus. Turtinti žodyną 

žodžiais, apibūdinančiais žiemos 

požymius, vaizdingais posakiais apie 

sniegą, apsnigtus medžius ir pan. 

Pokalbio metu skatinti vaikus kalboje 

vartoti įvairias kalbos dalis jas 

taisyklingai  derinant. Ugdyti 

individalaus pasakojimo įgūdžius. 

Turtinti žodyną žodžiais, susijusiais su 

namų apyvokos daiktais. Skatinti 

vaikus papasakoti savo įspūdžius: 

kokiuos darbus atlikti namuose mamai 

ir tėčiui. Į pateiktus klausimus 

atsakinėti vientisiniu išplėstiniu sakiniu 

su veiksmažodžių esamuoju ir 

busimuoju laiku. Klausimų pagalba 

skatinti sudaryti rišlų pasakojimą iš 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

atsakinėti į klausimus vientisiniu 

išplėstiniu sakiniu su veiksmažodžių 

esamuoju ir busimuoju laiku, 

mokyti rišlaus atkūriamojo 

pasakojimo. Turtinti žodyną 

žodžiais ir posakiais: lauktos 

Šv.Kalėdos, Šv. Kūčių vakaras, 

Betliejus ir kt. Kalboje vartoti 

išmoktas kalbos dalis, įtvirtinti 

veiksmažodžio busimojo laiko 1 ir 3  

asmens vartojimą. Skatinti vaikus 

atsakinėti į klausimus vientisiniu 

išplėstiniu sakiniu su veiksmažodžių 

esamuoju ir busimuoju laiku, 

mokyti rišlaus atkuriamojo 

pasakojimo. 

Stengtis sukurti vaikams laukimo 

nuotaiką. 

 

 

Įvairiais kūno judesiais reikšti 

jausmus (nuostabą, laukimą, 

džiaugsmą ir pan.). Jausti judėjimo 

tempą, kurti judrios veiklos 

situacijas. Judesiais, mimika, kūno 

poza vaizduoti kaip jaučiamės, 

elgiamės esant įvairiam orui 

(sningant, pučiant vėjui ir pan.) 

atlikti judesius tam tikru greičiu, 

nurodyta kryptimi. Naudojant 

muzikinius įrašus ugdyti saviraišką. 

Kartu su vaikais pradėti ruoštis šv. 

Kalėdų šventei. Sukurti vaikams 

džiugią nuotaiką. Imitaciniais 

pratimais pavaizduoti eglutės kelią 

iš miško iki namų ir papuošimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais, 

apibūdinančiais žiemos požymius, 

pasikeitimus gamtoje šiuo metų 

laiku, vaizdingais posakiais apie 

sniegą, apsnigtus medžius ir pan. 

Lavinti kalbinę klausą, skirti 

skiemenis ir žodžius, kuriuose yra 

garsai p-b. Pasakyti pirmą ir 

paskutinį žodžio garsą. Lavinti 

atminties, patirtų įspūdžių. Turtinti 

žodyną žodžiais, susijusiais su 

Kalėdomis ir žodžiais reiškiančiais 

busimąjį laiką: ateis, bus, eisiu, 

lankysim ir pan. Į pateiktus klausimus 

atsakinėti vientisiniu išplėstiniu sakiniu 

su veiksmažodžių esamuoju ir 

busimuoju laiku. Klausimų pagalba 

skatinti sudaryti rišlų pasakojimą iš  

ataminties, patirtų įspūdžių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padėti vaikams atrasti, kaip galima 

išreikšti laukimą, džiaugsmą. Užduotis 

atlikti ramiai, susikaupus. Pagal 

nuotaiką kurti judesius, atrasti judėjimo 

galimybes pagal muzikinius kūrinius. 

Judesiais imituoti pasakojimą apie 

žiemą. Atrasti, kad galima judėti 

mojuojant rankomis ir sukantis 

įvairiomis kryptimis, keičiant sukimosi 

greitį. Žaidimai su snaiges 

imituojančiomis priemonėmis. Padėti 

vaikams imitaciniais pratimais, įvairiais 

judesiais pavaizduoti darželyje ir 

namuose atliekamus darbus. 

Pamėgdžioti pedagogo rodomus 

veiksmus ,atlikti judesius pagal žodinę 

instrukciją. 

 

 

 

 

 

Supažindinti su tautosakos kūriniais, 

atspindinčiais  Advento laikotarpį. 

Išmokti ratelių, žaidimų, dainelių, 

eilėraščių. Gaminti sveikinimus, 

dovanėlės artimiems laisvai pasirenkant 

techniką. Atrasti naujas meninės 

išraiškos priemones, būdingas tik 
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monologinę kalbą. 

 

Kurti grupinį žiemos paveikslą, 

naudojant įvairias dailės technikas. 

Atrasti ryšį tarp piešimo, mąstymo 

ir aplinkos. Žaisti muzikinius 

žaidimus, mokytis naujų dainelių 

žiemos tema. Vaikų darbeliai, 

iliustruojantys laukimo džiaugsmą. 

Piešti ir kirpti įvairias figūras. Jas 

klijuoti, dekoruoti. Mokytis 

žaidimų, ratelių, imituojančių darbo 

judesius. Dainuoti lietuvių liaudies 

dainas apie darbą. Piešti, tapyti 

taikant dažuose pamirkytą siūlą. 

Kurti šventinę nuotaiką žaidžiant 

muzikinius žaidimus, dainuojant, 

vaidinant. 

žiemos laikotarpiui. Skatinti vaikų 

saviraišką, skambant muzikai, mokytis 

naujų dainelių apie žiemą. Laisvai 

pasirenkant priemones gaminti 

puošybos elementus aplinkos 

papuošimui, sveikinimus draugams ir 

artimiesiems. Atrasti savo kūno 

„muzikinius instrumentus“ (rankos 

ploja, kojos trepsi ir pan.). Inscenizuoti 

pasirinktą pasaką. Gaminti šventinius 

sveikinimus, dovanėles draugams ir 

artimiesiems, laisvai pasirenkant 

priemones. Mokytis kalėdinių dainų ir 

ratelių. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Advento vakaronė. 

 Svečiuose Kalėdų Senelis. 

 Naujieji Metai.   
 

 

 

 

 

 

 

Sausis  

 

 
 Rūpinimasis gyvūnėliais ir paukšteliais skatina vaikus  domėtis, stebėti juos, pažinti ir 

padėti. Vaikai mokosi prižiūrėti bei globoti juos. O tai plėtoja palankų emocinį klimatą, kai vaikas 

dar intensyviau tyrinėja supantį pasaulį, siekia naujų potyrių.  

 

Tikslas.  Skatinti domėtis miško aplinka, suvokti gamtos unikalumą  ir harmoniją, plėtojant 

aplinkosauginę veiklą.  

 

Uždaviniai.  

 Suvokti gyvūnų ir paukščių gyvybės ratą. 

 Ugdyti tinkamas elgesio normas su naminiais gyvūnais, laikytis higienos normų, auginant 

gyvūnus namuose.  

 Atskleisti miško gyvenimą.  

 Plėsti supratimą apie gamtoje tykančius pavojus. 

 

 

 

Siūlomos temos  
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1. ,,  Lietuva“ 

2. ,, Mano diena“ 

3. ,, Žmogaus kūnas“ 

4. ,, Pinigai“ 
                                               

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branginti žaidimų laiką, stengiantis 

greitai apsispręsti, susikaupti prie 

pasirinkto užsiėmimo, sumanymo, 

atskleidžiant pastebėtą suaugusio 

gebėjimą kaskart nuoširdžiai užsiimti 

savo darbu, punktualiai  viską 

padaryti, nevėluoti, numatyti darbus 

kitai dienai, ateičiai, įvertinti tai, kas 

buvo gerai atlikta, pasimokyti iš 

klaidų. Improvizuoti, judėti, vaidinti. 

Tai gali būti snaigių šokis, pūga, 

sniego pusnys, užpustytas kelias ir 

pan. Suprasti, kad reikia rūpintis ne 

tik artimais žmonėmis, bet ir 

šąlančiais, badaujančiais miško 

gyventojais. Padėti iškęsti baltąjį 

badą. Dalintis savais atradimais, 

numatyti, kaip tai gali išbandyti ir 

draugai. 

 

 

 

 

 

Atrasti , kad metų laikai ir patys 

metai seka vienas paskui kitą. Metus 

matuoti nuveiktais darbais, 

reikšmingais įvykiais, naujai 

atsiradusiais sugebėjimais, 

mokėjimais, augimo atžymomis. 

Pastebėti, kad yra įvairių matavimo 

priemonių (laikrodžių, kalendorių). 

Tyrinėti snaigių formas, bandyti jas 

atkartoti sniege, popieriuje. Lyginti, 

skaičiuoti. Atkreipti vaikų dėmesį į 

paukštelių, kitų gyvūnų ir jų pačių 

paliekamus pėdsakus. Visi jie –

skirtingi. Sugalvoti ir pasiūlyti 

vaikams žaidimų su paliekamais 

Stengtis suvokti laiko tėkmę, metų laikų 

kaitą, pastebėti laiko paliekamus 

ženklus, kaip laiko tėkmė keičia gamtą, 

žmones. Mokyti branginti laiką. Skatinti 

vaikus džiaugtis žiema, jos siūlomomis 

pramogomis. Džiaugtis patiems ir 

pradžiuginti aplinkinius smagiais 

pokštais, žaidimais. Turtinti žinias ir 

vaizdinius apie žvėrelius ir paukštelius, 

džiaugtis gyvūnijos pasauliu, jo 

įvairove. Ugdyti meilę mus supantiems 

gyvūnams, atjausti vargstančius žiemą 

paukštelius, mokytis juos globoti. 

