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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. „Diemedžio“ vizitinė kortelė  

„Diemedis“ -  vaikų meninio ugdymo studija, įgyvendinanti 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio  ugdymo 

programas.  

 

„Diemedžio“ ištakos – 1995 metai, kuomet jauni menininkai bei 

pedagogai ėmėsi įgyvendinti nestandartinį sumanymą - ugdyti mažylius 

meninės veiklos pagrindu, organizuojant ir propaguojant jų kūrybą 

šeimose ir miesto kultūros gyvenime. Pagrindinė ,,Diemedžio" 

ugdytojų nuostata - nuolat stebėti vaikus (ir stebėtis jais) bei 

ugdyti menais (ir nuolat mokytis ugdymo) - nepakito ligi šiolei. 

Studijos pedagogai nuo pat veiklos pradžios ieškojo kelio, kaip vaikų 

saviraišką susieti su įvairiapuse menine veikla (muzikos, dailes, 

teatro, šokio), tradicine lietuvių kultūra, betarpiška šeimos ir 

bendraamžių aplinka.  

 

„Diemedis“ buvo pirmeivis, įgyvendinant modernias 0-2 amžiaus 

vaikų meninio ugdymo programas. Buvo stengiamasi sudaryti sąlygas 

šeimoms patraukliau ir įvairiapusiškiau tenkinti savo vaikų meninio 

ugdymo poreikius. Taip radosi „Diemedžio" muzikiniai spektakliai ir 

parodos, tapę sėkmingais renginiais ne tik „Diemedžio" bendruomenės, 

bet ir miesto kultūros gyvenime. Nuolat kurdami meninius projektus, 

studijos mokytojai išmoko organizuoti vaikų saviraišką, bendravimą 

ir mokymąsi aktyvinančią aplinką.  

 

Vaikų meninės studijos „Diemedis“ menų darželyje  meninės 

veiklos derinamos su įvairiomis kitomis, nukreiptomis į visapusišką 

vaikų ugdymą.  

 

Ikimokyklinio ugdymo programa yra sudaryta remiantis ilgalaike 

„Diemedžio“ ugdymo kultūra, LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

Kriterijų aprašu (2011 06 07 įsakymo Nr. V-1009), Ikimokyklinio 

ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (2015), Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašu (2014).  Programa taip pat atliepia  Jungtinių 

Tautų Vaiko teisių konvenciją (1995), Valstybinės švietimo 

strategijos 2013-2022 metų nuostatas ir šių nuostatų įgyvendinimo 

programą (2013), Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Vaiko 

gerovės valstybės politikos koncepciją (2003), Geros mokyklos 

koncepciją (2015), Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrąją programą (2016), Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą (2004).   

 

 

Vaikų meninės studijos „Diemedis“ adresas: A. Kojelavičiaus 1, 

11100, Vilnius; įm. kodas:  191832470; telefonas: 865210534; el. 

paštas: info@diemedis.lt; interneto svetainės adresas: 

www.diemedis.lt 

mailto:info@diemedis.lt
http://www.diemedis.lt/
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1.2. „Diemedžio“ vaikai ir jų poreikiai        

„Diemedžio“ menų darželyje  veikia 5 grupės 4-ios ikimokyklinio 

amžiaus ir  viena priešmokyklinio amžiaus grupė. Vaikų skaičius 

grupėje – nuo 8 (2 metų grupėje) iki 20 (3-5 metų  bei 

priešmokyklinėje grupėse). Iš viso – 88 ugdytiniai. 

 

„Diemedžio“ ikimokyklinio ugdymo programa  skirta vaikams nuo 

2 iki 6 metų.  Visa ugdymo programa yra paremta humanistiniu 

visuminiu požiūrių į kiekvieną vaiką ir visus drauge. Tai reiškia, 

kad „Diemedyje“ sudaromos galimybės atskleisti ir atsiskleisti 

kiekvieno vaiko prigimtinėms galioms, jas puoselėti bei tobulinti, 

ugdyti bendruomenines vertybes ir bendrabūvio kultūrą. Ugdymo 

turinys individualizuojamas ir diferencijuojamas.  Vaikai būdami 

kartu mokosi bendrauti ir žaisti, sugyventi ir bendradarbiauti, 

mokytis vieniems iš kitų.  

 

„Diemedžio“ veiklos yra orientuotos į visapusišką vaikų 

poreikių tenkinimą, meninį ugdymą, kūrybinių ir pažinimo galių 

puoselėjimą. Ugdymo programos turinys lanksčiai taikomas  

atsižvelgiant į individualius vaikų, tėvų bei įstaigos poreikius, 

kitas kontekstines aplinkybes. Vaikai turi galimybę reikšti savo 

nuomonę, teikti siūlymus ir rinktis veiklą pagal savo interesus bei 

poreikius. 

 

 

1.3. „Diemedžio“ pedagoginio personalo profilis 

„Diemedyje“  dirba kompetentingi (-os), ilgalaikę ikimokyklinio 

ugdymo patirtį turintys (-ios) auklėtojai (-os). Jie (-os) 

atsakingai, rūpestingai ir kokybiškai ugdo šiuolaikinius vaikus, nes 

puikiai išmano savo darbą ir patys (-čios) nuolat mokosi. Taip pat 

dirba 6 atitinkamos srities menų specialistai, turintys ilgalaikės 

darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais patirties, nuolat 

besidomintys ugdymo naujovėmis, aktyviai dalyvaujantys pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose - seminaruose, konferencijose. 

Taip pat nuolat bendradarbiaujama su 3 pagalbos specialistėmis – 

logopede, kineziterapeute ir psichologe.  

 

„Diemedžio“ pedagogai kuria įvairius meninius projektus 

vaikams, metodikas, veda seminarus, kaip menininkai dalyvauja 

viešajame Vilniaus miesto ir Lietuvos kultūros gyvenime. 

  

„Diemedžio“ pedagogai suvokia savo misiją – būti vaikų 

pagalbininkais, padedančiais jiems augti, skleistis, tobulėti. Jie 

geba kurti saugią ugdymo (-si) aplinką, parinkti ir taikyti deramas 

ugdymo strategijas, profesionaliai organizuoti ugdymo (-si) procesą, 

adekvačiai vertinti vaikų pasiekimus bei daromą pažangą.  
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II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PAGRINDAI 

 

2.1. Vertybinės nuostatos ir ugdymo principai 

 

„Diemedis“ savo veikloje vadovaujasi šiais esminiais ugdymo 

principais - humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo, 

prieinamumo, efektyvumo, tęstinumo bei įvairovės. Taip pat ir 

kitais, visai „Diemedžio" bendruomenei svarbiais ir sutartais, 

principais: 

 

Savigarbos ir rūpinimosi kitais. Tai reiškia - gerbiu save ir vertinu 

savo gebėjimus, veiklą. Rūpinuosi kitais bendruomenės nariais, savo 

ir aplinkinių sveikata bei saugumu, mane supančia aplinka (daiktais, 

žaislais ir kt.). 

 

Individualizavimo. Tai reiškia – pripažįstame, kad žmonės yra 

skirtingi. Mes gerbiame skirtybes ir bendraudami atsižvelgiame į 

kiekvieno vaiko bei visų bendruomenės narių interesus, asmenines 

savybes, gebėjimus. 

 

Ugdymosi aplinkos. Tai reiškia - sudarome galimybes vaikui 

atskleisti savo gebėjimus ir išreikšti save kuo įvairesnėje meninėje 

bei kitoje veikloje. Pedagogams sudaromos sąlygos taikyti įvairius 

metodus ir pedagogines technologijas, tinkamas ,,Diemedžio" ugdymo 

tikslams įgyvendinti. Tėvai įvairiomis formomis skatinami dalyvauti 

„Diemedžio" veikloje. 

 

Pagarbos aplinkai. Tai reiškia - suvokiame ir padedame suvokti savo 

pačių gyvenimo būdo bei įpročių poveikį aplinkai ir saugome bei 

puoselėjame unikalią gamtinę aplinką, supančią mus, o taipogi ir 

istoriją, kultūrą, senovinius papročius bei tradicijas.     

 

 

2.2. Ugdymo tikslai ir uždaviniai 

 

SVARBIAUSIAS TIKSLAS - ugdyti vaikus, plėtojant jų prigimtines 

galias meninėmis ir kitomis priemonėmis, sudarant galimybes 

išreikšti save ir patirti sėkmę, mokant gyventi ir veikti kartu,  

užtikrinant fizinį ir emocini jo saugumą. 

 

UGDYMO UŽDAVINIAI: 

  

● Garantuoti šeimai saugias, kūrybingas ir turiningas veiklas; 

● Sudaryti sąlygas vaikui išbandyti save ir atsiskleisti kuo 

įvairesnėje meninėje veikloje; 

● Gerbti vaiko veiklos pasirinkimus ir sudaryti sąlygas juos 

plėtoti; 



 

 
6 

 

● Skatinti vaiką veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su 

bendraamžiais bei suaugusiaisiais, kartu turtinant jo emocinę, 

socialinę bei kultūrinę patirtį; 

● Pažinti vaiką įvairiose situacijose ir sukurti motyvuojančią 

aplinką jo visapusiškam ugdymuisi bei asmenybės sklaidai; 

● Sukurti sąlygas tėvams aktyviai dalyvauti ugdymo procese. 

 

 

III. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 
 

 

Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimo ikimokyklinėje 

įstaigoje laiką ir atliekant įvairiausias veiklas. Ugdymo turinys apima 

18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių, kurios yra suskirstytos pagal vaikų 

amžių.  

 

3.1. Ugdymo(-si) turinio įgyvendinimo aspektai: 

 

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, 

plaunasi rankas ir t.t. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: valgo ir geria 

padedamas arba savarankiškai;  

 

Kartais parodo mimika, kad nori 

tuštintis ir šlapintis;  

 

 

Suaugusiojo padedamas plaunasi, 

šluostosi rankas, išpučia nosį;  

 

 

 

Paprašytas padeda žaislą į 

vietą. 

2-asis žingsnis: valgo sriubą, košę 

šaukštu, geria iš puodelio.  

 

Rodo į tualeto duris, atsineša 

puoduką ar savais ženklais pasako, 

kad nori tuštintis ar šlapintis.  

 

Tiesdamas nešvarias rankas 

suaugusiam prašo jas nuplauti ar 

nušluostyti. Prašomas ir padedamas 

išpučia nosį į nosinę. 

 

Jeigu paprašai, neša konkrečius 

žaislus į jiems skirtą vietą.  

 

3-asis žingsnis: savarankiškai 

valgo ir geria. Pradeda naudoti 

stalo įrankius. Pasako, ko nori 

ir ko nenori valgyti.  

 

Pats eina į tualetą, suaugusiojo 

padedamas susitvarko.  

 

3-asis žingsnis: pats paima 

puoduką į rankas ir geria. 

Teisingai pasirinkęs stalo įrankį – 

šaukštą sriubai, šakutę antram 

patiekalui savarankiškai valgo.  

Pajutęs poreikį vaikas pats nueina 

į tualetą.  
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Suaugusiojo padedamas nusirengia 

ir apsirengia. Bando praustis, 

šluostyti veidą, rankas.  

Padeda į vietą vieną kitą 

daiktą. 

 

Ryžtingai rodo pastangas apsirengti 

ir nusirengti.  

 

Baigęs žaisti geba susitvarkyti, 

žino žaislų vietas.  

4 - 6 metai 

4-asis žingsnis: valgo gana 

tvarkingai. Padeda kitiems 

tvarkyti valgymo vietą.    

 

Dažniausiai savarankiškai 

naudojasi tualetu ir susitvarko 

juo pasinaudojęs.  

 

Šiek tiek padedamas apsirengia 

ir nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus.  

 

Gali sutvarkyti žaislus su 

kuriais žaidė ir žaidimo vietą. 

Pasako, kad negalima imti 

pavojingų daiktų. 

4-asis žingsnis: padeda 

suaugusiajam serviruoti ir po 

valgio sutvarkyti stalą. 

 

Plaunasi rankas, nusišluosto rankas 

ir veidą. Priminus čiaudėdamas ar 

kosėdamas prisidengia burną ir 

nosį. 

Apsirengia ir nusirengia pats, 

jeigu reikia  pagalbos paprašo 

suaugusiojo. 

 

Paprašius susitvarko žaislus ir 

žaidimo vietą. 

Pasako, kad negalima imti vaistų, 

aštrių ir kitų pavojingų daiktų. 

 

5-asis žingsnis: valgo 

tvarkingai. Serviruoja ir 

tvarko stalą, vadovaujamas 

suaugusiojo.  

 

Savarankiškai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir 

nusiauna batus.  

 

Susitvarko žaislus ir veiklos 

vietą. 

 

5-asis žingsnis: dažniausiai 

taisyklingai naudojasi stalo 

įrankiais.                                                   

Domisi, koks maistas sveikas ir 

visavertis. Priminus plaunasi 

rankas, prausiasi, nusišluosto 

rankas ir veidą.                                                            

Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, 

vaikščioti taisyklingai.  

Žaisdamas, ką nors veikdamas 

stengiasi saugoti save ir kitus.                                                            

6-asis žingsnis: valgo 

tvarkingai. Pasako, jog maistas 

reikalingas, kad augtume, būtume 

sveiki. 

Savarankiškai serviruoja ir 

tvarko stalą, dalyvaujant 

suaugusiajam. 

Savarankiškai apsirengia ir 

nusirengia, apsiauna ir nusiauna 

batus. Suaugusiųjų 

padedamas pasirenka drabužius ir 

avalynę pagal orus.  

Priminus ar savarankiškai 

plaunasi rankas, prausiasi, 

tvarkosi.  

6-asis žingsnis: įvardija vieną 

kitą maisto produktą, kurį valgyti 

sveika, vieną kitą – kurio 

vartojimą reikėtų riboti. Pasakoja 

kokį maistą, patiekalus valgo 

namuose. 

Dažniausiai taisyklingai naudojasi 

stalo įrankiais.  

Jaučia, kada sušilo arba sušalo, ir 

savarankiškai apsirengia, 

nusirengia megztinį, striukę, 

pasikeičia savo sušlapusius rūbus, 

avalynę.  

Plaunasi rankas ir prausiasi. 

Savarankiškai nusišluosto rankas 

bei veidą.  
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Dažniausiai savarankiškai 

tvarkosi žaislus ir veiklos 

vietą. 

Savarankiškai ar priminus 

laikosi sutartų saugaus elgesio 

taisyklių. Stebint suaugusiajam 

saugiai naudojasi veiklai 

skirtais aštriais įrankiais. 

Žino, kaip saugiai elgtis 

gatvėje, kur kreiptis iškilus 

pavojui, pasiklydus. 

Priminus stengiasi vaikščioti, 

stovėti, sėdėti taisyklingai. 

 

Tvarkydamas žaislus ir veiklos 

vietą, ragina draugus taip pat 

susitvarkyti. Draugui prašant 

pagalbos, neatsisako padėti.  

Primena draugams apie saugų elgesį. 

Įvardija koks elgesys yra nesaugus, 

neatsargus. Pasako kokios galimos 

nesaugaus elgesio pasekmės. 

Stebi kitus ir perspėja, kad šie 

vaikščiotų ar sėdėtų taisyklingai. 

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-rankų koordinacija bei 

išlavėjusi smulkioji motorika. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: savarankiškai 

atsistoja, atsitupia, padedamas 

lipa laiptais aukštyn 

pristatomuoju žingsniu; ploja, 

apverčia plaštaką delnu žemyn, 

ridena, meta, tiesia rankas 

gaudydamas kamuolį.  

 

 

Pastato bokštą iš kelių kubelių, 

prisuka - atsuka detalę, atidaro 

duris, įdeda vieną daiktą į 

kitą, išardo, sulygina, 

smulkina, traiško.  

 

2-asis žingsnis: geba dviem 

rankomis mesti kamuolį tolyn, į 

viršų, per lanką.  

Kelis 2-3 žingsnelius eina 

pasistiebęs, keičia pėdučių padėtį 

ir toliau eiti  2-3 žingsnelius ant 

kulniukų. 

Pakaitomis žingsniuodamas įveikia 

10 cm aukščio kliūtį (lazdelę). 

Pradeda mokytis judėti paskui 

draugus rateliu ir sulaukti savo 

eilės atliekant pratimus. 

Konstruojant lego, pavyksta 

pastatyti aukštus, tvirtus bokštus. 

Kantriai daro susukimo - išardymo 

žaidimus.  

Patinka ir puikiai sekasi atvėrimo 

- uždarymo durelių principas 

sieniniame ugdomajame žaidime. 

Lauke iš smėlio gaminant “pyragus” 

stengiasi sulyginti, kad būtų lygu. 

 

3-asis žingsnis: pastovi ant 

vienos kojos (2–4 sekundes). 

Tikslingai skirtingu ritmu eina 

ten, kur nori, vaikščiodamas 

apeina arba peržengia 15-20 cm 

aukščio kliūtis, eina plačia 

(25–30 cm) linija. 

3-asis žingsnis: šuoliuoja ant 

vienos kojos 2-3 šuoliukus ir 

keisdamas koją atlieka pratimą 

toliau.  

Judėdamas šonu pristato koją ir 

toliau žengią kitą žingsnį.  
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Bėgdamas bando keisti kryptį, 

greitį. Lipa ir nulipa laiptais 

pakaitiniu žingsniu laikydamasis 

suaugusiojo rankos ar turėklų. 

Mokosi atsispirti abiem kojomis 

pašoka nuo žemės, nušoka nuo 

laiptelio, peršoka liniją, 

spiria kamuolį. 

Geriau derina akies - rankos, 

abiejų rankų, rankų ir kojų 

judesius, tiksliau konstruoja, 

veria ant virvutės sagas, 

ridena, mėto, gaudo kamuolį, 

įkerpa popieriaus kraštą. 

 

Nenukrisdamas eina žąsele 4-5 

žingsnelius. 

Bėgdamas rateliu, geba tikslingai 

pakeisti bėgimo kryptį į priešingą. 

Dviem rankomis meta kamuolį tolyn, 

aukštyn. 

Geba jausti šalia sportuojantį 

draugą, išlieka ratelyje ar eilėje 

atlikdami estafetinius pratimus. 

Vaikas sėdėdamas aplink save abiem 

rankomis ridena kamuolį.  

Visose popieriaus lapo kraštinėse 

vaikas padaro daug įkirpimų ir 

sako, kad tai jo saulė.  

Vandens vonelėje plauna teptuką, 

sudeda pastelės lazdeles į dėžute. 

Geba praverti virvelę pro kiaurymę. 

 

4 - 6 metai 

4-asis žingsnis: stovėdamas 

pasistiebia, atsistoja ant 

kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas 

atlieka įvairius judesius 

kojomis bei rankomis. Eina ant 

pirštų galų, eina siaura (5 cm) 

linija, gimnastikos suoleliu, 

lipa laiptais aukštyn ir žemyn 

nesilaikydamas už turėklų, 

šokinėja abiem ir ant vienos 

kojos, nušoka nuo paaukštinimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieštuką laiko tarp nykščio ir 

kitų pirštų, tiksliau atlieka 

judesius plaštaka ir pirštais 

(ima, atgnybia, suspaudžia dviem 

pirštais, kočioja tarp delnų) 

bei ranka (mojuoja, 

plasnoja). Ištiestomis rankomis 

pagauna didelį kamuolį. Judesius 

tiksliau atlieka kaire arba 

dešine ranka, koja. 

 

4-asis žingsnis: koordinuotai 

atlieka pratimus kai rankos 

ištiestos į šonus ar į priekį, taip 

pat lenkdamasis siekia priešingą 

koją. 

Vikriai bėgdamas geba keisti kryptį 

ir judėjimo greitį. 

Geba eiti pasistiebęs ir ant 

kulniukų. 

Atlieka 4-6 šuoliukus tolyn tiek 

abiem kojomis iškarto, tiek jas 

keisdamas. 

Pritūpęs bei šuoliuodamas varlyte 

gali įveikti 5-7 metrus. 

Dviem rankomis numeta kamuolį 3-4 

metrus. 

Dažniausiai nušokdamas nuo kliūties 

nusileidžia  lygiagrečiai ant 

abiejų kojų. 

Dviem kojomis užšoka ir nušoka nuo 

nestabilių paviršių. 

Geba taisyklingai laikyti piešimo 

priemones, ar bent prašomas tai 

padaryti, žino ir pasitaiso. 

Kerpa tiesias atkarpas. 

Moka iš molio ar kitos  lipdytinos 

masės nulipdyti kamuoliuką, 

suvolioti volelį, taip pat suploti 

plokščią “blyną” ir jame ritmiškai 

daryti įspaudus įrankiais (lazdele, 

šiaudeliu ir pan.); smaigsto, 

pagaliukus, sėklas ir kt. 

Vaizduojant paukštį žino kaip 

plasnoti rankomis, lipa laiptais 

keisdamas kojas, kurį laiką 
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svyruodamas ant vienos kojos 

išlaiko pusiausvyrą, pats 

nusirengia ir apsirengia, atsega 

sagas, apibrėžia kokį nors daiktą, 

gali užverti didesnius karoliukus, 

stato aukštus bokštus iš įvairių 

detalių.  

5-asis žingsnis: eina 

pristatydamas pėdą prie pėdos, 

pakaitiniu ir pristatomuoju 

žingsniu, aukštai keldamas 

kelius, atlikdamas judesius 

rankomis, judėdamas vingiais. 

Greitas, vikrus, bėgioja 

vingiais, greitėdamas ir 

lėtėdamas, išsisukinėdamas, bėga 

ant pirštų galų. Šokinėja abiem 

kojomis vietoje ir judėdamas 

pirmyn, ant vienos kojos, 

šokinėja per virvutę, peršoka 

žemas kliūtis, pašoka siekdamas 

daikto. Laipioja lauko 

įrengimais. Spiria kamuolį iš 

įvairių padėčių, į taikinį. Meta 

kamuolį iš įvairių padėčių, į 

taikinį, tiksliau gaudo, 

mušinėja. Įsisupa ir supasi 

sūpynėmis. 

Pieštuką ir žirkles laiko beveik 

taisyklingai. Tiksliai atlieka 

sudėtingesnius judesius 

pirštais ir ranka.  

 

5-asis žingsnis: šuoliuoja ant 

vienos kojos 3-5 šuoliukus tiek 

pirmyn, tiek atgal.  

Judėdamas greitesniu ėjimu ar 

bėgdamas dažniausiai operatyviai 

pakeičia judėjimo greitį ar kryptį. 

Šokdamas nuo kliūties nusileidžia 

simetriškai ant abiejų kojų. 

 

Atlieka kūlversčius pirmyn. 

Formuojasi įgūdžiai atlikti 

pratimus poroje. 

 

Vaikas piešia ar rašo pieštuku, 

bando piešti statinius, gyvūnėlius, 

pieštuką laiko taisyklingai, veria 

ant virvelės smulkius daiktus,  

(už)riša kilpas. Iš storų siūlų 

pina kasą. 

Geba siūlu apvynioti suspausto 

popieriaus, vatos ar samanų 

gniužulą. 

Veria karoliukus, plastiko ar 

kartono ruošinukus su skylutėmis 

ant iešmelio ar vielutės. 

6-asis žingsnis: eina ratu, 

poroje, prasilenkdamas, 

gyvatėle, atbulomis, šonu. 

Ištvermingas, bėga ilgesnius 

atstumus. Bėga pristatomu ar 

pakaitiniu žingsniu, aukštai 

keldamas kelius, bėga suoleliu, 

įkalnėn, nuokalnėn. Šokinėja ant 

vienos kojos judėdamas pirmyn, 

šoka į tolį, į aukštį. 

Su kamuoliu atlieka sporto 

žaidimų elementus, žaidžia 

komandomis, derindami veiksmus. 

 

 

 

 

 

Rankos ir pirštų judesius 

atlieka vikriau, greičiau, 

tiksliau, kruopščiau. Tiksliau 

6-asis žingsnis: ištvermingai 

įveikia ilgesnius atstumus. 

Vikriai ir koordinuotai geba keisti 

bėgimo/ judėjimo kryptį bei greitį. 

Atlikus šuoliuką dviem kojomis į 

priekį pavyksta stabiliai 

išsilaikyti. Gerai sekasi atlikti 

bent 10 šuoliukų viena, o paskui ir 

kita koja. 

Geba atlikti atsilenkimus bei 

užlaikymus nugara, taip pat ir 

atsilenkimus į priekį. 

Atlieka kūlversčius pirmyn bei 

atgal. 

Mušinėja kamuolį 10-15 kartų. 

Geri įgūdžiai sportuojant poroje ar 

mažose 2-4 vaikų grupelėse. 

 

Savarankiškai įveria siūlą, veria 

karoliukas. 

Taisyklingai laiko pieštuką 

kirpdamas ar mėgindamas rašyti. 
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valdo pieštuką bei žirkles ką 

nors piešdamas, kirpdamas.  

  

Kerpa įvairias formas taisyklingai 

naudodamasis žirklėmis.  

 

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

Vertybinė nuostata: domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

  

Esminis gebėjimas. Atpažįsta bei įvardija savo ir kitų emocijas ar 

jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus 

išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir 

elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda). 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: džiaugsmą, 

pyktį, baimę, liūdesį reiškia 

skirtingu intensyvumu. Emocijos 

pastovesnės, bet dar būdinga 

greita nuotaikų kaita.  

Atpažįsta kito vaiko ir 

suaugusiojo džiaugsmo, liūdesio,  

pykčio emocijas. 

2-asis žingsnis: džiaugsmingai 

reaguoja į veiklas, į kito vaiko 

atėjimą į darželį ar sėkmingai 

sudėliotą dėlionę, žaislo gavimą.  

Yra meilūs, apsikabina, 

prisiglaudžia.  

Pyksta kai norime padėti (nebent 

pats paprašo).  

Jautriai reaguoja į kitų jausmus. 

Parodo užuojautą (apsikabindamas, 

glostydamas kitą vaiką). 

  

3-asis žingsnis: pradeda 

atpažinti, ką jaučia, turi savus 

emocijų raiškos būdus. Pradeda 

vartoti emocijų raiškos žodelius 

ir emocijų pavadinimus. 