Sudaryti sąlygas savęs ir kitų pažinimui, 

aplinkos tyrinėjimui ir atradimams, 

techninei kūrybai, meniniams 

ieškojimams. Patirti pažinimo 

džiaugsmą. 

 

 

 

 

 

Išsiaiškinti kuo matuojamas laikas  

(metais, mėnesiais, savaitėmis, 

dienomis) ir t.t. mokytis pažinti laikrodį 

ir juo naudotis. Žaisti, skaičiuoti, žymėti 

dienas grupės aplinkoje. Išsiaiškinti 

kokiomis pramogomis galima džiaugtis 

tik žiemos metu, kuo jos ypatingos. 

Ekspermentuojant atrasti sniego 

savybes. Mokytis atpažinti ir pavadinti 

įvairius žvėrelius ir paukštelius, aptarti, 

lyginti jų išvaizdą, plunksnų, kailio 

spalvas. Aptarti panašumus ir 

skirtumus, lyginant su naminiais 
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Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ženklais-pėdsakais. Stebint orus ir 

sniego dangą, sumanyti būdų sniego 

sluoksnio storumui bei pusnių 

gilumui išmatuoti. Įsitikinti, kodėl 

kartais net spaudžiant šaltukui, keliai 

ir šaligatviai pilni pažliugusio sniego. 

Atrasti vandens virtimo ledu 

stebuklą, prasimanyti įvairių 

tyrinėjimų. 

 

 

 

Turtinti žodyną metų laikų 

pavadinimais, posakiais: naujieji, 

senieji metai, metų pradžia ir pan. 

Bendraujant su vaikais, prisiminti 

seniai įvykusius įvykius, suvokiant 

laiko tėkmę, kalbėti apie laiko 

matavimo priemones. Kalboje vartoti 

prieveiksmius, įvairių linksnių 

būdvardžius ir daiktavardžius, visų 

laikų veiksmažodžius. Skatinti vaikų 

apibendrinamąjį pasakojimą pagal 

pedagogo pateiktą planą, tobulinant ir 

monologinės kalbos įgūdžius. 

 

 

Turtinti ir aktyvinti žodyną žodžiais 

ir posakiais, susijusiais su žiemos 

pramogomis ir galimais pavojais. 

Vaikų pasakojimai pagal serijinius 

paveikslėlius, įtvirtinant pavaizduotų 

atliekamų veiksmų taisyklingą 

išreiškimą žodžiais sakinyje. 

Savarankiškai sudaryti sudėtinius 

sakinius su jungtuku „o“, vartojant 

kelintinius skaitvardžius, derinant 

juos su kitomis kalbos dalimis. 

Turtinti žodyną žodžiais, 

nusakančiais žiemojantiems 

paukščiams būdingus požymius, 

gyvenimo ir mitybos būdus, 

vaizdingais posakiais, paukščių balsų 

pamėgdžiojimais. Pokalbio metu 

skatinti vaikus kalbėti sudėtinias 

sakiniais, derinant skaitvardį su 

kitomis kalbos dalimis. Skatinti 

išgirsti garsą „k“ žodžiuose. Sudarant 

pasakojimą pagal serijinius 

paveikslėlius, skatinti suprasti 

veiksmų nuoseklumą, raiškiai 

perteikti mintis. Atliekant įvairius 

bandymus, kalboje įtvirtinti 

gyvūnais. Tyrinėti grupėje ir lauke 

esančių daiktų savybes: vandens būvio 

kitimą ( nuo ledo iki garų), tyrinėti savo 

pojūčius ( regos, skonio, lytėjimo ir kt.), 

žaidimų su magnetu galimybes 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais ir posakiais: 

metų laikai, pirmas metų mėnuo, sausis, 

kiti metai, metų matavimas mėnesiais, 

savaitės ir pan. Skatinti vaikus 

apibūdinti kiekvieno metų laiko 

požymius. Į pateikiamus klausimus 

skatinti atsakyti išplėstiniais sakiniais 

vartojant įvairias kalbos dalis. Įtvirtinti 

prieveiksmių „rytoj“, „vakar“ ir kt. taip 

pat žodžių kitąmet, pavasariop, šią 

vasarą ir pan. vartojimą. Turtinti ir 

aktyvinti žodyną žodžiais ir posakiais, 

susijusiais su žiemos pramogomis ir 

galimais pavojais. Skatinti vaikus 

taisyklingai apibūdinti atliekamus 

veiksmus. Mokyti sklandžiai pasakoti 

apie savo patirtus įspūdžius, padedant 

pedagogui klausimais.Pasakojimo metu 

vartoti kelintinius skaitvardžius 

sudėtiniame sakinyje. Turtinti žodyną 

žiemojančių paukščių pavadinimais, jų 

išoriniais požymiais, gyvenamųjų būstų 

pavadinimais, vaizdingais posakiais 

balsų pamėgdžiojimais. Skatinti kalbėti 

vientisiniais išplėstiniais sakiniais, 

vartojant  skaitvardžius, daiktavardžius 

ir būdvardžius. Apibūdinti daiktų vietą 

erdvėje vienas kito atžvilgiu. Sudaryti 

pasakojimą kartu su pedagogu pagal 

pateiktus klausimus, ugdyti pasakojimo 

įgūdžius. Turtinti žodyną žodžiais 

susijusiais su žiema. Bendraujant su 

vaikais, aptarti ledo, sniego, šerkšno 

savybes. Veiklos metu skatinti 

atsakinėti į klausimus apie vykstančius 

ir įvykusius pasikeitimus. Skatinti 

vaikus kalbėti išplėstiniais sakiniais. 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

priešdėlinių veiksmažodžių vartojimą 

(ištirpo, sušalo ir kt.).Atsakyti į 

pedagogo pateiktus klausimus 

išplėstiniais sudėtiniais sakiniais, 

skatinti rišlų pasakojimą. 

 

 

 

 

Aktyviai judėti imituojant skirtingus 

metų laikus, pratintis kontroliuoti 

elgesį ir jėgas, lavinti pusiausvyrą, 

patirtį judėjimo džiaugsmą, 

ritmingumą, išradingumą. Tobulinti 

vaikų judesius koordinaciją, judant 

sumažintame atramos plote. Lavinti 

pojūčius, suteikti kuo daugiau 

teigiamų emocijų. Atlikti 

paukšteliams ir žvėreliams būdingus 

judesius tam tikru tempu. Skatinti 

laisvai improvizuoti, kurti įvairius 

veiksmus, jų junginius. 

Jausti ir kontroliuoti savo judėjimo 

galimybes. Lavinti visus raumenis, 

pusiausvyrą. Mokyti įvairių judėjimo 

būdų, skatinti jų ieškojimą.  

 

 

 

 Domėtis gamtos spalvomis, įsitikinti, 

kad vyraujančios žiemos spalvos yra  

tylios, šaltos, skaidrios. Įvairiomis 

dailės technikomis kurti žiemos 

vaizdus, žiemos spalvų ratą. 

Mėgdžioti dienos ir nakties garsus, 

panaudojant dinamiką. Ugdyti vaikų 

gebėjimus reikšti mintis, nuotaikas, 

jausmus, pasakoti patirtus įspūdžius, 

reikšti savo nuomonę piešiniuose. 

Aktyviai muzikuoti muzikos 

instrumentais. Mokytis naujas 

daineles. Patirtus įspūdžius išreikšti 

meninėje veikloje. Spalvomis 

išreikšti savo nuotaiką. Groti įvairiais 

muzikos instrumentais ritminius 

darinius. Atspėti, kokius žvėris 

vaizduoja skambanti muzika. Žaisti 

lietuvių liaudies žaidimus. Tyrinėti 

dažų liejimosi, skleidimosi, plėtimosi, 

šviesėjimo ir tamsėjimo efektus. 

Vaidinti, panaudojant pirštinines 

lėles. Tyrinėti, kaip skamba vandens 

pripilti indai, stengtis išgauti kuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienos ir nakties, metu laikų atspindys 

judrioje veikloje. Imitaciniai žaidimai 

atspindintys žmogaus gyvenimą įvairiu 

paros metu. Judesiais imituoti vaikų 

žaidimus žiemą. Lavinti greitumą, 

vikrumą, taiklumą. Kurti savo ir 

pamėgdžioti draugų judesius bei 

veiksmus. 

Kontroliuoti savo laikyseną, atliekant  

įvairius imitacinius judesius. Lavinti 

greitą reakciją į garsinį ar žodinį 

signalą. Veiksmus derinti su draugų 

veiksmais. Skatinti vaikus aktyviai ir 

įvairiai fizinei veiklai, kurti įvairius 

judesius. Išmokyti tyrinėti vertinti savo 

ir kitų judesius, momipuliuojant 

įvairiais daiktais. 

 

Ieškoti netradicinių priemonių laiko 

tėkmės sukeltiems įspūdžiams išreikšti. 

Žaisti muzikinius – didaktinius 

žaidimus, mokytis suvokti garso ilgumą. 

Skatinti vaikų saviraišką, kūrybingumą 

išreiškiant žiemos įspūdžius laisvai 

pasirenkant priemones. Improvizuoti, 

kurti ritminius motyvus vaikiškais 

muzikos instrumentais. Lipdyti, 

aplikuoti, štampuoti, spalvinti, piešti ir 

t.t. paukštelių ir žvėrelių vaizdus. 