Pastebi kitų žmonių emocijų 

išraišką, atpažįsta aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į jas 

skirtingai reaguoja (pasitraukia 

šalin, jei kitas piktas, glosto, 

jei kitas nuliūdęs). 

3-asis žingsnis: įvardija savo 

jaučiamą emociją. Pvz.: kai draugas 

atima žaislą, nepuola žaislo 

atiminėti, o pasako draugui, kad 

jis pyksta ir paprašo atiduoti 

žaislą. 

Ryte įėjęs į grupę vaikas verkia. 

Paklaustas, kas jam atsitiko, 

vaikas pasako, kad jam liūdna, nes 

mama išėjo. 

Pastebi, kai draugas liūdnas ar 

piktas. Pasako auklėtojai arba 

bando jį pralinksminti pakvietęs 

kartu žaisti, paglostęs ar 

pasisiūlęs atnešti jam mėgstamą 

žaislą. 

 

4 - 6 metai 

4-asis žingsnis: pradeda 

suprasti, kad skirtingose 

situacijose jaučia skirtingas 

emocijas, kad jas išreiškia 

mimika, balsu, veiksmais, poza.  

 

 

 

 

4-asis žingsnis: supranta 

skirtingas emocijas ir gali 

įvardinti, kad, pavyzdžiui, 

švenčiant gimimo dieną, labai 

džiaugiasi. Taip pat gali įvardinti 

tokius jausmus kaip pyktis, baimė, 

liūdesys, nuostaba ir pan. 

Pamačius, kad kitas vaikas liūdi, 

paklausia kodėl, gali paguosti, 
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Pavadina pagrindines emocijas. 

Atpažįsta kitų emocijas pagal 

veido išraišką, elgesį, 

veiksmus. Geriau supranta kitų 

emocijas ir jausmus, dažnai 

tinkamai į juos reaguoja. 

jeigu reikia pagalbos, stengiasi 

padėti. 

Skirtingas emocijas, išreiškia 

mimika, balsu, veiksmais, poza. 

Pvz.: supykus garsiau kalba, jei 

džiaugiasi - šypsosi ir balsas 

skamba džiaugiau. Pradeda suprasti, 

kad jo ir kitų emocijos gali 

skirtis (jam linksma, o kitam tuo 

pat metu liūdna). 

          

5-asis žingsnis: suvokia save 

kaip bendruomenės narį, kuris 

daro įtaka kito žmogaus (žmonių 

grupės) savijautai. Yra 

atsakingas už savo veiksmų 

pasekmes kitam. Domisi savo ir 

kitų jausmais. 

5-asis žingsnis: atpažįsta bei 

pavadina savo jausmus ir įvardija 

situacijas, kuriose jie kilo. Vis 

geriau supranta ne tik kitų 

jausmus, bet ir situacijas, kuriose 

jie kyla (pakviečia žaisti 

nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą 

nepriėmė kiti). Pradeda kalbėtis 

apie jausmus su kitais – pasako ar 

paklausia, kodėl pyksta, kodėl 

verkia. 

 

6-asis žingsnis: apibūdina savo 

jausmus, pakomentuoja juos 

sukėlusias situacijas bei 

priežastis. 

Beveik neklysdamas iš veido 

mimikos, balso, kūno pozos 

nustato, kaip jaučiasi kitas, 

pastebi nuskriaustą, nusiminusį 

ir dažniausiai geranoriškai 

stengiasi jam padėti. 

Pradeda kalbėtis apie tai, kas 

gali padėti pasijusti geriau, 

jei esi nusiminęs, piktas. 

 

 

 

 

6-asis žingsnis: pasako, kada buvo 

linksmas, liūdnas ar piktas. 

Įvardija kodėl tuo metu taip 

jautėsi.  

Kviečia žaisti kartu kitą vaiką, 

jei šis atrodo draugiškai 

nusiteikęs. Pamatęs, jog kitas 

vaikas liūdi ar jam reikalinga 

pagalba, skuba tučtuojau pranešti 

suaugusiajam. 

Žino keletą išeičių, ką galima 

daryti, kai kas nors erzina, 

atiminėja žaislus, pvz.: paprašo 

baigti ir paaiškina, jog jam 

nepatinka toks draugo elgesys. 

Erzinamas nepuola muštis, bet 

pasako suaugusiajam. 

Kalba apie tai, kas gali padėti 

pasijusti geriau, jei esi 

nusiminęs, padrąsina, paguodžia 

draugą, pvz.: nuliūdusi draugą 

bando pralinksminti, kviečia kartu 

pažaisti.  

 

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. 
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Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: išsigandęs, 

užsigavęs nusiramina suaugusiojo 

kalbinamas, glaudžiamas. Pats 

ieško nusiraminimo.  

2-asis žingsnis: apsikabina 

minkštą žaislą, šaukia suaugusįjį,  

lipa ant kelių, glaudžiasi prie 

suaugusiojo.  
 

3-asis žingsnis: yra ramus ir 

rodo pasitenkinimą kasdiene 

tvarka bei ritualais. Jeigu kas 

nepatinka, nueina šalin, 

atsisako bendros veiklos. 

Žaisdamas kalba su savimi, nes 

kalba padeda sutelkti dėmesį, 

kontroliuoti savo elgesį. Bando 

laikytis suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

3-asis žingsnis: grupėje jaučiasi 

gerai, žino kiekvienos dienos  

veiklas. Ramiai pasišalina, jeigu 

nepatinka veikla ir susiranda sau 

mėgstamą veiklą. Žaisdamas kalba 

monologu, pakilesniu ir ramiu 

tonais. Bando laikytis grupės 

taisyklių ir išgirsti, ko prašo 

mokytojas.  

4 - 6 metai 

4-asis žingsnis: pradeda valdyti 

savo emocijų raiškos intensyvumą 

priklausomai nuo situacijos. 

Nuolat primenant ir sekdamas 

suaugusiojo bei kitų vaikų 

pavyzdžiu laikosi grupėje 

numatytos tvarkos, susitarimų ir 

taisyklių. Paklaustas ramioje 

situacijoje pasako galimas savo 

ar kito asmens netinkamo elgesio 

pasekmes. 

 

4-asis žingsnis: nusiramina 

kalbėdamas apie tai, kas jį 

įskaudino, ir girdėdamas 

suaugusiojo komentarus. Supranta, 

kad pvz., ramioje aplinkoje 

džiaugsmą reikia reikšti santūriau. 

Primenant stengiasi laikytis 

tvarkos ir taisyklių grupėje. 

Žaisdamas stengiasi laikytis 

žaidimo taisyklių. Susitvarko savo 

veiklos vietą, pakelia nukritusius 

daiktus, primena ir kitiems, kad 

reikia susitvarkyti. Pasako, kas 

gali atsitikti, nesilaikant 

taisyklių. (Pvz.: jei supantis 

sūpynėmis nesilaikysi, gali 

nukristi). 

5-asis žingsnis: laikydamasis 

numatytos tvarkos ir primindamas 

kitam apie elgesio taisykles, 

mokosi prisiimti atsakomybę už 

jį supančią aplinką. 

5-asis žingsnis: vis dažniau 

jausmus išreiškia mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais. Ramioje 

situacijoje sugalvoja kelis 

konflikto sprendimo būdus, numato 

jų taikymo pasekmes. 

Retkarčiais primenamas laikosi 

grupėje numatytos tvarkos, 

susitarimų ir taisyklių. Pats 

primena kitiems tinkamo elgesio 

taisykles ir bando jų laikytis be 

suaugusiųjų priežiūros. 

 

6-asis žingsnis: pats taiko 

įvairesnius nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdus. 

6-asis žingsnis: susipažįsta su 

įvairesniais nusiraminimo, 

atsipalaidavimo būdais (atsisėda 
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Bando susilaikyti nuo netinkamo 

elgesio jį provokuojančiose 

situacijose, ieško taikių 

išeičių, kad neskaudintų kitų. 

Stengiasi suvaldyti savo pyktį, 

įniršį. 

Supranta susitarimų, taisyklių 

prasmę bei naudingumą ir 

dažniausiai savarankiškai jų 

laikosi. Lengvai priima dienos 

ritmo pasikeitimus. 

 

nuošaliau ir išsirenka patinkančią 

knygutę ar pasiėmęs popieriaus lapą 

nusprendžia nupiešti piešinuką).  

Bendraamžio erzinamas nusisuka ir 

nueina šalin, susilaiko nuo 

konflikto. Kalba apie tinkamas 

išeitis konfliktinėse situacijose. 

Žaisdamas kovos žaidimus, susivaldo 

ir  neužgauna kitų. Laikosi žaidimo 

taisyklių.  Nepasidalinus 

vaidmenimis žaidime, bando tartis 

ir rasti sprendimą be suaugusiojo 

pagalbos. 

Laikosi bendrų grupės susitarimų 

bei taisyklių, suvokia jų naudą, 

pvz.: paprašytas, drauge su kitais 

vaikais, sutvarko išmėtytus 

žaislus, nors ir pyksta bei mano, 

jog tai neteisinga.  

 

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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: 

atpažįsta  savo atvaizdą  ir 

kūno dalis. 

2-asis žingsnis: atpažįsta save 

nuotraukose, veidrodyje, įvardija 

savo kūno dalis. Pasako savo vardą. 

3-asis žingsnis: kalba pirmuoju 

asmeniu: „aš noriu“, „mano“. 

Savo „aš“ sieja su savo veikla 

ir daiktų turėjimu – pasako, ką 

daro, ką turi. Pasako, kas jis 

yra – berniukas ar mergaitė, 

atskiria berniukus nuo 

mergaičių, pavadina 5–6 kūno 

dalis. Didžiuojasi tuo, ką turi 

ir ką gali daryti, tikisi, kad 

juo besirūpinantys suaugusieji 

ir kiti vaikai jį mėgsta ir 

priima. 

3-asis žingsnis: pasako pirmuoju 

asmeniu savo veiksmus, ką daro ir 

ką turi. Pasakius, berniukas eina 

plauti rankų, kartu su visais 

berniukais, o ne lieka su 

mergaitėmis. Supranta, kad jis yra 

berniukas/mergaitė, skiria save nuo 

mergaitės/berniuko. Žino savo kūno 

dalis, paklausus gali parodyti ir 

įvardinti jas. Jaučiasi visų 

mylimas. Sako kad su juo čia visi 

draugauja. 

4 - 6 metai 

4-asis žingsnis: supranta, kad 

turi nuo kitų atskirą savo norų, 

ketinimų, jausmų pasaulį. Pasako, 

kaip jaučiasi, ko nori jis pats 

ir kaip jaučiasi, ko nori kitas 

4-asis žingsnis: labai aiškiai 

išsako savo norus, jausmus ir 

ketinimus  (pvz.: sako vaikams ką 

nori žaisti, ką ketina veikti, 

įvardina kitam savo jausmus, jeigu 
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asmuo. Supranta, kad suaugęs 

žmogus negalėjo matyti to, ką jis 

matė, ką darė arba kas atsitiko, 

jeigu nebuvo kartu. Mano, kad yra 

geras, todėl kiti jį mėgsta, 

palankiai vertina. 

jį pradžiugino ar nuliūdino 

žaidžiant, ar kitose situacijose). 

Tėvams pasakoja, ką veikė darželyje 

(ką dainavo ar piešė užsiėmimuose ir 

pan.) Taip pat vaikams papasakoja, 

kur buvo ir ką veikė (pvz.: vakar 

namie kepė keksiukus, važiavo 

pasivaikščioti į mišką, šokinėjo ant 

batuto ir pan.). Žaidžiant su 

draugais stengiasi būti draugiškas, 

išgirsti kitus, susitarti(pvz: 

žaidžiant žaidimą „Namai“ tariasi, 

kas šiandien bus mama, tėtis ar 

vaikas), taip pat pateikia savo 

nuomonę, mintis, idėjas. 

  

5-asis žingsnis: jaučiasi esąs 

šeimos, vaikų grupės narys. 

Supranta, kad jis buvo, yra ir 

visada bus tas pats asmuo. 

Savęs vertinimas nepastovus, 

priklauso nuo tuo metu išsakyto 

suaugusiojo vertinimo, siekia 

kitų dėmesio, palankių 

vertinimų. 

5-asis žingsnis: kalba apie šeimą, 

draugus. 

Atpažįsta save kūdikystės 

nuotraukose, apibūdina savo 

išvaizdą, teisingai pasako, kad 

suaugęs bus vyras (moteris), 

tėvelis (mamytė). 

Dėl palankaus vertinimo gali 

pakeisti savo nuomonę, pavyzdžiui: 

staiga persigalvoti dėl žaidimo 

taisyklių ir sutikti su dauguma.  

  

6-asis žingsnis: vis geriau 

suvokia savo norus, jausmus, 

savybes, gebėjimus, šeimą, 

bendruomenę, Tėvynę. Ima suvokti 

save, kaip galintį daryti įtaką 

kitam ir kaip atsakingai 

pasirinkti (ką veikti, kaip 

elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir 

veikla susijusius sprendimus ar 

kt.). Juokiasi iš savo klaidų ar 

mažų nelaimių, jeigu jos 

nesukėlė rimtų pasekmių. 