Klausytis muzikinius kūrinėlius, 

imituoti paukštelių ir žvėrelių judesius, 

elgseną. Skatinti vaikų kūrybiškumą, 

išradingumą laisvai pasirenkant 

priemones darbelių gamybai. Ugdyti 

kirpimo žirklėmis įgūdžius. Tyrinėti, 

kurias kūno dalis galima ritmingai 

judinti. Žaisti muzikinius- didaktinius 

žaidimus. 
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įvairesnius garsus. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Sausio 6-oji – Trys Karaliai. 

 Sausio 13-oji -  Laisvės gynėjų diena.  

 Žiemos sporto pramogos ( važinėjimasis su rogutėmis). 

 

 

 

 

 

Vasaris  

 
 Siekiant išsaugoti lietuviškas tradicijas ir plečiant žinias apie tautai brangias šventes, 

vaikams perteikiamos džiugios ir gyvybingos emocijos – sužinoma apie Lietuvos praeitį, kalbama 

apie gimtąjį miestą Panevėžį. Siekiamybė ugdyti ir dorą, ir pilietišką žmogų. Koks lietuvis, kuris 

nepažįsta savo praeities? Aktualu aplankyti kraštotyros muziejų, kur rengiamos edukacinės 

programos, supažindinančios su prosenelių buitimi, namų ruošos darbais, darbo įrankiais ir kt. 

 Užgavėnės – tai pati nuotaikingiausia šventė.  

 

Tikslas.  Saugoti ir puoselėti tautinį, kultūrinį identitetą, stiprinti pasididžiavimo jausmą Lietuva. 

 

Uždaviniai.   

 Supažindinti su lietuvių amatais, palyginant dabartinėmis technologijomis.  

 Suvokti žmonių darbų įvairovę. 

 Ugdyti darbštumą, formuoti darbinius įgūdžius. Dirbti ir kurti grožį, džiuginant save ir kitus. 

 Turtinti kalbą priežodžiais, patarlėmis, vaizdingais posakiais apie darbą. 

 

 

 

Siūlomos temos  

1.   ,, Zoologijos sodo gyvūnai“ 

2. ,, Ateina pavasaris“ 
                                                   

 

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidžiant pamėgtus žaidimus, 

prasimanyti jiems detalių, apie kurias 

sužinome iš auklėtojų, tėvų ir draugų 

pasakojimų suprasti, priimti, palaikyti 

ir papildyti panašius draugų 

prasimanymus. 

 

 

 

 

 

 

Prisiminti gražaus elgesio taisykles, 

skatinti tarpusavio bendravimą. 

Ugdyti mandagumą, paslaugumą. 

Mėginti kontroliuoti savo elgesį 

būnant tarp bendraamžių, svečiuose, 

prie stalo. Ugdyti pagarbą ir meilę 

savo namams, siejant juos su gimtuoju 

kraštu, Lietuvos valstybe. Suvokti 

save, kaip lietuvių tautos dalelę. 

Įsijungti į Užgavėnių karnavalo 

šurmulį. Skatinti vaikų tarpusavio 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiūrėti Lietuvos žemėlapį (miestai, 

jūra, ežerai, upės) Prisiminti, kur 

buvę, ką matė, ką veikė, ką girdėjo. 

Domėtis, fantazuoti.  

Susikaupti ir ramiai pasišnekėti, koks 

metas prasideda, kiek jis truks, kokia 

švente baigsis, kaip elgiasi, gyvena 

per Gavėnią tėvai, seneliai, kaip 

derėtų elgtis vaikams. Susilaikyti nuo 

besaikio smaguriavimo, 

triukšmavimo, piktų žodžių, negerų 

poelgių, nusileisti būti 

nuoširdesniam. Savo žaidimams 

naudoti įvairius techninius , 

elektroninius matavimo prietaisus. 

Praturtinti pamėgtus žaidimus savo 

gamybos žaislais, kuriuose reikėtų 

įrašyti skaitmenis. 

Dirbant, tariantis, žiūrinėjant knygas, 

senus albumus, pasikalbėti su 

auklėtojomis, tėvais, suvokti, kad turi 

gimtinę ją branginti, nes kur ji – ten  

saugumas, jaukumas, artimieji. 

Prisiminti lietuvių liaudies tradicijas 

ir papročius, susijusius su 

Užgavėnėm. Stebėti  artėjančio 

pavasario  požymius gamtoje. 

Tyrinėti, kuriose vietose sniegas 

lipnus, o kuriose sukietėjęs. Bandyti 

lipdyti, apžiūrėti darbus, žymėti 

kalendoriuje. 

Aiškintis, ką galima skaičiuoti ir 

suskaičiuoti, pasakyti daiktų skaičių, 

bandyti skaičiuoti atgal. Lyginti, 

grupuoti, sudėti, atimti daiktus, atlikti 

užduotis, spręsti galvosūkius. 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: papročiai, 

tauta, himnas, herbas, gintarinis 

krantas, prezidentas ir pan. Kalbantis 

apie gimtąjį kraštą, skatinti vaikus 

domėtis lietuvių liaudies papročiais, 

bendravimą, draugiškas varžytuves, 

smagius pokštus. Išsiaiškinti Gavėnios 

laikotarpio prasmę. Mokytis sukaupti 

dėmesį. 

Tyrinėti grupės erdvę, atkreipiant 

dėmesį į draugų ir daiktų padėtį 

erdvėje savo kūno atžvilgiu. 

 

 

Susipažinti su Lietuvos simboliais, kai 

kuriais istorijos momentais. Tyrinėti 

Lietuvos žemėlapį, atrandant žinomus 

miestus. Mokytis eilėraštukų, 

dainelių, lietuvių liaudies žaidimų, 

ruošiantis šventiniam renginiui. 

Prisiminti atsisveikinimo su žiema, jos 

išlydėjimo ir pavasario sutikimo 

papročius, tradicijas, Užgavėnių 

karnavalo prasmę. Skatinti aplinkos  

tyrinėjimą, pastebint pokyčius, 

pranašaujančius pavasario atėjimą ( 

dienos ilgėjimas, oro permainos  ir 

pan.). 

Stebėti grupėje esančius daiktus, 

žaislus. Juos dėlioti, rūšiuoti, atkreipti 

dėmesį į jų vietas, savybes, grupes. 

Ugdyti skaičiavimo įgūdžius, 

skaičiuojant daiktus grupėse ir eilėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: gimtinė, 

tėvynė, Lietuva, nepriklausomybė, 

Vasario 16-oji, gimtoji kalba, tautinė 

giesmė ir kt. atsakinėjant į pateiktus 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

tautosaka. Kalbantis savarankiškoje 

kalboje vartoti skaitvardžius, derinant 

juos su kitomis kalbos dalimis. 

Turtinti žodyną žodžiais, vaizdingais 

posakiais, paterlėmis, priežodžiais, 

mįslėmis, susijusiomis su Užgavėnių 

papročiais. Pokalbio metu 

taisyklingai vartoti veiksmažodžių 

būsimojo laiko formą. Skatinti vaikus 

savarankiškai kurti pasakojimus apie 

Užgavėnes. Kalbantis skatinti 

įvardžių aš, tu, jis, ji, mes, jie, jos ir 

veikiamosios rūšies esamojo laiko 

dalyvių vartojimą sudėtiniame 

sakinyje. Turtinti žodyną skaičių 

pavadinimais, žodžiais: po lygiai, 

daugiau, mažiau, kelintas, dešinėn, 

kairėn ir pan. Skaičiuojant, lyginant 

daiktus, jų grupes, skatinti kalbėti 

sudėtiniais sakiniais su jungtuku „o“. 

Skaičiuojant daiktus, lyginti kelintinį 

ir kiekinį skaičiavimą, taisyklingai 

atsakant į klausimus: kelintas?, 

kelinta? 

Skatinti domėtis aplinka. 

Ugdyti pastabumą ir dėmesingumą.  

 

 

 

Mokyti orentuotis erdvėje. Tenkinti 

poreikį laisvai judėti, siekti judesių 

įvairovės. Organizuoti estafetes 

naudojant įvairų sportinį inventorių, 

imituojant žiemos galynėjimąsi su 

pavasariu. Mokyti įvairių rikiuotės 

pratimų. Skatinti įsiklausyti į 

komandą ar nurodymą ir juos atlikti. 

Lavinti dėmesingumą, susikaupimą. 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti vaikus kurti įvairiomis 

priemonėmis, skatinti domėjimąsi 

vaikų kūryba, jausti malonumą regėti 

meninius kūrinius. Atlikti muzikines 

užduotis: padainuoti dainą, pašokti 

šokį ir pan. 

klausimus, skatinti vaikus suprasti 

vietovę, darnų ryšį su gyvenančiais 

šalia. Kalbantis aktyvinti skaitvardžių 

vartojimą, savrankiškai sudarinėti 

vientisinius išplėstinius ir sudėtinius 

sakinius su jugtuku„o“. 

Turtinti žodyną žodžiais: kaukės, 

Kanapinis, Lašininis, Morė, 

palyginimais, tradiciniais sušukimais, 

šmaikštumą, humorą reiškiančiais 

garsažodžiais ir žodžiais. Aptarti 

pasigamintas kaukes, jų spalvas, 

formas. Pagal pedagogo pavyzdį 

sudarinėti veikiamosios rūšies 

esamojo laiko dalyvius su 

priesagomis- antis, -antė, -intis,- intė. 

Skatinti vaikus pasakoti savo 

įspūdžius. 

Turtinti žodyną kiekinių ir kelintinių 

skaičių pavadinimais. Skatinti vaikus 

tyrinėti aplinką, rūšiuojant daiktus 

pagal įvairius požymius, nustatyti jų 

padėtį erdvėje savo kūno atžvilgiu, 

skaičiuoti, kalboje vartojant 

kelintinius ir kiekinius skaitvardžius, 

derinti juos su kitomis kalbos dalimis. 