Save apibūdina, nusakydamas 

fizines ir elgesio savybes, 

priklausymą šeimai, grupei, gali 

pasakyti savo tautybę. 

Save ir savo gebėjimus vertina 

teigiamai. Stebi ir atpažįsta 

kitų palankumo ir nepalankumo 

jam ženklus (pasakytus žodžius, 

kvietimą žaisti kartu ir kt.). 

 

 

 

6-asis žingsnis: atpažįsta ir 

įvardija savo jausmus ir emocijas. 

Turi pakankamai tvirtą nuomonę 

išreikšdamas savo norus. Pasitiki 

savimi ir savo gebėjimais, pvz.: 

mėgsta demonstruoti savo fizines 

galimybes, išradingumą ar pranašumą 

žaidimuose. Noriai dalyvauja 

įvairiose veiklose, kuriose jam 

sekasi. Domisi tradicijomis, 

papročiais, šventėmis ir jose 

dalyvauja.                                    

Suprasdamas, kad jo elgesys daro 

įtaką, nuliūdusį draugą bando 

pralinksminti, jam padėti. Suvokia, 

kad ne kažkas kitas, o jis turi 

pasirinkti: ką veikti, kaip elgtis 

tam tikrose situacijose. 

Juokiasi pamatęs, kad supainiojo 

batus. Juokiasi netyčia auklėtoją 

pavadinęs mama.  

Palankiai kalba apie save, tikisi, 

kad kitiems jis patinka, pvz.: 

nupiešia save ir pakomentuoja, kaip 

atrodo, ką turi, ką veikia. 

Priskiria save prie savo šeimos. 

Vardina savo tėvų, seserų, brolių 
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pavardės tapatumą. Mėgsta kalbėtis, 

diskutuoti apie gražų šeimos narių 

bendravimą, rūpinimąsi vienu 

kitais.  

Iš intonacijų, žodžių, veido 

išraiškos supranta, kada kitas 

vaikas palankiai ar nepalankiai 

nusiteikęs jo atžvilgiu. 

 

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

Vertybinė nuostata: nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

  

Esminis gebėjimas. Pasitiki mokytojais, 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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: sunkiai 

atsiskiria nuo mamos ir tėčio, 

akivaizdžiai parodo prieraišumą 

prie jo besirūpinančio 

suaugusiojo. Mėgsta žaisti su 

juo, stebi ir mėgdžioja 

veiksmus, žodžius 

2-asis žingsnis : rytais būdingi 

trumpi jautrūs atsisveikinimai.  

Tikisi, kad  suaugęs skirs jam visą 

savo dėmesį. 

Gali pabūti atskirai nuo tėvų.  

Atpažįsta žmones iš artimiausios 

aplinkos.  

Tikrinasi ribas. 

 

3-asis žingsnis: lengviau nei 

antraisiais metais atsiskiria 

nuo tėvų. Drąsiai veikia, 

rizikuoja, išbando ką nors 

nauja. Mėgdžioja suaugusiųjų 

veiksmus, žodžius, intonacijas. 

Ne visada priima suaugusiojo 

pagalbą. Ramiai stebi 

nepažįstamus žmones, kai 

auklėtojas yra šalia jo arba 

matomas 

netoliese. 

3-asis žingsnis: vaikas pats, su 

gera nuotaika įeina į grupę. 

Drąsiai inicijuoja žaidimus, 

sugalvoja naujų veiklų. Mėgdžioja 

auklėtojos žodžius, bando 

drausminti draugus, kaip tai daro 

auklėtoja. Užsispyrusiai pats bando 

apsirengti arba nusirengti, nenori 

priimti auklėtojos pagalbos. 

Jaučiasi saugiai matydamas svetimus 

žmones, stebi juos būdamas netoli 

auklėtojos. Nori būti pastebėtu, 

pagirtu auklėtojos. 

  

4-6 metai 

4-asis žingsnis:  lengvai 

atsiskiria nuo tėvų ar globėjų. 

Grupėje jaučiasi saugus, rodo 

pasitikėjimą grupės auklėtojais, 

supranta jų jausmus, 

bendradarbiauja su jais: 

guodžiasi, kalbasi, klausia, 

tariasi. Paklaustas suaugusiajam 

pasako savo nuomonę. Dažniausiai 

4-asis žingsnis: atsisveikinęs su 

tėvais, drąsiai įeina į grupę, 

pasisveikina su auklėtoja, su 

draugais. Išeidamas atsisveikina. 

Su auklėtoja kalba apie savo 

jausmus, kaip jaučiasi. Papasakoja 

apie save, savo veiklą. Jeigu 
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stengiasi laikytis suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos, priima jų 

pagalbą, pasiūlymus bei vykdo 

individualiai pasakytus 

prašymus. Mėgsta ką nors daryti 

kartu su suaugusiuoju. Gali 

bendrauti su nepažįstamuoju 

auklėtojai esant netoliese. 

liūdna, ateina pasiguosti, jeigu 

supyksta, įvardina kodėl,  jei 

kažkuo džiaugiasi, ateina 

pasidžiaugti kartu su auklėtoja.  

Kažko nežinant ir norint 

išsiaiškinti, drąsiai klausia, esant 

poreikiui kreipiasi pagalbos. 

Auklėtojai pasiūlius veiklą, noriai 

ir smagiai prisijungia, taip pat, 

pačiam sugalvojus, auklėtoją 

pasikviečia į žaidimą. Paklausus 

nuomonės, aiškiai ją išsako. Žinant 

tvarką, ir ją priminus, stengiasi 

jos laikytis. Kalbasi, ką nors 

veikia su nepažįstamais žmonėmis, 

kai auklėtojas yra šalia jo arba 

matomas netoliese. 

5-asis žingsnis: rodo, prašo, 

siūlo, aiškina, nurodinėja, 

įtraukdamas suaugusįjį į savo 

žaidimus, bendrą veiklą, 

pokalbius apie savijautą ir 

elgesį. Priima su veikla 

susijusius suaugusiojo 

pasiūlymus. Tikrina suaugusiojo 

išsakytas leistino elgesio ribas 

– atsiklausia, derasi, pasako, 

kaip pasielgė kitas, ir laukia 

komentarų. Dažniausiai laikosi 

sutartų taisyklių, suaugusiojo 

prašymų, pasiūlymų, tačiau 

stipriai supykęs, išsigandęs, 

susijaudinęs gali priešintis 

suaugusiajam. 

Drąsiai bendrauja su mažiau 

pažįstamais ar nepažįstamais 

žmonėmis grupėje, salėje ar 

įstaigos kieme.  

5-asis žingsnis: dalyvauja veiklose 

kartu su suaugusiuoju, stebi jį, 

mėgdžioja jo žodžius, veiksmus. 

Seka suaugusiųjų pavyzdžiu, iš jų 

mokosi. Drąsiai kreipiasi pagalbos, 

patarimo, klausinėja, išklauso, 

rodo savo darbelius, džiaugiasi 

savo pasiekimais. Pasakoja 

auklėtojai savo rūpesčius, 

džiaugsmus, kalbasi apie savo 

jausmus. Pasiūlo mokytojai bendrą 

veiklą. Drąsiai imasi naujos 

veiklos paskatintas mokytojos. 

Tikrina suaugusiojo nurodytas 

leistino elgesio ribas: 

atsiklausia, derasi, išsako savo 

nuomonę.  

Geba bendrauti su mažiau 

pažįstamais žmonėmis. Suvokia, kaip 

dera bendrauti su 

nepažįstamaisiais. 
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6- asis žingsnis: nusiteikęs 

geranoriškai, pagarbiai, 

mandagiai bendrauti su 

suaugusiaisiais. Tariasi, 

diskutuoja su jais dėl 

dienotvarkės ir elgesio 

taisyklių, teikia pasiūlymus, 

stengiasi laikytis susitarimų, 

nors kartais su suaugusiuoju 

bendrauja priešiškai.  

Paprašytas paaiškina, kodėl 

negalima bendrauti su 

nepažįstamais žmonėmis, kai 

šalia nėra juo besirūpinančio 

suaugusiojo. Žino, į ką galima 

kreiptis pagalbos 

pasimetus, nutikus nelaimei. 

 

6- asis žingsnis: atėjęs iš namų 

noriai dalijasi savo rūpesčiais ir 

džiaugsmais, pasakoja patirtus 

nuotykius.  

Kartu su suaugusiuoju kuria elgesio 

grupėje taisykles ir tariasi, kokio 

elgesio norėtų grupėje. Išsako savo 

nuomonę apie tai, kas jam patinka, 

nepatinka grupėje.  

Aiškinasi bendravimo su 

nepažįstamais žmonėmis taisykles ir 

galimus pavojus. Suvokia, jog ne 

visada nepažįstamuoju galima 

pasitikėti ir tikėti.  

Samprotauja, ką darytų, kur 

kreiptųsi pagalbos, nutikus 

nelaimei, pvz.: pasako, kad 

pasiklydęs, kreiptųsi į 

policininką, jei šalia jo nebūtų- į 

pardavėją ar kitą asmenį. 

 

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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: mėgsta žaisti 

greta kitų vaiku, jiems šypsosi. 

Gali duoti žaislą kitam, jį 

atimti iš kito ir jam suduoti. 

2-asis žingsnis: mėgsta žaisti su 

kitais vaikais, tačiau dar nemoka 

bendradarbiauti (gali pasidalinti 

žaisliuku, tačiau iškart pulti į 

ašaras ir norėti atgal sau).  

Mokosi dalintis. Nepriklausomas, 

džiaugiasi užsiimdamas veikla 

vienas.  

 

3-asis žingsnis: ieško 

bendraamžių draugijos. Žaidžia 

greta, trumpai pažaidžia su kitu 

vaiku, trumpam įsitraukia į kito 

vaiko žaidimą. Bendrauja mimika, 

judesiais, veiksmais, dažniau 

kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis 

atlieka veiksmus su tuo pačiu 

žaislu. Audringai reiškia teises 

į savo daiktus, žaislus, nori 

kito vaiko jam patinkančio 

žaislo. Gali simpatizuoti kuriam 

nors vaikui. 

3-asis žingsnis: nori žaisti kartu 

su vaikais. Kviečia kartu žaisti ir 

pats prašosi priimamas į žaidimą.  

Kalbasi su grupės draugais ir jiems 

pasakoja kur buvo su tėvais 

išvažiavęs, ką matė. Pasakojant 

gestikuliuoja rankomis, keičia veido 

mimikas. Grupėje turi mėgstamą 

žaislą su kuriuo dažnai žaidžia. 

Draugui paėmus iš jo žaislą, pradeda 

šaukti, kad tai jo žaislas, kad jis 

dabar su juo žaidžia.  
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4-6 metai 

4-asis žingsnis: kartu su 

bendraamžiais žaidžia bendrus 

žaidimus. Žaisdamas mėgdžioja 

kitus vaikus, supranta jų norus. 

Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, 

žaislų. Padedamas suaugusiojo, 

palaukia savo eilės, dalijasi 

žaislais, priima kompromisinį 

pasiūlymą Gali turėti vieną ar 

kelis nenuolatinius žaidimų 

partnerius. Su jais lengvai 

susipyksta ir susitaiko. 

4-asis žingsnis: kviečia žaisti 

kartu su juo, ar kartu su kitais. 

Norėdamas žaisti su kitais, prašosi 

priimamas į žaidimą. Žaidžiant 

tariasi dėl žaidimo taisyklių ir 

stengiasi jų laikytis. Priminus 

gali susitarti ir pasidalinti 

žaislu, susitaria kada kam duos 

pažaisti. Paprašius kitiems, taip 

pat priima į žaidimą. Susipykus 

žaidimo metu gali paprašyti 

pagalbos pas suaugusįjį, išsprendus 

situaciją grįžta žaisti ta patį 

žaidimą arba kartu su žaidusiais 

sugalvoja kitą. Mėgsta žaisti su 

tais pačiais žaidimo draugais arba 

prisijungia prie kitų vaikų 

susidomėjus kitu žaidimu. 

5-asis žingsnis: sėkmingai 

įsitraukia į vaikų grupę, kartu 

žaidžia.  Geranoriškai veikia 

kartu su kitais, siūlydamas savo 

sumanymą ar priimdamas kitų 

sumanymą, fantazuodamas. 

Tikslingai atsineša žaislą iš 

namų bendram žaidimui su žaidimo 

draugu. Paprašius kitam vaikui, 

duoda pažaisti savo žaislu arba 

žaidžia juo paeiliui. Noriai 

žaidžia su vaikais iš kitos 

kultūrinės ar socialinės 

aplinkos, natūraliai priima 

vaikų skirtumus. Gali padėti 

kitam vaikui. Pats randa 

nesutarimo, konflikto sprendimo 

būdą arba prašo suaugusiojo 

pagalbos. Gali turėti draugą 

arba kelis kurį laiką 

nesikeičiančius žaidimų 

partnerius. 

5-asis žingsnis: klausosi pasakų, 

dalyvauja pokalbiuose (diskusijose) 

apie draugystę. Pamatęs žaidžiančius 

vaikus, pasiprašo į žaidimą, arba 

pats, sugalvojęs kokį žaidimą, 

pakviečia kitus žaisti kartu. 