 

 

Naudojant siužetą, padėti vaikams 

sutelkti dėmesį į atliekamus judesius, 

jų tikslumą. Judėjimo aplinkos 

tyrinėjimą. Mėgdžiojant pedagogą, 

atlikti šventės personažams būdingus 

judesius. Perteikti šventės nuotaiką. 

Organizuoti įvairias varžybas ( virvės 

traukimas, pagalvių karas ir pan.). 

Judrioje veikloje vartoti įvairias 

matematines sąvokas. Naudoti įvairias 

sąvokas, lavinančias vaikų  

gebėjimus, skaičiavimo įgūdžius, 

formų pažinimą. 

 

 

Laisvai pasirenkant meninės išraiškos 

priemones, pavaizduoti savo namus ir 

juose gyvenančius artimuosius. 

Gaminti darbelius, vėlevėles, juosteles 

grupės papuošimui, kopijuojant ar 

patiems sugalvojant raštų motyvus. 
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Žaisti lietuvių liaudies žaidimus, 

ratelius. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. „ 

 Vasario 24 oji – vieversio diena. Užgavėnės.  

 

 

 

Kovas  

 

  Kovas – gamtos pabudimo ir tyrinėjimų metas.  Vaikams, kaip būsimiems visuomenės 

piliečiams, itin svarbu sugebėti stebėti aplinką, įžvelgti  aplinkosaugines problemas ir pagal 

galimybes jas spręsti. Svarbu skiepyti vaikams poreikį saugoti Žemę ir jos išteklius.  

 Tikslas.  Plėtoti vaikų patirtį, atliekant įvairius stebėjimus, tyrinėjimus. Ugdyti gebėjimą 

matyti ir saugoti gamtos grožį.  

 Uždaviniai.  

 Gėrėtis neužteršta aplinka, susipažinti su kenksmingomis medžiagomis buityje.  

 Domėtis ir pažinti augalus, sugrįžtančius paukščius.  

 Saugiai elgti buityje ir lauke.  

 

Siūlomos temos  

  „Pavasarėli paskubėk“ 

 „Žemė myli mus kiekvieną“ 

 „Gandrinės“ 

  „Skamba vyturio daina“ 

 „Ekologijos takučiu“ 

 „Pasitinkam pavasario giesmininkus“ 

 „Statybose“ 

 „Žemė žmonių planeta“ 

 „Kaip padėti žemei“ 

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtojų pasakojimas apie 

Kaziuko mugę. Gebėti draugiškai 

pasiskirstyti, vaidmeninių, 

muzikinių žaidimų metu. 

 

 

 

 

 

 

Stebėti pirmuosius pavasario 

požymius, elementaria forma 

atskleisti vaikams gamtos reiškinių 

kitimo bei tarpusavio 

priklausomybės ryšius. 

Supažindinti su sėklų dygimu, 

formuoti elementarius darbinius 

įgūdžius. Apibendrinti vaikų žinias 

apie metų laikus, jų esminius 

požymius. Įtvirtinti metų laikų 

Nusiteikti džiugiai dalyvauti Kaziuko 

mugės šurmulyje, suvokti darbą kaip 

veiksmą teikiantį naudą ir malonumą. 

Gėrėtis pavasarėjančia gamta, prisiminti 

pavasario darbus darže, sode, gėlyne. 

Stebėti darželio aplinkoje augančius 

medžius, krūmus, gėles. 

 

 

 Stebėti sugrįžtančius paukščius- 

pavasario pranašus. Pažinti augalų 

įvairovę, turtinti žinias apie medžius, 

krūmus, gėles, mokytis suprasti saulės 

šilumos, šviesos, vandens svarbą 

augalams, įvertinti žmogaus poveikio 

augalams pasekmes. Ugdyti suvokimą 

apie gimtojo krašto svarbą ne tik 

žmogaus, bet ir gyvūnų, paukščių 
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Kalbos 

 ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitimo nuoseklumą. Apibendrinti, 

kad augalai, gyvūnai ir žmonės 

maistą gauna iš žemės. 

Supažindinti su pirmaisiais 

pavasarį perskrendančiais 

paukščiais, jų gyvenimo būdu bei 

nauda, skatinti rūpintis 

paukšteliais, globoti juos. Surengti 

paukščių karnavalą. 

Sužinoti įvairių amatų ir 

meistrystės būdų. Įsidėmėti 

medžiagų, įrankių pavadinimus. 

Sisteminti bei apibendrinti vaikų 

žinias, įgytas stebint lapuočių 

medžių bei krūmų pumpurų 

skleidimąsi, išryškinti pumpurų 

atbudimo kambaryje sąlygas, 

palyginti jas su to paties 

laikotarpio sąlygomis lauke. 

Organizuoti tolimesnį augimo ir 

vystimosi stebėjimą. Siekti, kad 

vaikai suvoktų grėsmingos žmonių 

įtakos gamtai pavojų. Formuoti 

aplinkosauginius elgesio įgūdžius 

ir jų pritaikymą praktikoje. Gilinti 

žinias apie šiukšlių rūšiavimą. 

Mokyti pažinti paukščius iš jų 

giesmių, paukštelių balsų 

pamėgdžiojimų. 

 

 

 

Turtinti vaikų akyvų ir pasyvų 

žodyną žodžiais, susijusiais su 

liaudies amatais, dirbiniais, 

prekyba ir pan. Pokalbio metu 

kalbant sudarinėti  tariamosios 

nuosakos veiksmažodžius, vartoti 

jungtuką „jeigu“. Skatinti pasakoti 

savo  įspūdžius, patirtus Kaziuko 

mugėje, apie įsigytus pirkinius, 

kalboje vartoti tariamosios 

nuosakos veiksmažodžius. 

Turtinti vaikų aktyvų ir pasyvų 

žodyną žodžiais, nusakančiais 

artėjančio pavasario požymius. 

Kalbantis su vaikais, įtvirtinti 

neveikiamosios rūšies dalyvių su 

priesagomis – mas, -ma, - tas, - ta, 

vartojimą. Skatinti sudaryti 

atkuriamąjį pasakojimą pagal 

pateiktus klausimus. Atsakinėti į 

klausimus sudėtiniais sakiniais. 

gyvenime. Skatinti saugoti  ir globoti 

sugrįžtančius paukščius. 

Turtinti vaikų žinias apie liaudies 

amatus, senovinius darbo įrankius, 

liaudies meno sritis. Susipažinti su 

įvairių dirbinių pavyzdžiais, juos 

tyrinėjant, sužinant jų paskirtį, 

pagaminimo procedūrą. Tyrinėti 

besikeičiantį žemės paviršių, dirvožemį, 

oro pasikeitimus, stebėti paukščius, jų 

būstą, mitybos ypatumus. Atkreipti 

dėmesį į inkilų, lizdų dydį, formą, vietą. 

Mokytis pažinti Lietuvoje gyvenančių 

paukščių rūšis. Stebėti, tyrinėti, lyginti 

medžių, krūmų, gėlių, jų žiedų, lapų 

dydžius, formas, spalvas, atspalvius, 

kvapus. Stebėti parskrendančius 

paukščius, kaip jie ruošiasi perėjimui, 

ieškoti būsto. Mokytis pažinti darželio 

teritorijoje perinčius paukščius, 

išsiaiškinti jų elgsenos ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti vaikų aktyvų ir pasyvų žodyną 

žodžiais, susijusiais  su liaudies amatais, 

dirbiniais, prekyba ir pan. Pokalbio metu 

skatinti suprasti žodžius ir žodžių 

junginius reiškiančius darbininkiškų  

specialybių pavadinimus, veiklą, darbo 

įrankius, pagal galimybes vartoti juos 

kalboje. Skatinti sudarinėti būdvardžius 

su priesagomis –inis,-inė,-ingas, -inga. 

Kalboje vartoti kuo daugiau antonimų, 

sinonimų. Turtinti vaikų aktyvų ir pasyvų 

žodyną žodžiais, nusakančiais artėjančio 

pavasario požymius. Skatinti sudarinėti ir 

kalboje vartoti neveikiamosios rūšies 

esamojo ir būtojo laiko dalyvius, derinant 

juos su kitomis kalbos dalimis. Ugdyti  

pasakojimo įgūdžius, sudarant 

apibūdinamąjį pasakojimą apie pavasarį. 

Skatinti vaikus įsidėmėtus augalus, 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

Įtvirtinti sąvoką, miško gėrybės“, 

skatinti vartoti žodžius: kraitelė, 

pintinė, krepšelis, gėrybės, rūsys, 

statinė, raugti, džiovinti ir pan. 

Plėsti žodyną uogų, grybų 

pavadinimais. Skatinti vaikus 

kalboje vartoti kilmininko linksnio 

daiktavardžius su prieveiksmiu ir 

būdvardžius su priesaga-inis, bei 

esamojo ir būtojo laiko 

veiksmažodžius. Turtinti žodyną 

žodžiais: sparnuočiai, 

giesmininkai, ligasanapis, 

kuoduoti, skardžiabalsė, 

juodaplunksnis, gūžta, kenkėjai, 

sanitarai ir pan. Kalbantis apie 

paukščius, jų gyvenimo būdą, 

skatinti kalbėti sudėtiniais 

sakiniais, vartojant visas kalbos 

dalis. Apibūdinamasis 

pasakojimas, lyginant du skirtingo 

dydžio paukščius, pagal pedagogo 

pateiktą planą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavinančių vaizduotę siužetų 

kūrimas, naudojant įvairias 

priemones, sporto inventorių. 