Pagarbiai elgiasi su grupės vaikais, 

išsako savo norus, mintis. Derina 

savo norus su kitais, priima palankų 

abiem pusėms sprendimą, susitarimą.  

Kuria taisykles žaidimams. Žaidžiant 

judriuosius žaidimus laikosi žaidimų 

taisyklių. Konfliktinėse situacijose 

naudoja žodžius: „Man nepatinka, 

„Prašau baigti“. Kartu švenčia draugų 

gimtadienius, mokosi formuluoti 

gražius palinkėjimus draugui. 

Žaidžiant ir bendraujant kitose 

veiklose naudoja mandagumo, 

sveikinimosi žodžius, laikosi 

susitarimų. Dalyvauja pokalbyje, 

diskusijoje, aptarime apie savo ir 

grupės draugų tinkamus ir netinkamus 

poelgius, žodžius. Išsako savo gerus 

ir blogus poelgius, atsiprašo, 

atleidžia. Dalinasi su draugu savo 

rūpesčiais, patyrimais; domisi jo 

jausmais, užjaučia, pasiūlo savo 

pagalbą, bando padėti, nuraminti, 

padrąsinti. 
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6-asis žingsnis: rodo iniciatyvą 

bendrauti ir bendradarbiauti su 

kitais vaikais, palaikyti su 

jais gerus santykius, domisi 

skirtumais tarp vaikų ir juos 

toleruoja. 

Taikiai diskutuoja, tariasi, 

derasi su kitais vaikais dėl 

žaidimų sumanymų ir veiklos. 

Dalijasi žaislais ir kovoja už 

kitų teisę žaisti paeiliui. 

Siekdamas rasti kompromisą, 

įsitraukia į derybų procesą. 

Supranta, kad grupė vaikų, 

norėdama veikti sutartinai, turi 

susitarti dėl visiems priimtino 

elgesio. Supranta, koks elgesys 

yra geras ar blogas ir kodėl. 

Suvokia savo veiksmų pasekmes 

sau ir kitiems. 

Turi draugą arba kelis 

nuolatinius žaidimų partnerius. 

Palaiko ilgalaikę draugystę 

mažiausiai su vienu vaiku. 

 

 

 

6-asis žingsnis: dalyvauja 

diskusijose apie draugystę, dalinasi 

savo nuomone. Gali paaiškinti 

sąvokas: draugas, draugystė. 

Suvokia, kokie poelgiai stiprina 

draugystę. Pamatęs žaidžiančius 

vaikus, pasiprašo į žaidimą, arba 

pats, sugalvojęs kokį žaidimą, 

pakviečia kitus žaisti kartu. 

Pastebėjęs atstumtą draugą, 

pakviečia jį žaisti kartu ar 

pasiteirauja, kodėl taip jaučiasi. 

Pagarbiai elgiasi su grupės vaikais, 

išsako savo norus, mintis. Derina 

savo norus su kitais, priima palankų 

abiem pusėms sprendimą, susitarimą. 

Kuria taisykles žaidimams. Draugams 

sugeba įvardinti, kokie poelgiai juos 

skaudina, liūdina, kokie 

pradžiugina. Konfliktines situacijas 

bando spręsti patys, tik nepavykus 

kreipiasi pagalbos į mokytoją. 

Žaidžiant ir bendraujant kitose 

veiklose naudoja mandagumo žodžius, 

laikosi susitarimų. 

Dalyvauja pokalbyje, diskusijoje, 

aptarime apie savo ir grupės draugų 

tinkamus ir netinkamus poelgius, 

žodžius. Išsako savo gerus ir blogus 

poelgius, atsiprašo, atleidžia, 

pataria draugams kaip derėtų elgtis. 

Dalinasi su draugu savo rūpesčiais, 

patyrimais. Domisi jausmais, 

užjaučia, pasiūlo savo pagalbą, bando 

padėti, nuraminti, padrąsinti. 

 

SAKYTINĖ KALBA 

Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save 

bei savo patirtį kalba. 

 

Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su 

suaugusiais  ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį. 

 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 
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2-asis žingsnis:  klausosi ir 

kalba, mimika reaguoja i 

suaugusiųjų ir vaikų 

kalbėjimą, išklauso ir 

supranta du vienas po kito 

išsakomus prašymus, 

kvietimus; noriai dalyvauja 

pokalbiuose, dviejų trijų 

žodžių sakiniais kalba ką 

mato ir girdi, ko nori. 

suaugusiojo padedamas kartoja 

girdėtus trumpus kūrinėlius.  

2-asis žingsnis:  noriai mokosi 

naujų žodžių ir reikšmių. 

Naudoja įvardžius (aš, man, tu). 

Gali įvardinti daug skirtingų 

paveikslėlių ir žodžių. 

Geba suprasti kelių veiksmų seką 

(kad reikia apsiauti batus ir eiti 

plauti rankas, valgyti vaisius).  

Geba kalbėti dviejų trijų žodžių 

sakiniais (“Dabar eisime į lauką”, 

“pastatysiu aukštą namą”, “gali 

paskaityti knygą?”).  

Ryto rato metu atkartoja su 

mokytoja kartu pasisveikinimą, 

pirštelių žaidimą.  

 

3-asis žingsnis:   

Klausymas: Klausosi skaitomų ir 

pasakojamų kūrinėlių, naujų 

žodžių. Išklauso, supranta ir 

reaguoja į kelis vienas paskui 

kitą sekančius prašymus, 

siūlymus, patarimus. 

Kalbėjimas: 3–4 žodžių sakiniais 

kalba ir klausinėja apie save, 

savo norus, poreikius, 

išgyvenimus. Pradeda mėgdžioti 

suaugusiųjų kalbėseną. Sako 

„ačiū“, „prašau“. Kalba ir 

klausinėja apie tai, ką matė ir 

girdėjo, apie aplinkos objektus, 

jų savybes, įvykius, net jei jų 

dabar ir nemato. Domisi laidomis, 

animaciniais filmais vaikams, 

kalba apie juos. Vienu ar keliais 

žodžiais atsako į elementarius 

klausimus. Kalba kelių žodžių 

sakiniais, žodžius derina pagal 

giminę, skaičių, linksnį. Kartu 

su suaugusiuoju deklamuoja 

eilėraštukus, užbaigia žinomas 

pasakas, eilėraščius.  

 

3-asis žingsnis: noriai klausosi 

skaitomų pasakų. Mėgsta gausiai 

iliustruotas knygeles. Klausinėja, 

atsako į klausimus. Klauso ir 

supranta ką sako, ko prašo mokytoja. 

Ryto rato metu atlieka užduotėles, 

įsimena pirštukų žaidimų žodelius ir 

eigą.  

Ryte atėjus į grupę pasisveikina su 

vaikais, su mokytoja.  Kalba 

sakiniais. Žodžius derina pagal 

giminę, skaičių, linksnį tačiau ne 

visada teisingai. Mėgsta sukurti, 

sugalvoti žodį ir nežino ką jis 

reiškia. Žaidimo metu fantazuoja, 

kuria personažus. Įsimena dainelių 

žodelius, dainuoja. Mėgsta kartoti, 

skaičiuoti, dainuoti choru - drauge 

su kitais arba po vieną. Pokalbio 

metu labai nori ką nors pasakyti. 

Pasakoja kur buvo, ką veikė.  

4-6 metai 

4-asis žingsnis: 

Klausymas: klausosi aplinkinių 

pokalbių, sekamų, pasakojamų, 

skaitomų, deklamuojamų kūrinių 

literatūrine kalba, tarmiškai. 

Pradeda išklausyti, suprasti ir 

reaguoti į tai, ką jam sako, 

aiškina suaugęs ar vaikas. 

Stengiasi suprasti kita kalba 

4-asis žingsnis: klauso ką kalba ar 

sako auklėtoja, ar grupės vaikai. 

Paskui gali trumpai perteikti 

kitiems. Jam patikusius dalykus 

(Pvz: dainelę) dainuoja esant 

grupėje ar lauke. Gali atkartoti 

jam patikusius girdėtus dalykus, 

sugalvodamas ir pridėdamas naujų 

savo žodžių. (Pvz: žaidimo metu 

žaidžiant su draugais dainuoja, 
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kalbančių vaikų norus, 

pasiūlymus. 

Kalbėjimas: kalba pats sau, 

kalba kitam, klausinėja, 

užkalbina, prašo, pašaukia. 

Kalba, pasakoja apie tai, ką 

jaučia ir jautė, veikia ir 

veikė. Žaidžia garsais ir 

žodžiais, kuria naujus žodžius. 

Pasakoja apie tai, ką mato ir 

matė, girdi ir girdėjo, ką 

sužinojo. Deklamuoja trumpus 

eilėraščius, atkartoja trumpas 

pasakas ar apsakymus, pridėdamas 

savo žodžių. 

pasakoja, ir eigoj priduria savų 

žodžių). Kalbant kitam, supranta, 

kad reikia nepertraukti ir 

išklausyti, pasisakyti kitam baigus 

kalbėti. Jei išgirsta nežinomą/ 

nesuprantamą žodį, smalsiai jį 

aiškinasi. Pasakoja kur buvo, kur 

lankėsi, ką veikė.(Pvz: kur 

atostogavo, kad buvo šilta, 

susitiko draugą, ar buvo pas 

draugus, šventėje, spektaklyje ir 

pan.). Su grupės vaikais pasidalina 

jam sužinota nauja informacija (Ar 

žinojai, kad...). Taisyklingai 

taria daugumą gimtosios kalbos 

žodžių garsų.  

 

5-asis žingsnis:  

Klausymas: klausosi įvairaus 

turinio tekstų (grožinių, 

publicistinių, enciklopedinių, 

informacinių) apie aplinką, 

įvairius įvykius, reiškinius, 

klausosi gyvai, įrašų. Supranta 

sudėtingesnio turinio tekstus. 

Supranta, kad į jį kreipiamasi 

ar kalbama ne gimtąja kalba.  
Kalbėjimas: kalba, pasakoja apie 

tai, kas buvo nutikę, įvykę, tai 

siedamas su žmonėmis, tautos 

gyvenimu, gamtos reiškiniais. 

Vartoja įvairią techniką, 

transporto priemones bei 

prietaisus įvardijančius 

žodžius. Pasakoja, kalbasi apie 

matytus animacinius filmus, 

televizijos laidas, žaistus 

kompiuterinius žaidimus. Bando 

susikalbėti su kitakalbiu vaiku, 

pakartodamas jo kalbos vieną 

kitą žodį. Seka girdėtas ir savo 

sukurtas pasakas, kuria įvairias 

istorijas, eilėraštukus, 

inscenizuoja. Deklamuoja 

skaitomų pasakų eiliuotus 

intarpus. 

 

 

5-asis žingsnis: klausosi 

auklėtojos, draugų, įsimena jų 

vardus, pasako savo vardą, 

atpažįsta parašytame tekste savo ar 

draugo vardo raides. Galvoja 

žodžius iš savo vardo raidės, iš 

kitų raidžių. Aiškinasi nežinomus 

žodžius. Pasako pirmą žodžio garsą.  

Pasisveikina atėjęs į grupę su 

draugais ir suaugusiais, 

atsisveikina išeidamas. Pristato 

save draugams pagal išvaizdą, 

savybes, pomėgius. Domisi 

aplinkinių pokalbiais, išklauso 

draugą, klausinėja, atsako į 

klausimus. Dalinasi įspūdžiais po 

savaitgalio, švenčių, atostogų, 

kelionių. Pasakoja apie tai kas 

buvo, ką jis veikė, ką matė ar 

girdėjo, apie įvykius, matytas 

laidas, animacinius filmukus. 

Dalinasi įspūdžiais tarpusavyje ar 

su suaugusiais apie patirtus 

išgyvenimus. Apibūdina įvykius, 

reiškinius, daiktus, simbolius, jų 

požymius.  Komentuoja matytą 

animacinį filmą, išgirstą pasaką, 

atpasakoja įvykių eigą. Ieško 

gyvūnų panašumų ir skirtumų, 

pasakoja apie jų gyvenseną,. 

Vartoja apibendrinamuosius žodžius 

(baldai, indai, šeima, medžiai, 

gėlės, grybai, vaisiai, daržovės, 

spalvos ir kt.).Laikosi kalbėjimo 

taisyklių: kalbėti atsisukus į 

pašnekovą, žiūrėti jam į akis, 

kalbėti aiškiai, kalbėti mandagiai, 
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nepertraukti kito kalbos, 

dėmesingai išklausyti ir išgirsti 

kalbėtoją.  Keičia balso stiprumą, 

kalbėjimo tempą, intonacijas. Kalba 

vientisiniais, sudėtiniais 

sakiniais, pasakydamas savo norus, 

išgyvenimus. Kalba derindamas 

žodžius pagal giminę, skaičių 

linksnį. Supranta pajuokavimus, 

frazeologizmus, perkeltinę žodžių 

prasmę. Suvokia priešingos reikšmės 

žodžius, juos parodo ir įvardija. 

Atpasakoja girdėtas pasakas. 

Atpažįsta pasakų veikėjus, iš 

kokios pasakos, juos apibūdina. 