Suteikti vaikams teigiamas 

emocijas. Skatinti bendrauti 

tarpusavyje judesiais, gestais, 

ritmiškai judėti nurodytame plote, 

stiprinti kūno raumenis fizinių 

pratimų pagalba. Skatinti įveikti 

įvairias kliūtis, užduotis pagal 

sutartą signalą. Lavinti vikrumą, 

drąsą, elgesio kontroliavimą. 

kvapus, garsus, įspūdžius įvardinti, 

apibūdinti žodžiais, žodžių junginiais. 

Pokalbio metu lavinti dialoginę kalbą, 

atsakant į klausimus: koks?, kokia?, 

kokie?, išplėstiniu sakiniu. Klausantis 

greitakalbių, mįslių, skatinti vaikus 

išmokti jas mintinai. Turtinti žodyną 

žodžiais: trumpakaklė, pakaklė, ilgakojis, 

raudonkojis, švilpauja, parskrendančių 

paukščių pavadinimais ir pan. Skatinti 

kalboje naudoti ištiktukus: brakšt, pokšt, 

pliaukšt, pykšt, plast, švilpt, purpt  ir kt. 

individualūs apibūdinamieji pasakojimai 

apie pasirinktą paukštį pagal pateiktą 

pedagogo planą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti vaikų  saviraišką, improvizaciją. 

Sudominti įvairia veikla. Padėti atskleisti 

ryškiausius vaikų gebėjimus. Pratinti 

vaikus laikytis nesudėtingų žaidimo 

taisyklių, skatinti norą draugiškai 

varžytis, lenktyniauti. Judrioje veikloje 

mėginti išreikšti aplinkoje vykstančius 

reiškinius. Plėtoti fizinius gebėjimus, 

žaismingai atlikti judesius. Lavinti akių 

žvitrumą, rankos taiklumą, mėtant į 

taikinį, kūno judesių koordinaciją. Žaisti 

imitacinius žaidimus, pamėgdžiojant 

paukščiams būdingus judesius, elgseną. 

Skatinti vaikų judrumą, žaismingumą. 

Gaminti darbelius, verbas, piešti 

piešinius mainais su draugais. 

Organizuoti Kaziuko mugės šurmulį, 

aktyviai jame dalyvauti. Žaisti žaidimus 

įvairių amatų temomis. Piešti, aplikuoti, 

štampuoti, lipdyti pavasario vaizdus, 

reiškinius, paukščių gyvenimo 

elementus. Grojant muzikos 

instrumentais, kurti pavasario lietų, 

panaudojant dinamiką. Piešti, spalvinti, 

štampuoti, aplikuoti, kirpti įvairių formų 

lapus (apvalius, pailgus, ovalius ir kt.). 
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Skatinti vaikų aktyvumą, tinkamai 

panaudojant priemones.  

Ugdyti kūrybiškumą, sudarant 

sąlygas patiems kurti, 

improvizuoti organizuojant veiklą.  

Ugdyti praktinius gebėjimus 

(pinti, rišti, austi, siūti, siuvinėti, 

daryti žaislus). Kurti lėlių teatro 

spektaklį. Kaziuko mugės 

šurmulyje išbandyti neįprastas 

pramogas ( groti buityje esančiais 

daiktais ir pan.). Tapyti pirmuosius 

pavasario požymius gamtoje. 

Grožėtis savo ir kitų dailės kūryba, 

aiškinti  savo sumanymą ir 

sprendimus, domėtis kitų idėjomis. 

Groti švilpynėmis sutartinę. Žaisti 

muzikinius žaidimus. Įvairiomis 

dailės technikomis piešti žemę, jos 

gyventojus, kelionių fantazijas, 

savo sukurtas istorijas. 

Inscenizuoti sakmę „Kaip atsirado 

žemė“. Groti akmeniukais 

ritminius motyvus.  

groti įvairiais iš gamtinės medžiagos 

pagamintais instrumentais. Ugdyti 

lankstymo, kirpimo įgūdžius gaminant 

įvairius paukštelius. Juos spalvinti, puošti 

naudojant kuo įvairesnę techniką, 

skatinant vaikų fantaziją. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Kaziuko mugė mokykloje. 

 Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.  

 Kovo 20 –oji – Žemės diena.  

 Ekologinė akcija „Renku baterijas“. 

 Šventinė popietė „Velykėlės pas zuikius“. 

 Kovo 27-oji – Teatro diena.  

 

 

Balandis   

 

  Sveikos gyvensenos ugdymas labai aktualus. Analizuojant vaikų sergamumo duomenis 

matyti, kad didžiausią dalį sudaro kvėpavimo organų ligos. Dramatiškai išaugo psichikos ir elgesio 

sutrikimų. Padidėjo vaikų sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto raumenų, nervų sistemos ir 

jutimo ligomis. Sveikatos statistikos duomenys rodo nuolat prastėjančią vaikų sveikatos būklę.  

 Tikslas.  Siekti savo ir kitų saugumo, fizinio judėjimo, sveikos mitybos ir saugios 

gyvensenos įgūdžių svarbos sveikatos supratimo.  

 Uždaviniai.  

 Įgyti žinių apie kūno sandarą., suvokti savo fizinę būklę ir kūno poreikius, rūpintis savo 

higiena. 

 Įgyti pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. 

 Ugdyti lankstumą, vikrumą, valią, ištvermę, drąsą. 

 Įgyti sveikos mitybos įgūdžių.  

 Domėtis vandens svarba žmogaus gyvenime. 

  

Siūlomos temos  

       „Mus kalbina knygos lapeliai“ 

 „Noriu augti sveikas“ 
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  „Mano dantukai“ 

 „Švaros karalius – Muilas“ 

 „Šviesoforas“ 

 „Saugau save ir kitus“ 

 „Vandenėlis šaltas – veidelis baltas“ 

  „Sportas – sveikata“ 

 „Meluoti negarbinga, meluoti negražu“ 
 

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ir 

Atsinešti įvairių knygų: 

enciklopedijų, iliustruotų žodynų, 

kalendorių, senovinių ir šiuolaikinių 

knygų, žurnalų. Įrengti skaityklą ar 

biblioteką. Skatinti domėtis 

knygomis. Ugdyti teigiamą požiūrį į 

vaidybą. Suvokti, kad kūnas vystosi 

ir keičiasi: gimsta, auga, sensta, 

miršta. Sudaryti savo kūno augimo ir 

vystimosi albumą. Suvokti, kas 

bendra ir skirtinga tarp kūdikio, vaiko 

ir suaugusio. Stebėti vaikų 

susidomėjimą pasakomis. 

Supažindinti su veikėjų 

charakteringomis savybėmis.„Žaisti 

pasaką“ (paruošti vietą, priemones). 

 

 

 

Skatinti tyrinėti, pažinti knygų turinį. 

Žiūrėti iliustracijas, suprasti 

simbolius. Lyginti save dabar su 

savimi praeityje, ateityje (pagal foto 

nuotraukas, išmatavimus).Lyginti 

save su kitais šeimos nariais, 

panašaus amžiaus gyvūnais. Atkreipti 

dėmesį į berniukų ir mergaičių kūno 

kai kuriuos skirtumus: plaukų ilgį, 

raumenų jėgą ir kt. Pajusti širdies 

plakimą, užčiuopti pulsą ilsintis ir 

pabėgiojus.  

Pajusti pasakų kalbos grožį, 

intonacijų įvairovę. Bandyti išreikšti 

šypsena, mimika, gestu. 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais ir posakiais: 

Siekti suvokti knygos, kaip informacijos 

šaltinio vertę. Įsiklausyti į skaitomus 

kūrinėlius, stengtis išreikšti kūrinio 

nuotaiką, suvokti skaitomo teksto turinį. 

Prisiminti asmens higienos taisykles, 

skatinti norą augti sveikam, stipriam, 

gražiam. Ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Siekti, kad vaikai pajustų 

pasakų reikšmingumą ir svarbą vaikų 

gyvenime, kad pasakos atspindi žmonių 

gyvenimą, yra pamokančios. 

 

 

 

 

 

 

Tyrinėti grupėje turimas knygeles, 

aptarti jų panašumus ir skirtumus, 

rūšiuoti pagal įvairius požymius. Atrasti 

simbolius- raides, skaičius, mėginti 

atpažinti jau žinomas raides, jungti jas, 

mėginant skaityti.  

Pažinti ir įvardinti kūno dalis. Tyrinėti 

kūną judesyje, ramybės būsenoje, 

aiškintis, kaip mūsų kūnas keičiasi 

augant. Sužinoti kas saugo ir stiprina 

žmonių sveikatą, o kas jai kenkia. 

Išsiaiškinti žmogaus gyvenimo ciklą 

(kad žmonės gimsta, auga, sensta, 

miršta). Pastebėti artėjančio pavasario 

požymius.  

 

 

 

 

 

 

Susipažinti su pasakų įvairove: 

stebuklinės, gyvulinės, pasakos be galo 
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komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

 

 

spausdintas žodis, sakytinė, rašytinė 

kalba, spaustuvė, knygos viršelis, 

puslapiai, vadovėliai, kalendorius ir 

pan. Aktyvinti vaikų norą domėtis 

knygomis, mėginti skaityti. Pokalbio 

metu, skatinti vaikus sakiniuose 

vartoti visų laipsnių būdvardžius. 