„Skaito“ – kuria istorijas pagal 

paveikslėlius. Ieško įvairios 

informacijos knygose, žurnaluose, 

paveikslėliuose, bando „skaityti“. 

6-asis žingsnis:   

Klausymas. Išgirsta ir supranta 

kitą. Girdi ir reaguoja, ką sako 

kiti vaikai ar suaugusieji. 

Atidžiai klausosi grupės draugų, 

pedagogų, grupės svečių ar kitų 

suaugusiųjų pasakojimų skaitomų 

ar pasakojamų tekstų, dalyvauja 

pokalbiuose grupės projektuose 

ir kitoje veikloje. 

Kalbėjimas. Sugeba pagarbiai 

dalyvauti pokalbyje: išklauso; 

kalba tuomet, kai pašnekovas 

tyli. Kalba taip, kad būtų 

išgirstas ir suprastas. Reiškia 

savo mintis, sumanymus, jausmus, 

nuotaikas, nuomonę. Kalbėdamas 

atsižvelgia į situaciją (vietą, 

laiką, pašnekovo amžių ir kitas 

aplinkybes).  Kalba drąsiai, 

tiksliai, aiškiai, išraiškingai. 

Suprantamai ir nuosekliai 

apibūdina, aiškina, informaciją, 

pasakoja, svarsto diskutuoja. 

Kalba įtaigiai, išraiškingai, 

įdomiai, naudoja įvairias 

intonacijas, pauzes, pabrėžia 

svarbiausią žodį ar frazę. 

Bendraudamas sprendžia 

problemas, dalinasi sumanymais. 

Išsako savo ir išklauso kitų 

nuomonę, svarsto ir sprendžia 

kasdienėse situacijose ar 

žaidžiant kylančias problemas, 

tariasi. Domisi kalbos 

6-asis žingsnis: klausosi 

kalbėtojų, įvairių stilių tekstų, 

mįslių, pajuokavimų, dviprasmybių, 

frazeologizmų bendrine kalba ir 

tarme. Pastebi žodžius, kurie 

panašiai skamba, bet turi skirtingą 

reikšmę. Išgirsta pirmus, 

paskutinius ir žodžio viduryje 

esančius garsus. Suvokia knygelės, 

pasakojimo, pokalbio eigą. 

Kalba natūraliai, atliepdamas 

bendravimo situaciją, vartodamas 

vaizdingus žodžius (sinonimus, 

antonimus ir kt.).  Garsiai svarsto 

savo planuojamos veiklos eigą, 

praneša apie tai draugui ar visai 

grupei. Aktyviai klausinėja. 

Pasakoja, kalba apie savo patirtį, 

norus, svajones, problemų 

sprendimą, svarstymus, įvardydamas 

įvairias detales, savybes, būsenas, 

vartodamas naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros žodžius. 

Komentuoja pastebėtas situacijas, 

reiškinius. Atpasakoja pasakas, 

matytus filmus, spektaklius. Kuria 

ir pasakoja įvairius tekstus, 

mįsles, humoristines istorijas, 

deklamuoja savo sukurtus 

kūrinėlius.  Keičia balso stiprumą, 

kalbėjimo tempą intonacijas. Grupės 

draugams pristato savo skaitomas 

(ar tėvų perskaitytas) 

mėgstamiausias knygas, paaiškina, 
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galimybėmis, siekia įgyti 

daugiau kalbinių gebėjimų, 

žinių. Domisi savo ir kitomis 

kalbomis.  

 

kodėl jos patinka, kas jose 

pasakojama. 

 

RAŠYTINĖ KALBA 

Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, 

skaitomu tekstu. 

 

Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides bei kitokius 

simbolius. 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: varto 

knygeles, žiūrinėja 

paveiksliukus, reaguoja į 

skaitomą tekstą.  

Įvairiomis rašymo priemonėmis 

spontaniškai brauko lape.  

2-asis žingsnis:  gali atpažinti 

daug skirtingų paveikslėlių. 

Kartoja žodžius.  

Mėgsta “skaityti “ir savarankiškai 

verčia knygos lapus. Mokosi laikyti 

rankoje pieštuką, kreidelę. 

3-asis žingsnis: Skaitymas: 

varto knygeles, dėmesį skirdamas 

ne tik paveikslėliams, bet ir 

tekstui, prašydamas paskaityti. 

Geba sieti paveikslėlius su 

juose vaizduojamais konkrečiais 

daiktais, juos pavadina.  
Rašymas: įvairiomis rašymo 

priemonėmis kraiglioja 

vertikalias ir horizontalias 

linijas. 

 

3-asis žingsnis: pradėjęs vartyti 

knygutę ateina pas auklėtoją ir 

paprašo jam paskaityti. Skaitant 

tekstą nori kartu aptarti 

paveikslėlius.  

Mėgsta piešti įvairias linijas - 

skersai, įstrižai, horizontaliai, 

vertikaliai. Piešinys susideda iš 

įvairių spalvotų ar vienspalvių 

linijų.  

4-6 metai 

4-asis žingsnis:  

Skaitymas: domisi skaitymu. 

Atkreipia dėmesį į raides, 

simbolius (grafinius vaizdus) 

aplinkoje, pradeda jais 

manipuliuoti įvairioje veikloje.  

Rašymas: domisi ne tik 

įvairiomis rašymo priemonėmis, 

bet ir galimybe rašyti. Raidėmis 

ir simboliais (grafiniais 

vaizdais) pradeda manipuliuoti 

įvairioje veikloje. 

 

 

 

4-asis žingsnis: vaizduoja, kad 

skaito knygą, kuri jam buvo 

skaityta arba kurią pats išsirenka. 

Skaito knygelių paveikslėlius, 

įvardija įvairių objektų ir veikėjų 

bruožus, veiksmus. Atpažįsta jam 

skaitytą ar turimą knygelę, savais 

žodžiais trumpai gali įvardinti 

apie ką ji. Atpažįsta savo vardo 

raidę, pamačius  atpažįstamas 

raides, įvardina jas. (Pvz.: mamos 

arba tėčio raidė). Domisi 

nepažįstamomis raidėmis. 

Keverzonėse ir piešiniuose pasirodo 

realių raidžių elementai ir raidės. 

Bando rašyti savo vardo pirmąją 

raidę, ar kokią kitą varde esančią 

raidę.   
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5-asis žingsnis  

Rašymas: kopijuoja raides, 

paprastus žodžius. „Iliustruoja“ 

pasakas, pasakojimus, istorijas, 

filmukus. Kuria ir gamina rankų 

darbo knygeles.   

Domisi ir supranta skirtingų 

spaudinių funkcijas 

(kalendorius, valgiaraštis, 

reklama, bukletas ir pan.). 

Skaitymas:   domisi abėcėlės 

raidėmis.                                                                                                                             

Supranta, kad kai kurios raidės 

turi savo pavadinimą ir 

specifinę grafinę raišką.                                                                                                    

Supranta aplinkoje matomų kai 

kurių spausdintų žodžių prasmę.  

 

5-asis žingsnis: bando rašyti 

raides, pradėdamas savo vardo 

raidėmis. 

Iliustracijose parašo nukopijuotas 

raides, žodžius; kuriamose 

knygelėse nukopijuoja sakinius, 

žodžius, raides.  

Braižo ir aiškina planus, schemas, 

grafikus.  

Pastebi žodžius, prasidedančius ta 

pačia raide. Sugalvoja pavadinimus 

paveikslėliams, knygelėms. Įvardija 

specifinius skaitomo teksto veikėjų 

bruožus. 

6-asis žingsnis: Skaitymas: 

išmoksta skaityti ir rašyti. 

Supranta ir paaiškina mokėjimo 

skaityti ir rašyti privalumus ir 

teikiamas galimybes. Pastebi 

garsų panašumus ir skirtumus. 

Sieja garsus ir raides. Skiria 

raides nuo kitokių ženklų, 

simbolių. Pastebi raidžių 

panašumus ir skirtumus. 

Atpažįsta daugumą raidžių, 

perskaito pavienius žodžius. 

skaito kelių sakinių, ar 

ilgesnius rišlius tekstus. 

Rašymas: rašo daugumą raidžių 

(kartais raides rašo apsuktas), 

tinkamai laiko rašiklį. 

Išreiškia savo išgyvenimus, 

patirtį, mintis piešiniais, 

ženklais, žodžiais. Domisi 

knygomis. Pasakoja apie savo 

mėgstamiausias knygas, veikėjus. 

Komentuoja ir interpretuoja 

veikėjų poelgius, santykius. 

Argumentuoja savo nuomonę. 

Atpasakoja pasakas, perkuria 

tekstus. Gerbia ir tausoja 

knygas. Domisi kultūros 

vertybėmis, reiškiniais. 

 

 

 

 

 

 

 

6-asis žingsnis: domisi knygomis, 

įvairiais rašytiniais tekstais. 

Domisi iliustracijomis, ieško jose 

teksto pagrindimo. Pradeda suprasti 

ryšį tarp knygos teksto ir 

asmeninės patirties. Gali 

perskaityti ir suprasti nesudėtingų 

tekstų siužetą. Supranta paprastą 

informaciją. Domėdamasis spausdintu 

tekstu klausinėja. Supranta, kad 

garsas siejasi su raide, o raidės 

sudaro žodį. Žino keliolika 

abėcėlės raidžių. Pradeda skirti 

žodžius sudarančius garsus, 

skiemenis. Pažįsta parašytą žodį 

kaip atskirų raidžių junginį. Gali 

perskaityti užrašus, kuriuos mato 

gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, 

kirpyklų, kavinių pavadinimus. 

Supranta rašymo tikslus. 

Spausdintomis raidėmis rašo savo 

vardą, kopijuoja aplinkoje matomus 

žodžius. Piešiniuose užrašo atskirų 

objektų pavadinimus. Įvairiais 

simboliais bando perteikti 

informaciją. Bando išreikšti mintis 

raštu.  
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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. 

 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis:  stebi ir 

atpažįsta artimiausią savo 

aplinką, atpažįsta ją, 

pažįsta ir pavadina kai 

kuriuos gyvūnus, daiktus, 

žino kai kurių daiktų 

paskirtį. 

 

2-asis žingsnis:  atpažįsta 

žmones iš artimiausios aplinkos.  

Domisi daiktų paskirtimi ir kaip 

jais naudotis (kriauklė, 

tualetas, dėžė, spinta, kėdė, 

suolas). 

Puikiai atpažįsta pagrindinius 

gyvūnus (šuo, katė, karvė, 

paukštis, triušis, liūtas).  

 

3-asis žingsnis: atpažįsta ir 

pavadina vis daugiau 

artimiausioje aplinkoje esančių 

augalų (sodo, daržo, lauko), 

gyvūnų, daiktų, domisi jais. 

Skiria atskirus gamtos 

reiškinius. 

Orientuojasi savo grupės, 

darželio, namų aplinkoje. 

Pasako savo ir savo šeimos narių 

vardus. 

 
 

 

3-asis žingsnis: stebi aplinkoje 

lakstančias voveraites, 

skraidančius paukščius, žydinčias 

gėles.  Domisi kuo  gyvūnai ir 

paukščiai maitinasi.  

Gali pasakyti kokia šiandien diena 

- apsiniaukusi, saulėta, lietinga, 

įvardinti vaivorykštę.  

Žino kokie objektai yra netoli 

namų. Pažįsta darželio aplinką – į 

užsiėmimus gali nueiti be 

auklėtojos pagalbos.  

Žino savo ir savo tėvų, sesių, 

brolių, senelių  vardus. 

4-6 metai 

4-asis žingsnis: pažįsta 

gyvenamosios vietovės objektus. 

Pastebi pasikeitimus savo 

aplinkoje. 

Pastebi ir nusako aiškiausiai 

pastebimus gyvūnų ir augalų 

požymius. 

Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose 

dažniausiai sutinkamus gyvūnus, 

medžius, gėles, daržoves, grybus, 

pasako jų pavadinimus. 

Pasako metų laikų pavadinimus ir 

būdingus jiems požymius, skiria 

daugiau gamtos reiškinių. 

 

 

4-asis žingsnis: gali pasakyti savo 

vardą ir pavardę, gatvę kurioje 

gyvena, šeimos narių, augintinių 

vardus, su kokia transporto 

priemone atvyko. Įvardija kokiame 

mieste, šalyje gyvena, kur buvo 

išvykęs. Papasakoti apie kelionę 

namo ar į darželį: ką pakeliui 

matę, ką sutiko, kokius objektus 

matė, ar kad šalia namų stato kitą 

namą ir pan.  

Gali įvardinti ir trumpai 

papasakoti apie pamatytus 

pažįstamus gyvūnus (Koks tai 

gyvūnas, kaip atrodo, ką valgo ir 
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pan.). Papasakoti kaip kokios 

daržovės vadinasi, kur auga, jų 

spalvas, mėgsta ar ne. Taip pat 

apie gėles, jų spalvas, ar galima 

skinti ar ne, bei grybus, pasako 

kur jie auga, kad musmirės imti 

negalima. Įvardina ir gali 

apibūdinti kuo skiriasi visi keturi 

metų laikai (Pvz.: kad žiemą būna 

pūga, kas yra šlapdriba). Gali 

savais žodžiais nupasakoti kaip 

atrodo rūkas.  

5-asis žingsnis: pasakoja apie 

savo šeimą, jos buitį, 

tradicijas.  

Moka papasakoti apie savo 

gimtąjį miestą ar gyvenvietę.   

Atpažįsta ir įvardija ne tik 

naminius, bet ir kai kuriuos 

laukinius gyvūnus.  

Skiria daržoves, vaisius, uogas, 

nusako, kaip juos naudoti 

maistui.  

Domisi dangaus kūnais, gamtos 

reiškiniais, kurių negali 

pamatyti.  

 

5-asis žingsnis: papasakoja apie 

švenčiamas kalendorines šventes, 

gimtadienius; pasako savo gatvės 

pavadinimą. Įvardija kelis žinomus 

gimtojo miesto objektus. 

Gali įvardinti skirtumus tarp 

naminių ir laukinių gyvūnų, 

apibūdinti jų gyvenamąją vietą. 

Gali apibūdinti daržoves, vaisius 

ir uogas pagal skonį. Nusakyti jų 

formą, spalvą.  

Kalba, domisi apie ugnikalnių 

išsiveržimą, žemės drebėjimus, 

smėlio audras. 

6-asis žingsnis: pasako tėvų 

profesijas, įvardija savo 

giminaičius, žino savo namų 

adresą. 

Pasako savo šalies ir sostinės 

pavadinimą. 

Skiria ir pavadina suaugusiųjų 

profesijas, darbus ir buitį 

palengvinančią techniką 

(prietaisai, transportas, 

įrenginiai). Samprotauja apie 

tai, kad gamindami daiktus 

žmonės įdeda daug darbo, kokių 

savybių žmogui reikia darbe, 

kokios yra profesijos. 

Domisi, kokie daiktai buvo 

naudojami seniau, kaip jie 

pasikeitė. 

Papasakoja apie tradicines 

šventes. 

Pastebi aiškiai matomus 

skirtumus ir panašumus tarp 

gyvūnų ir tarp augalų. 

Samprotauja apie tai, kur 

gyvena, kuo minta naminiai ir 

laukiniai gyvūnai. 

6-asis žingsnis: pasakoja kuo dirba 

ir ką veikia tėveliai. Įvardija 

artimiausius šeimos narius, 

giminaičius. Pasako savo adresą.  

Pasako, kad šalis kurioje gyvena 

yra Lietuva, o jos sostinė – 

Vilnius, pažįsta Lietuvos vėliavą, 

herbą. 

Geba įvardinti nemažai profesijų. 

Pasako, kurios profesijos, jo 

nuomone, yra pačios svarbiausios ir 

reikalingiausios.  

Noriai klausosi, stebi vaizdinę 

medžiagą, kurioje pasakojama apie 

senovinius daiktus (pvz. kaip ir 

kuom muša sviestą ir kt.). Žino 

tradicines šventes, jas įvardija. 

Noriai joms ruošiasi.  

Skirsto gyvūnus ir augalus pagal 

matomus išorinius požymius (pvz., 

kūno dangą, galūnių, snapo formą, 

taip pat lapų, žiedų, kamienų formą 

ar spalvą). 

Papasakoja apie naminių gyvūnų 

naudą žmonėms, augalų naudojimą 

maistui. 
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Moka prižiūrėti kambarinius 

augalus, daržoves, stebi jų 

augimą. 

Pradeda suprasti Žemės, Saulės, 

Mėnulio ir kitų dangaus kūnų 

ryšius. 

Rodo pagarbą gyvajai ir 

negyvajai aplinkai ir 

besiformuojančią atsakomybę už 

jos išsaugojimą. 

 

 

 

 

 

 

Kalba apie tai, kur gyvena 

laukiniai ir naminiai gyvūnai 

(tvartas, miškas, zoologijos sodas, 

vanduo). Įvardija laukinių ir 

naminių gyvūnų mitybos skirtumus.  

Domisi, stebi augalų augimą. 

Pasiteirauja, primena: ar ne laikas 

palaistyti augalą? 

Stebi įvairius gamtos reiškinius. 

Klausinėja apie dangaus kūnus. 

Pasako, kad saulė šviečia dieną, o 

mėnulis ir žvaigždės naktį. 

Įvardija metų laikus, aiškina 

skirtumus tarp jų.  

Pradeda jausti prieraišumą prie 

artimiausios gamtinės aplinkos, 

dalyvauja ją prižiūrint ir 

puošiant, suvokia savo vietą joje, 

pažįsta ir įvardija gyvenamosios 

vietovės objektus (upę, kalvą, 

mišką ir pan.), gyvūnus ir augalus. 

Mokosi rūšiuoti atliekas. 

 

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 atstumas, ilgis, masė, tūris, 

laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: 

Skaičiavimas: supranta ką 

reiškia vienas, du, daug.  

Matavimas: žaisdamas stengiasi 

rasti reikiamos formos ir dydžio 

ar spalvos daiktą. Supranta vis 

daugiau žodžių, kuriais nusakoma 

forma, dydis, spalva. 

 

2-asis žingsnis: Parodo pirštais 

kiek turi metų.  

Žaidžia žaidimus rūšiuodamas 

žaislus pagal formą, spalvą, dydį 

(pvz. suranda paprašytas geltonos 

spalvos daiktus, parodo kuris 

daiktas mažas, kuris didelis).  

 

3-asis žingsnis: 

Skaičiavimas: skiria žodžius: 

mažai (vienas, du) ir daug. Geba 

išrikiuoti daiktus į vieną eilę. 

Matavimas: tapatina daiktus 

pagal formą, dydį. Suranda 

tokios pat spalvos (raudonos, 

3-asis žingsnis: Pasako kiek 

žaislų turi. Gali pasakyti, kur 

daugiau žaislų, o kur mažai, 

išrikiuoti juos pagal spalvą, dydį, 

formą. Lygina grupėje turimus 

pieštukus, kreideles pagal storį, 

ilgį. Lygina žaislų dėžes - didelė 

ar maža, sunki ar lengva. Sustoję į 
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mėlynos, geltonos, žalios) 

daiktus. 

Supranta ir pradeda vartoti 

daiktams lyginti skirtus 

žodžius: didelis – mažas, ilgas 

– trumpas, sunkus – lengvas, 

storas – plonas, toks pat – ne 

toks, kitoks, vienodi – 

skirtingi ir pan. 

 

,,traukinį” lygina savo ūgį, nori 
būti pirmas traukinyje. Lengvai 

skaičiuoja iki 10. 

4-6 metai 

4-asis žingsnis:  

Skaičiavimas: pradeda skaičiuoti 

daiktus, palygina dvi daiktų 

grupes pagal daiktų kiekį 

grupėje. Padalina daiktus į 

grupes po lygiai (po du, po 

tris). Supranta, kad prie daiktų 

pridedant po vieną jų skaičius 

grupėje didėja, o paimant po 

vieną – mažėja. Pradeda vartoti 

kelintinius skaitvardžius 

(pirmas, antras). 

Matavimas: atpažįsta ir atrenka 

įvairių formų daiktus. 

Statydamas, konstruodamas, 

grupuodamas pradeda atsižvelgti 

į daikto formą, dydį, spalvą. 

Labai skirtingus ir vienodus 

daiktus palygina pagal ilgį, 

storį, aukštį, masę ir pan. 

Dydžių skirtumams apibūdinti 

pradeda vartoti žodžius didesnis 

– mažesnis ir pan.)                   

  

 

4-asis žingsnis: Skaičiuoja kiek 

vaikų grupėje, kiek mokytojų, 

kėdžių prie stalo, kiek kitam 

vaikui  metų ir pan. Žaidžiant 

žaidimus, gali suskaičiuoti kiek 

reikia detalių (Pvz: lego 

kaladėlių, kubų, virtuvėlės 

įrankių). Gali suskaičiuoti ir 

įvardinti kiek pas kitą vaiką yra 

detalių, pasakyti daugiau ar 

mažiau,  taip pat gali padalinti 

lygiomis dalimis. Pasidalinti tam 

tikru skaičiumi žaislų paprašius 

kitam vaikui. Pvz.: žaidimo metu, 

įvardina žaidimo draugams, kuris 

bus pirmas, kuris antras ir pan.  

Gali įvardinti apskritos, 

keturkampės, kvadratinės formos 

daiktus, vienodo dydžio ar spalvos 

daiktus. Pasako kokios žaidimo 

detalės jam reikia (Pvz.: man 

reikia šito mažo žalio kubelio). Už 

save didesnius daiktus vadina 

dideliais, o mažesnius – mažais. 

Kalbant su grupės draugu, gali 

pasakyti grupės draugas aukštesnis 

ar žemesnis už jį. Pastebi ir 

pasako, kad pasiėmė didesnį arba 

mažesnį obuolį. Piešiant įvardina, 

jog išsitraukė ilgesnį ar trumpesnį 

pieštuką, pasako, jog šiandien 

atėjo su plonesne arba storesne 

striuke. 

 

5-asis žingsnis: 

Skaičiavimas. Supranta, kad 

daiktų skaičius nepriklauso nuo 

daiktų formos, dydžio ir kitų 

savybių bei jų padėties erdvėje. 

Skaičiuoja bent iki 5. 

Dėliodamas kelis daiktus, sugeba 

atsakyti į klausimus: Kiek iš 

viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? 

Pastebi, kaip sudaryta daiktų 

5-asis žingsnis: skaičiuoja grupėje 

esančius vaikus, daiktus: ko 

daugiau, mažiau, po lygiai. 

Skaičiuoja žaislus, daiktus 

aplinkoje, paveikslėliuose.  

Aplinkoje ieško daiktų kurių yra po 

vieną, po kelis, po daug. 

Apibraukia paveikslėlyje esančius 
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(elementų) seka, geba pratęsti 

ją 1–2 daiktais (elementais). 

Skiria kelintinius 

skaitvardžius.  

Matavimas. Skiria trikampę, 

stačiakampę formas. Grupuoja, 

komponuoja daiktus, 

atsižvelgdamas į jų spalvą, 

formą arba dydį. Palygindamas 

daiktų dydžius, naudojasi 

sąlyginiu matu (trečiu daiktu). 

Kalbėdamas apie atstumą, daiktų 

ilgį, plotį, aukštį, storį, 

masę, vartoja žodžius: ilgesnis 

– trumpesnis, siauresnis – 

platesnis, aukštesnis – 

žemesnis, lengvesnis – 

sunkesnis. Supranta, ką reiškia 

sudėlioti nuo mažiausio iki 

didžiausio, ir atvirkščiai. 

Supranta, kad knygos skaitomos 

iš kairės į dešinę ir iš viršaus 

į apačią. Juda nurodyta 

kryptimi. Skiria ir žodžiais 

išreiškia erdvinius daikto 

santykius su savimi: priešais 

mane, už manęs, šalia manęs, 

mano kairėje ir pan. Pradeda 

suvokti praeitį, dabartį, 

ateitį. Skiria sąvokas šiandien, 

vakar, rytoj. 

 

daiktus po du, po tris, po keturis, 

po penkis ir t. t. Padalina daiktus 

į grupes po lygiai (po du, po tris, 

po keturis). Piešia, rašo, spalvina 

skaitmenis. Pradeda suprasti ryšius 

tarp skaičių (pvz., kad šeši 

susideda iš dviejų trejetų arba iš 

trijų dvejetų porų). Įvairioje 

veikloje skaičiavimui vartoja 

kelintinius skaitvardžius. Rūšiuoja 

daiktus. Atpažįsta ir atrenka 

apskritos (skritulio), (keturkampės 

(keturkampio), kvadratinės 

(kvadrato), trikampio formos 

daiktus. Atpažįsta minėtas 

geometrines figūras. Pradeda skirti 

dešinę ir kairę savo kūno pusę, 

kūno priekį, nugarą. Grupuoja 

paveikslėlius apie žmonių, gyvūnų 

veiklą rytą, dieną, vakare, naktį. 

Paros dalis sieja su savo gyvenimu, 

dienotvarke. Pasakoja ką veikė 

vakar, ką veiks rytoj. Kasdieninės 

veiklos metu susipažįsta su 

savaitės dienomis, bando įvardinti, 

kuri šiandien diena, kuri buvo 

vakar, kuri bus rytoj. Žino, kad 

kartojasi savaitės, dienos, metų 

laikai.  

6-asis žingsnis: 

Skaičiavimas: daiktų (realių ar 

pavaizduotų) kiekį apibūdina 

skaičiumi, susieja skaičių su 

atitinkamu jo simboliu. Sudaro, 

palygina daiktų grupes pagal 

kiekį. Apibūdina daikto vietą 

tam tikroje daiktų eilėje. 

Sudaro, pratęsia įvairias sekas, 

randa praleistus jų narius. 

Matavimas:  skiria daiktų 

spalvą ir formą, dydį, dydžių 

skirtumus. Gali nusakyti daikto 

vietą ir padėtį erdvėje. Sieja 

daiktus su jų vaizdais 

nuotraukose, piešiniuose. 

Pastebi laiko tėkmės požymius. 