Apibūdinamasis pasakojimas pagal 

planą. Skatinti atsakinėti rišliai, 

išplėstiniais sakiniais. Turtinti žodyną 

įvairių metų laikų drabužių 

pavadinimais, kūno priežiūros 

priemonių pavadinimais. Pokalbio 

metu skatinti atsakinėti į klausimus 

sudėtiniais prijungiamaisiais  

sakiniais su atliepiamaisiais žodžiais: 

tada, kai, todėl, dėl to. Kūrybinio 

pasakojimo iš vaikų asmeninės 

patirties metu, pagal pateiktus 

klausimus, skatinti kalboje vartoti 

laiko, vietos, būdo prieveiksmius, 

įvairių linksnių būdvardžius, 

daiktavardžius. Lavinti poetinę 

klausą, skatinti pastebėti kai kurias 

kūrinių raiškos priemones, paslėptą 

prasmę. Ugdyti kalbos jausmą, 

skatinti rimuoti žodžius, sugalvoti 

epitetų, sinonimų, antonimų, vartoti 

vaizdingus žodžius. Pasakojant 

ugdyti kūrybinę iniciatyvą. 

Savarankiškai sekti pasaką, 

naudojantis iliustracijomis. 

 

 

Sudominti žaidimų atributika. 

Išradingai panaudoti salėje turimas 

priemones, skatinti laisvą vaikų 

judėjimą, viso raumenyno stiprinimą. 

Imituoti įvairias sporto šakas. 

Tobulinti judėjimo įgūdžius. Ugdyti 

gebėjimą tinkamai  įvertinti ir 

panaudoti kūno jėgą. Sportinė 

pramoga lauke. Įtraukti visus vaikus į 

pasakos kūrimą. Suteikti džiaugsmo, 

skatinant kūrybiškumą. Mokyti 

išraiškingų  kūno judesių. 

 

 

 

 

Siekti kūrybinės vaikų raiškos, 

kuriant knygeles. 

Iliustruoti pėdų, plaštakų atspaudais. 

ir kt. Aptarti charakteringiausius 

veikėjus, jų elgseną, būdingus bruožus. 

Klausytis sekamų pasakų išreiškiant jų 

nuotaiką, suvokianti, kad pasakose 

visada nugali gėris. 

Turtinti žodyną drabužių  ir avalynės 

pavadinimais, žodžiais, reiškiančiais orų 

permainas, laiko ir priežasties 

prieveiksmiais. Pokalbio metu  skatinti 

vaikus į klausimus: kada?, kodėl?, 

atsakinėti išplėstiniais vientisiniais 

sakiniais. Apibūdinamojo pasakojimo 

metu apie kūno priežiūrą, skatinti 

kalboje vartoti laiko ir priežasties 

prieveiksmius, bei kitas kalbos dalis. 

Ugdyti domėjimąsi literatūros kūriniais. 

Pratinti dėmesingai klausyti ir 

emocingai suvokti, siekti, kad vaikai 

atsakinėtų į klausimus pagal kūrinių 

turinį. Skatinti dalyvauti nesudėtingų 

siužetų inscenizavime. Lavinti dialoginę 

ir monologinę kalbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti norą dalintis, susitarti dėl bendrų 

veiksmų. Atlikti fizinius pratimus su 

pasirinktais žaislais. Patirti bendravimo 

džiaugsmą. 

Mokyti įvairiai judėti ir atsipalaiduoti. 

Kvėpavimo pratimai. Veikloje naudoti 

įvairias kliūtis, ieškoti kuo įdomesnių jų 

įveikimo būdų.  

Laisvai visomis kryptimis judėti ieškant 

pasislėpusių pasakų veikėjų. Atkartoti 

jiems būdingus judesius, nuotaikas, 

įproči 

 

 

Pajusti kūrybos džiaugsmą. Kurti savo 

autorinę knygelę mėgstamų pasakų ar 

patirtų įspūdžių motyvais. 

Išreikšti  save, savo nuotaikas įvairiomis 
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 Suruošti pasakos veikėjų dailės 

darbelių parodą. Kurti kolektyvinius 

darbelius, bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitais vaikais. 

meninėmis priemonėmis. Naudojant 

įvairias priemones, gaminti dekoracijas, 

pasakų veikėjų kaukes. Inscenizuoti 

pasirinktą  pasaką. 

 

 

 

 

 

 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikiškos knygos diena. 

 Akcija „Darom“. 

 Balandžio 6 –oji – Saugaus eismo diena.  

 

Gegužė 

 

Šeima – tai brangiausia, tai saugumo  ir laimės vieta. Vaikui labai svarbu, kad jį augintų abu 

tėvai -  mama ir tėtis. Labai svarbu išugdyti pagarbą, dėkingumą mamai, tėčiui, seneliams ir kitiems 

šeimos nariams.  

 Vasara – atostogų metas. Vaikams labai aktualu žinoti apie visus pavojus, tykojančius 

miške, prie vandens ir kt. 

   

 Tikslas.  Plėsti supratimą apie šeimą, jos vertybes. Supažindinti išvykų ir kt. pramogų 

praleidimo gamtoje, prie vandens ypatumais.  

 

 Uždaviniai.  

 Suvokti dėkingumo ir pagarbos šeimai prasmę. Domėtis ir rūpintis šeima ir papročiais. 

 Domėtis vasaros gamta. Susipažinti su kaimo kraštovaizdžiu, žmonių gyvenimu ir darbu.  

 

 

Siūlomos temos  

  „Švies ir šildyk savo meile“ 

  „Noriu toks kaip tėtis“ 

 Mano graži šeimynėlė“ 

 „Žaliojoje pievelėje“ 

 „Gegužės žiedai“ 

 „Aš labai myliu savo mamą...“ 

 „Svajonių kelionė“ 

 ‚Kelionė oro balionu“ 

  „Jei aš turėčiau burtų lazdelę“ 

 „Per balas“ 

 „Gėlės mūsų gyvenime“ 

Gairės temų įgyvendinimui pagal kompetencijas  

Kompetencija 5-6 metų  4-5 metų  

Socialinė  

 

 

 

 

 

 

Suprasti, kam skirta Motinos diena. 

Įsidėmėti, kada švenčiama. 

Pasiklausyti pasakų apie mamas.  

Supažindinti vaikus su pirmaisiais 

pavasarį žydinčiais augalais, 

elementaria forma atskleisti jų 

prisitaikymą prie pavasario oro 

Nuolat stengtis rodyti meilę ir pagarbą 

savo mamytei geru žodžiu, švelnumu, 

paslauga ir pan. Stengtis suprasti 

mamytę, padėti jos darbuose, 

prisiminti, kada švenčiama Motinos 

diena, pradžiuginti mamytę pačių 
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Pažinimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ir 

komunikavimo 

 

 

 

 

 

 

 

sąlygų. Mokyti gėrėtis pavasario 

žiedų teikiamu grožiu, saugoti ir 

globoti juos. Atidžiai apžiūrėti 

nedidelį plotelį. Stebėti, kokių ir 

kiek žolynėlių žaliuoja, ar nežydi 

koks žiedelis, ar nėra kurmio būsto, 

ar neropoja skruzdėlytė, vabalėlis. 

Mokyti bendrauti su tėveliais. 

Prisiminti jų vaikystę, žaidimus, 

dainas. Pažaisti kartu su tėveliais. 

 

 

 

 

 

 

Domėtis mamų profesijomis, 

pareigomis. Padėti mamai darbuose. 

Pradžiuginti savo rankomis 

pagamintą dovanėlę. Pamerkti 

grupėje žiedų. Stebėti, kaip laikosi, 

kada nukrenta žiedlapiai ar 

skleidžiasi nauji žiedai. Skirstyti, 

rūšiuoti, ženklinti, džiovinti. 

Sužinoti, kiek gyvybės knibžda 

pievoje. Mokytis pavadinti. Domėtis 

kuo minta, kur gyvena. Susipažinti 

su šiltųjų kraštų vabzdžių įvairove. 

Palyginti vabzdžius atrandant jų 

panašumus ir skirtumus. ,,Šeimos 

medis“ (vardai, pavardės, gimimo 

data). Domėtis profesijomis, 

pareigomis. Prisiminti svarbius 

faktus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: mamytė, 

mamulytė, močiutė, mamutė, 

vaizdingais posakiais: darbščios 

rankos, geraširdė, mylimiausia, 

niekada nepavargstanti ir kt. 

Skatinti gerais žodžiais, paslauga, 

švelnumu išreikšti pagarbą ir meilę 

mamytei. Mokyti kurti individualius 

pasakojimus apie savo mamą 

pagaminta dovanėle, eilėraštuku. 

Nusiteikti džiaugtis, gėrėtis žydinčių 

augalų gausa, žiedų spalvomis, kvapais. 

Skatinti vaikus globoti augalus, 

nelaužyti šakų, domėtis jų priežiūra. 

Ugdyti meilę gamtai, skatinti 

domėjimąsi augalų ir gyvūnų įvairove, 

nusiteikiant juos globoti. Ugdyti meilę 

ir pagarbą tėčiui, didžiuotis savo tėčiu, 

jo sugebėjimais, vyriškumu, tvirtumu. 

Suprasti, kad ne visi vaikai turi tėčius. 

 

 

 

 

Atkreipti dėmesį į mamyčių darbus, 

profesijas, pasvarstyti, kada mamos 

jaučiasi laimingos ir kada nusiminusios, 

atkreipti dėmesį į įvairaus amžiaus 

moterų veidus, pastebėti ir pajausti 

nuotaiką, apibūdinti veido išraišką. 

Stebėti ir lyginti įvairius augalus, jų 

žiedus pagal spalvą, formą, žiedų kiekį 

ant žiedyno. Ugdyti skaičiavimo 

įgūdžius, skaičiuojant žiedus. 

Išsiaiškinti, kokios priežiūros augalams 

reikia, kad jie sėkmingai subrandintų 

vaisius. Stebėti ir tyrinėti darželio 

kieme esančių pievų augmeniją ir 

gyvūniją. Atpažinti ir pavadinti 

augalus, žolynus, vabzdžius. Aptarti jų 

elgseną. Stebėti pievoje skraidančius 

drugelius, pastebėti jų sparnų spalvų 

įvairovę. Prisiminti tėvelių darbus 

namuose, jų profesijas, atkreipti dėmesį 

į tai, kad vyrai dirba sunkius vyriškus 

darbus. Pasiaiškinti, ar gimtinėje vyrai 

neturi iš kartos į kartą perduodamų 

vardų, profesijų ir pan. 

 

 

Turtinti žodyną žodžiais: mamos 

rūpesčiai, Motinos diena, dėmesys, 

dėmesingumas, rūpestingumas, 

paslaugus, patenkinta ir kt. Kalbantis 

apie mamytę, vartoti įvairias kalbos 

dalis, taisyklingai tariant žodžius, 

tarpusavyje juos derinti. Skatinti 

atkuriamąjį pasakojimą apie Motinos 
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Sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė  

(padedant klausimais). Skatinti 

kalboje vartoti kuo daugiau žodžių 

reiškiančių jausmus. Turtinti žodyną 

įvairų pavasarį žydinčių gėlių 

pavadinaimais, žodžiais: ilgastiebė, 

plačialapė, geltonžiedė, mėlynakė, 

puošnioji, kvapnioji, nuostabusis ir 

pan. Dalytis gamtos pažinimo 

džiaugsmu. Kalbėtis apie profesijas, 

susijusias su augalų priežiūra. 

Kalboje vartoti įvardžiuotinius 

būdvardžius, derinant juos su 

kitomis kalbos dalimis. Skatinti 

kūrybinius pasakojimus. Žodyno 

turtinimas žodžiais apie tėtį, senelį, 

su jais susijusiomis situacijomis. 

Skatinti vaikuose norą pasakoti apie 

savo tėtį, senelį. Lavinti monologinę 

kalbą. Mokytis eilėraštukų apie tėtį, 

išmokstant taisyklingai tarti turinio 

žodžius. 

 

 

 

 

Žaidimais ugdyti teigiamas 

emocijas. Savo judesiais reikšti 

dėmesį, švelnumą, atidumą. 

Žaismingai, aktyviai judėti, gilinant 

žinias apie pavasarį. Lavinti 

šoklumą, stiprinti kojų raumenis. 

Žaisti judrius žaidimus lauke. 

Laisvais judesiais, atliekant fizinius 

pratimus vaizduoti pievos 

gyventojus. Skatinti vaikų norą 

išreikšti save judesiu. Lavinti fizines 

galias žaidžiant judrius žaidimus 

lauke. Atliekant fizinius pratimus, 

lavinti kūno raumenis. Kūrybiškai 

panaudojant sportinį inventorių, 

organizuoti estafetes, draugiškas 

lenktynes salėje ir lauke. 

 

 

 

Tapyti mamos portretą, gaminti 

mamytėms dovanėles, išreikšti savo 

emocijas įvairiomis meninėmis 

priemonėmis. Skatinti išgyventi 

kūrybos džiaugsmą. Kurti spalvingą 

žydinčio sodo, pievos, gėlyno 

paveikslą. Mokytis suvokti piešimo 

perspektyvą, piešiamų daiktų 

dieną, padedant pedagogui klausimais. 

Skatinti pasakoti rišliai, naudojant 

vaizdingus posakius apie mamą. 

Turtinti žodyną žodžiais: kvapnioji, 

gražioji, nuskinta, pamerkta, pavasario 

gėlių pavadinimai. Stebėti žydinčius 

augalus, dalintis patirtimi, reikšti 

susižavėjimą augmenija, jos žiedų 

įvairove. Kalbant aktyvinti priešdėlių 

daiktavardžių ir veiksmažodžių 

vartojimą. Skatinti vaikus kurti 

apibūdinamąjį pasakojimą pagal planą 

apie žydinčias gėles. Turtinti žodyną 

žodžiais susijusiais su tėčiu, jo 

profesija, maloniais vaizdingais 

posakiais, palyginimais. Individualaus 

apibūdinamojo pasakojimo metu, 

skatinti vaikus kalbėti gramatiškai 

taisyklingais sakiniais. Lavinti 

dialoginę kalbą, loginį mąstymą, 

atsakinėjant į pateiktus klausimus. 

 

 

Sužadinti artumo, globos, draugiškumo 

vienas kitam jausmą, teigiamas 

bendravimo emocijas. Veikla,  pratimai 

procese. 

Skatinti vaikus judėti, siekti judesių 

laisvumo, tempo, ritmo pajautimo. 

Stengtis išlaikyti emocinę pusiausvyrą. 

Mokyti orentuotis erdvėje. 

Skatinti vaikų domėjimąsi gamta. 

Imitaciniais judesiais vaizduoti pievos 

gyventojus, joje verdantį gyvenimą. 

Atliekant užduotis reguoti į spalvinius 

signalus. Skatinti draugišką 

lenktyniavimą, norą būti greičiausiu, 

stipriausiu ir pan. (tokiu, kaip tėtis). 

Organizuoti linksmas estafetes, 

naudojant sportinį inventorių. 

 

 

Įvairiomis meninėmis priemonėmis 

reikšti savo jausmus, gaminti darbelius 

mamyčių sveikinimui. Leisti vaikams 

laisvai pasirinkti piešimo techniką, 

kurti žydinčio sodo motyvus popieriuje. 

Laisvai pasirenkant priemones 

konstruoti vabzdžius iš įvairių grupėje 
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dydžius. Piešti linijas, apskritimus, 

kryputes, kitokias figūras, iš jų 

komponuoti pievos gyventojus. 

Tapyti tėčio portretą, gaminti 

tėveliaims dovanėles, išreikšti savo 

emocijas įvairiomis meninėmis 

priemonėmis. 

esančių medžiagų, skatinant vaikų 

fantaziją ir kūrybiškumą. Savo 

rankomis gaminti darbelius, dovanėles, 

meistrauti, pasikviečiant į pagalbą 

tėvelius. 

Atmintinos dienos. Popietės. Renginiai. Parodos. Akcijos. Išvykos.  

 Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. 

 Gegužės 15-oji – Šeimos diena.  

 Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo diena.  

 Išvykos į tėvelių darbovietes.  

 Teminė šeimos šventė. 

 Atsisveikinimo su darželiu šventė. 

 Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena.   

 

6. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vertinimo tikslas – nustatyti esamus ugdytinių gebėjimus bei numatyti tolesnio ugdymo (si) 

gaires. 

Vertinimo uždaviniai:  

 pažinti vaiką ir jo individualybę, poreikius, numatyti jo pasiekimo lygį bei ugdymo kryptis.  

 Stebėti vaiko pažangą ir atsižvelgiant į jo pasiekimus, tobulinti ugdymo procesą.  

 Pritaikyti ugdymo turinį skirtingiems vaikų poreikiams ir polinkiams.  

 Numatyti vaiko pasiekimų lygį ir daromą pažangą, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius. 

 Planuoti tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei. 

 Ugdyti vaiko supratimą apie tai, kaip jam sekasi ugdytis.  

 Sudaryti galimybę tėvams tapti lygiaverčiais vertinimo partneriais. 

Vertiname, kad:  

 pažintume vaiką (vaiko individualybę, ugdymo (si) ypatumus, ugdymosi stilių, poreikius, 

interesus, pomėgius, kultūrinius skirtumus).  

 Atskleistume vaiko pastangas ir pažangą bei skatintume jo ugdymą (si). 

 Apmąstytume įgyvendintus programos tikslus ir uždavinius. 

 Planuotume tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei.  

 Apibendrinus sukauptą vertinimo informaciją koreguotume ugdymo planus.  

 Ugdytume vaiko supratimą apie tai , kaip jam sekasi ugdytis.   

Vaiko pasiekimai vertinami „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo” projektu. 

Kaupiama informacija apie vaiką, jo ugdymo (si) ypatumus bei daromą pažangą. Sukaupta 

informacija interpretuojama ir apibendrinama.  

Vaiko pasiekimai, pažanga ir ugdymo programos kokybė vertinami nuolat, nenutrūkstamai, 

informacija naudojama refleksijai. O vaiko daroma pažanga pasiekimų ir pažangos apraše 
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fiksuojama du kartus per metus: rugsėjo–spalio ir balandžio–gegužės mėnesiais. Kaupiama ir 

analizuojama informacija yra reikalinga ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje užtikrinti, vaiko 

raidai prognozuoti bei vystymosi netolygumams pašalinti.  

Vertinimą vykdo: dirbantys specialistai (logopedas), auklėtoja, , tėvai ir patys vaikai. 

Vaiko ugdymo pasiekimai vertinami trišalio vertinimo būdu: pedagogai vertina kiekvieno 

vaiko brandą, pasiekimus, pokyčius, vaikai įsivertina savo pokyčius: koks esu, kaip paaugau, tėvai 

iš savo pozicijų vertina savo vaikų pasiekimus. Vaiko savivertei teikiama ypatinga reikšmė, nes 

vaikams ypač svarbu jau ikimokykliniame amžiuje vertinti savo pasiekimus. Tai brandumo, 

saugumo, bendradarbiavimo požymis. 

Vertinimo metodai: stebėjimas, savianalizė, projektas, tyrimas, interviu, apklausa. 

Vertinimo formos: žaidimas, praktinė veikla, pasakojimas, pokalbiai, piešimas, 

konstravimas, individualūs pokalbiai, susirinkimai, diskusijos, auklėtojų dienynai, pokalbiai, grupės 

knyga, grupės stendas, vaiko veiklos stebėjimas ir analizė, stebėjimai, fotonuotraukos, filmuota 

medžiaga, klausimynai vaikams, anketos suaugusiems. 

Vertinimo ciklą sudaro: vertinimo planavimas, vaiko pažinimas, duomenų dokumentavimas 

bei informavimas apie ugdymo pasiekimus. 

Tėvų informavimą apie vaiko ugdymą (si) sudaro: tėvų supažindinimas su vaiko pasiekimų 

vertinimo požymiais, susitarimai dėl informavimo apie vaiko pasiekimų vertinimą laikotarpių, 

individualių konsultacijų, individualūs pokalbiai pastebėjus sunkumus, individualūs pokalbiai, 

kuriuose pateikiami vaiko pasiekimų rezultatai. 

Tėvų informavimo formos: individualūs pokalbiai, skelbimai, vaizdo medžiaga, pasiekimų 

aplankas, pasiekimų aprašas, nuotraukos su vertinamaisiais komentarais, garso medžiaga, 

elektroniniai laiškai, tėvų internetinio bendravimo grupė. 

Vaiko pasiekimų aplanke kaupiama informacija apie:  

 vaiko  savęs identifikaciją (vaiko dalyvavimo veikloje nuotraukos, vaizdo įrašai, vaiko 

savivokos išraiškos liudijimai, samprotavimai, klausimai, piešiniai ir kt.); 

 vaiko emocinę būseną (auklėtojos pastebėjimai, kaip vaikas išgyvena nerimą, stresą, 

džiaugsmą); 

 vaiko judėseną (auklėtojos užrašai); 

 vaiko žaidimus (užrašai, pastebėjimai, nuotraukos); 

 vaiko elgesį (auklėtojos užfiksuoti atvejai, kaip padeda, užjaučia, dalijasi, sprendžia konfliktines 

situacijas); 

 vaiko  pažinimo , kalbos ypatumus, meninius, vaidybinius gebėjimus (įrašai, piešiniai, darbeliai, 

raidžių elementai ir t. t.).  
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Pedagogai planuoja, atlieka vaiko pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese, apibendrina 

ir įvertina pasiekimus, informuoja, teikia metodinę pagalbą bei re 

        Ugdymo pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos rinkimas ir jos 

panaudojimas, nustatant vaikų daromą pažangą, koreguojant, tobulinant pedagogo darbo būdus ir 

metodus. Nuolatinis ir sistemingas vertinimas padeda auklėtojai įžvelgti vaiko galimybes, nustatyti 

problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą.  Ugdymo pasiekimų vertinimas 

grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, 

individualiais vaiko poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus.  

Ugdymo pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip 

asmenybei, kaupti informaciją apie kiekvieno pasiekimus ir daromą pažangą, kad būtų galima 

koreguoti ugdymo procesą, priimti pagrįstus sprendimus, sudaryti sąlygas tėvams tapti lygiaverčiais 

vertinimo partneriais, be to, gauti grįžtamosios informacijos, kuri padėtų įvertinti auklėtojų bei 

lopšelio – darželio darbo sėkmę. 

Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti auklėtojui įžvelgti 

vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, nustatyti spragas ir problemas. Planuojant 

ugdymo procesą, pasirinkti tinkamiausią turinį, formas, būdus, metodus, individualizuoti ugdymą, 

suteikti tėvams informaciją apie vaiko ugdymą(si), stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir įstaigos, 

nustatyti lopšelio-darželio ugdymo kokybę. 

Vertinimas bendradarbiaujant. Auklėtoja planuoja individualius susitikimus su 

tėvais jiems patogiu laiku ir aptaria vaiko pažangą, gebėjimus. Taip pat ji vykdo švietėjišką veiklą, 

išsiaiškina tėvų požiūrį į vaiko pasiekimų vertinimą. 

Svarbiausi vaiko ugdymo pasiekimų vertinimo principai: 

 Vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo ir ugdimosi samprata, amžiaus tarpsnių 

psichologiniais ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galiomis, gebėjimais. 

 Vaiko pasiekimai ir pažanga stebimi ir fiksuojami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą, kuriame išdėstyta aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių su 

esminėmis nuostatomis ir gebėjimais, kuriuos vaikas įgyja iki šešerių metų. 

 Vertinant remiamasi gerai susiformavusiais gebėjimais ir siekiama ugdyti prasčiau 

susiformavusius gebėjimus. 

 Vaiko pasiekimams keliami skirtingi reikalavimai (gabiems vaikams – aukštesni, menkesnių 

gebėjimų – žemesni); pastarieji vaikai turi siekti būtino minimalaus lygio, o gabesni – 

daugiau. 

 Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, jo dabartiniai pasiekimai lyginami su 

ankstesniais. 

 Remiamasi įvairiais vertinimo šaltiniais. 
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 Atsižvelgiama į augimo, ugdymo bei ugdymo(si) sąlygas šeimoje. 

Vaiko ugdymosi pasiekimų sritis – tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje išskirta 

vertybinė nuostata ir esminis gebėjimas. 

Vertybinė nuostata – tai ugdymo ir ugdymosi procese įgytas nusiteikimas, polinkis, 

požiūris, išreiškiantis vaiko santykį su savimi, su kitais, su aplinka. 

Esminis gebėjimas – tai nuo gimimo iki šešerių metų kiekvienoje iš ugdymosi pasiekimų 

sričių įgytas svarbiausias vaiko gebėjimas ką nors daryti, veikti, elgtis, kurti. 

Penkiarių- šešerių metų vaiko ugdymosi pasiekimų sąvadas, t.y. vertybinės nuostatos ir 

gebėjimai, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų: 

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 

Vertybinė nuostata. Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas. Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia 

ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

2. Fizinis aktyvumas 

Vertybinė nuostata. Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas 

pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių, rankos koordinacija 

bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

3. Emocijų suvokimas ir raiška 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, 

įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir 

elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

4. Savireguliacija ir savikontrolė 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais 

bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba 

nusiraminti. 

5. Savivoka ir savigarba 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas. Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), pasako, kad 

yra berniukas / mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo 

gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti 

ir žaisti kartu su kitais. 
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6. Santykiai su suaugusiaisiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir 

neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip 

reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

7. Santykiai su bendraamžiais 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, 

palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), 

suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

8. Sakytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, 

natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

9. Rašytinė kalba 

Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda 

skaitinėti. 

10.  Aplinkos pažinimas 

Vertybinė nuostata. Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs 

ką nors nauja. 

Esminis gebėjimas. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti 

save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi 

technika ir noriai mokosi ja naudotis. 

11. Skaičiavimas ir matavimas 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir  matuodamas. 

Esminis gebėjimas. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti 

skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, 

dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje.  

Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas. 

12. Meninė raiška 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje. 

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis,  atirtas 

emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 
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13. Estetinis suvokimas 

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

Esminis gebėjimas. Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų 

kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos 

ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją 

plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats 

nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

15. Tyrinėjimas 

Vertybinė nuostata. Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, 

samprotauja. 

Esminis gebėjimas. Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, 

atrado, pajuto, patyrė. 

16. Problemų sprendimas 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai 

supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors 

išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų 

sprendimų pasekmes. 

17. Kūrybiškumas 

Vertybinė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos 

džiaugsmą. 

Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos 

informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

18. Mokėjimas mokytis 

Vertybinė nuostata. Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

Esminis gebėjimas. Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, 

klausinėdamas, ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo 

kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

 

Vaiko pasiekimai vertinami du kartus per metus: spalio mėn. ir balandžio mėn. Vaikų 

pasiekimus vertinti padeda įstaigos logopedė, meninio ugdymo pedagogė, tėveliai. 
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 Pasiekimai vertinami atsižvelgiant į vaikų amžių. Atėjus vaikui į ikimokyklinę įstaigą, 

jam užvedamas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo forma, kuri įsegamas į ,,Vaiko 

aplanką“.   

Be vaiko pasiekimų vertinimo formos į vaiko aplanką fiksuojama visa informacija apie 

vaiką iš tėvų (globėjų), kitų pedagogų, specialistų. Taip pat į aplanką fiksuojami   

 Vaiko realios veiklos, elgsenos stebėjimas ir fiksavimas. 

 Vaiko veiklos rezultatai (darbeliai). 

 Pokalbiai su vaiku, tėveliais. 

 Specialistų komentarai. 

 Nuotraukos 

RENGINIAI, PROJEKTAI, ŠVENTĖS 

 Rudenėlio šventė( su pradinių klasių mokiniais)  

 Rytmetis su Kalėdų Seneliu 

 Amatų dienos ( su pradinių klasių mokiniais) 

 Šeimos diena ( su visos mokyklos bendruomene) 

 

PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS 

 Į parduotuvę 

 Į mokyklos muziejų 

 Į miestelio biblioteką 

 Į Kauno zoologijos sodą 

PRAMOGINĖS EKSKURSIJOS 

 Į Kauno lėlių teatrą 

 Į Birštono pramogų ir sporto parką 

  

GRUPĖS TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 ,, Mūsų grupė „ ( informacijos apie vaikus, anketų pildymas, užduočių knygelių pristatymas) 

 ,, Vaikų adaptacija“( vaikų adaptacinio laikotarpio rezultatai, privalumai , trūkumai) 

  ,, Kelias į mokyklą“ ( priešmokyklinukų brandumo testų aptarimas, ikimokyklinukų 

pasiekimų vertinimas). 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

 Bendradarbiauti  rengiant bendrus projektus vaikų ugdymo klausimais 

 Informuoti apie ugdytinių pasiekimus 



 57 

 Spręsti iškilusias problemas 

 Reikšti padėkas tėveliams, aktyviai dalyvaujantiems grupės aplinkos tobulinime ir vaikų 

ugdymo veiklos gerinime. 
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