Tapatina, grupuoja, klasifikuoja 

daiktus. Supranta ir vartoja 

žodžius, kuriais apibūdinamas 

atstumas, ilgis, masė, talpa, 

tūris, laikas, daiktų panašumai 

ir skirtumai, daiktų tarpusavio 

6-asis žingsnis: susieja daiktų 

(realių ar pavaizduotų) kiekį su 

atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu 

simboliu. Skaičiuoja bent iki 10. 

Atlieka sudėties ir atimties 

veiksmus. Palygina mažai daiktų 

turinčias grupes pagal kiekį. 

Supranta ir vartoja sąvokas 

daugiau/mažiau, po lygiai, vienu, 

dviem daugiau/mažiau, pusiau, į 2 

dalis, į 4 dalis. Atpažįsta, 

atkuria, pratęsia, sukuria 

skirtingų dydžių, formų, spalvų 

sekas su 2-3 pasikartojančiais 

elementais.  

Skiria plokštumos ir erdvės 

figūras: skritulį ir rutulį, 

kvadratą ir kubą, tačiau plokštumos 

ir erdvės sąvokų dar nevartoja. 

Grupuoja, klasifikuoja daiktus 

pagal dydį, formą arba spalvą. 

Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, 

masę, naudojasi vienu ar keliais 
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ryšiai, padėtis vienas kito 

atžvilgiu. 

 

 

sąlyginiais matais (savo kūno 

dalimi, trečiu daiktu), tačiau 

tūrio, talpos, masės sąvokų dar 

nevartoja. Atranda, kad į 

skirtingos formos daiktus galima 

sutalpinti tą patį medžiagos kiekį. 

Palygindamas dydžius, vartoja jų 

skirtumą pabrėžiančius žodžius 

(šiek tiek didesnis, truputį 

mažesnis, didžiausias, mažiausias 

ir kt.). Apibūdina daiktų vietą ir 

padėtį kitų daiktų ar vienas kito 

atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į 

dešinę, aukščiau – žemiau, virš – 

po; šalia, greta, viduryje, tarp, 

priešais, prie, prieš, paskui; 

šalia vienas kito, už, prieš, tarp, 

viduje, išorėje ir kt. Pradeda 

suvokti laiko tėkmę ir trukmę; 

žino, jog esama įvairios trukmės 

pasikartojančių ciklų (kartojasi 

savaitės dienos, metų laikai ir 

pan.).  

 

MENINĖ RAIŠKA 

Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą 

aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

  

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, 

išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, 

vaidindamas.  

 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis:  
Muzika, šokis: įdėmiai klausosi 

muzikos ir aplinkos garsų, 

spontaniškai žaidžia balso 

intonacijomis, rankų ir kojų 

judesiais, mėgdžioja žaidinimų 

judesius, suaugusiųjų balso 

intonacijas, muzikos garsus, 

dviejų–trijų garsų melodijas ar 

daineles. Skambant muzikai 

ritmiškai ploja, trepsi, 

tūpčioja, barškina, stuksena 

kokiu nors daiktu. 

Žaidimai ir vaidyba: žaidžiant 

sūpavimo, jodinimo kutenimo, 

pirštų žaidimus mėgdžioja 

išgirstas intonacijas, 

įvairius jausmus. 
 

 

2-asis žingsnis: susidomėjęs 

klausosi muzikos ir aplinkos garsų, 

reaguoja į muzikinius įvykius 

(pauzes, garsią-tylią, lėtą-greitą 

muziką). 

Dainuoja nedidelės apimties 

melodijas ar daineles, palydimas 

vaidybinių elementų, imitacinių 

judesių. 

Spontaniškai žaidžia balso 

intonacijomis, balsu pamėgdžioja 

gyvūnų, gamtos, aplinkos garsus. 

Skambant muzikai imituoja įvairius 

judesius (paukštelio plasnojimą, 

meškos lingavimą), eina, bėga, 

trepsi, tūpčioja, groja ritminiais 

instrumentais (barškučiais, 

varpeliais). 

Dainuojant ir žaidžiant katučių, 

kykojimo, kutenimo, pirštų 
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Vizualinė raiška: spontaniškai 

keverzoja rankų judesių 

piešinius, juos apžiūrinėja. 

Džiaugiasi (šūkčioja, 

krykštauja, mojuoja rankomis) 

dailės priemonės (tirštų dažų, 

minkštos tešlos) paliekamu 

pėdsaku ir patiriamais jutimais, 

siekia pakartoti ir pratęsti 

įdomią patirtį. Tyrinėdamas 

dailės medžiagas ir priemones 

intuityviai atranda skirtingus 

veikimo jomis būdus (brauko 

pirštais, varvina dažus, maigo 

tešlą). 

 

žaidimus, imituoja gyvūnų judesius, 

buities darbų veiksmus (bandelių 

kepimą, pelytės bėgimą, arkliuko 

jojimą). Žaidžiant žaidimus apie 

gyvūnus ar paukštelius, išreiškia 

nuotaiką, charakterį (bailus 

kiškelis, išdidus gaidelis ar 

linksmas paukštelis). 

 

Mokosi naudotis vizualinės raiškos 

priemonėmis-kreidelėmis, 

pieštukais, teptuku ir pan. 

Bando sutelkti ir išlaikyti  dėmesį 

į kūrybinį procesą, kurio 

svarbiausias asmuo yra jis pats(ji 

pati). 

Išmėgina įvairias priemones: pirštų 

dažus, akvarelę, guašą, smėlį, 

akmenukus, kriauklytes ir t.t., jas 

lytėdami, dėliodami, tepliodami, 

smaigstydami ir kt. 

Stebi savo ir draugų veiklos 

procesą ir atranda naujas 

galimybes. 

3-asis žingsnis:  

Muzika: emocingai atliepia 

klausomus kūrinius (vaikiškas 

dainas, instrumentinius 

kūrinius) – šypsosi, džiaugiasi, 

ploja, trepsi, sėdėdamas sūpuoja 

kojas ar pan. Vienas ir kartu su 

kitais dainuoja 2–4 garsų 

daineles, palydėdamas jas 

judesiais. Drauge su pedagogu 

žaidžia muzikinius žaidimus, jų 

tekstą imituoja rankų, kūno 

judesiais (žingsniuoja, bėga, 

apsisuka). 

Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius 

muzikos instrumentus ir jais 

ritmiškai groja kartu su 

pedagogu. Kuria, dainuoja vieno 

aukščio tonu savitus žodžius, 

ritmuoja vaikiškais 

instrumentais ir daiktais. 

Šokis: Mėgdžioja žaidinimų, 

gyvūnų, augalų judesius. Šoka 

spontaniškai kurdamas dviejų–

trijų natūralių judesių (eina, 

pritupia, pasisuka ir kt.) seką. 

Žaidimai, vaidyba: žaisdamas su 

daiktu ar žaislu atlieka matytus 

veiksmus, judesius. Įvairiai 

intonuodamas kalba apie tai, ką 

3-asis žingsnis: emocingai klausosi 

dainuojamos dainos, instrumentinio 

muzikos kūrinio. Kūno judesiais, 

mimika, grojimu ritminiais 

instrumentais reaguoja į muzikos 

nuotaiką, į muzikinius įvykius 

(pauzes, garsią-tylią, lėtą-greitą 

muziką). 

Dainuoja nedidelės apimties 

melodijas, daineles, lydimas 

vaidybinių elementų. Dainuodamas 

sau pritaria plojimu, barškučiais, 

varpeliais, būgneliais. Grodamas 

mušamaisiais instrumentais 

džiaugsmingai eksperimentuoja, 

išgauna garsus neįprastais būdais. 

Atpažįsta klasėje naudojamų 

mušamųjų instrumentų tembrus. 

Dainuodamas ir ratuodamas ratelius, 

pamėgdžioja įvairius judesius 

(plasnoja, kaip paukštelis, 

šokinėja, kaip ožkelė). 

Atkartoja gyvūnų ėjimo, šuoliavimo, 

tūpinėjimo judesius, jų manierą. 

Improvizuoja, puikiai įsimena du - 

tris judesius.  

Sugalvotais judesiai įmituoja 

daiktus ar žaislus, kaip jie juda, 

lėtai, greitai, taip pat skleidžia 
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daro. Mėgdžioja šeimos narių 

kalbą, veiksmus. Muzikiniuose 

rateliuose judesiais, veiksmais 

vaizduoja siužeto elementus, 

reiškia savaime kilusias 

emocijas. 

Vizualinė raiška: spontaniškai 

reiškia emocijas, įspūdžius 

dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. 

Piešia įvairias linijas, jas 

jungia į formas vis labiau 

koordinuodamas rankų judesius. 

Bando ką nors pavaizduoti (mamą, 

mašiną). Savo abstrakcijose 

įžvelgia daiktus ar įvykius. 

Eksperimentuoja dailės 

medžiagomis ir priemonėmis, 

tyrinėja įvairius veikimo jomis 

būdus. Piešdamas, spauduodamas, 

tapydamas, lipdydamas, 

konstruodamas labiau mėgaujasi 

procesu, o ne rezultatu. 

 

 

 

tų daiktų garsus, kuriuos esą 

girdėję. 

Liaudies vaidybiniuose rateliuose 

po vieną ar po kelis atlieka tam 

tikrų personažų vaidmenis (pvz. 

bitutė, kiškelis). Žaidžia tam 

tikrų darbų, procesų imitacinius 

žaidimus (pvz. bulvių košės 

gaminimas, automobilio vairavimas). 

Žaidžia dialogu paremtus žaidimus. 

Imituoja, kad gamina valgyti ir 

kviečia draugus prie stalo. 

Gaminant pasakoja kokius maisto 

produktus naudoja. Serviruoja 

stalą. Klausia draugų, ką jie gers.  

Su dideliu noru išbando vis daugiau 

piešimo  priemonių. 

Žiūri, klausosi mokytojos ir 

kartoja atliekamus veiksmus ant 

popieriaus ar kur kitur  

pateiktomis priemonėmis. 

Džiaugiasi kūrybiniu procesu, prašo 

jį pratęsti; prisimena anksčiau 

išbandytus būdus ir mielai juos 

kartoja palaipsniui tobulėdamas. 

Komentuoja savo darbelius. 

 

4-6 metai 

4-asis žingsnis:  

Muzika: klausydamasis ir 

tyrinėdamas gamtos garsus, 

trumpus vokalinius ir 

instrumentinius kūrinius, 

judesiais emocingai atliepia jų 

nuotaiką, tempą bei keliais 

žodžiais juos apibūdina. Kartu 

su kitais dainuoja trumpas, 

aiškaus ritmo, siauro diapazono, 

laipsniškos melodinės slinkties 

autorines ir liaudies dainas. 

Dainavimą palydi ritmiškais 

judesiais. Tyrinėja savo balso 

galimybes (dainuoja garsiai, 

tyliai, aukštai, žemai, 

greičiau, lėčiau). Žaidžia 

įvairių tautų muzikinius 

žaidimus, atlikdamas kelis 

nesudėtingus judesius: eina, 

bėga rateliu, trepsi, ploja, 

mojuoja, sukasi po vieną ir už 

parankių. 

Tyrinėja garso išgavimo būdus 

kūno, gamtos, įvairiais muzikos 

instrumentais, jais ritmiškai 

4-asis žingsnis: klausosi gamtos 

garsų, vokalinių bei instrumentinių 

kūrinių, judesiais emocingai 

reaguoja į muzikos nuotaiką, tempą, 

dinamiką. Įvardina muzikos kalbos 

elementus (greitas-lėtas, garsus- 

tylus). 

Dainuoja liaudies ir autorines 

siauro (neviršijančias sekstos 

intervalo) diapazono, vidutinio 

tempo dainas. Dainelėms pritaria 

skambančiais judesiais ar 

ritminiais instrumentais. Žaidžia 

kvėpavimo žaidimus, tyrinėja savo 

balso galimybes (dainuoja lėtai, 

greitai, tyliai, garsiai, aukštai, 

žemai), imituoja įvairius garsus 

(vilko staugimas, arbatinuko 

šnypštimas, vėjo staugimas). 

Balsu, kūno skambesiais kuria 

gamtos, aplinkos garsų 

pamėgdžiojimus. 

Atpažįsta klasėje naudojamų 

mušamųjų ir kai kurių styginių 

(kanklių, gitaros) instrumentų 

tembrus. 
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pritaria suaugusiojo grojimui. 

Improvizuoja skanduodamas, 

plodamas, trepsėdamas, 

stuksendamas, spontaniškai kuria 

ritminius, melodinius motyvus 

savo vardui, žodžiams. 

Šokis: žaidžia vaizduojamuosius 

(darbo proceso, augalų 

vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius 

žaidimus, šoka trijų – keturių 

natūralių judesių (bėga, sukasi, 

ritasi ir kt.) šokius. Šoka 

spontaniškai kurdamas trijų – 

keturių natūralių judesių seką. 

Žaidimai, vaidyba: žaisdamas 

atkuria matytų situacijų 

fragmentus, panaudoja tikrus 

daiktus, reikmenis, drabužius. 

Kuria dialogą tarp veikėjų, 

išraiškingai intonuoja. 

Žaisdamas atsipalaiduoja. 

Muzikiniuose rateliuose kuria ar 

savaip perteikia kelis veikėją 

vaizduojančius judesius, 

veiksmus, spontaniškai reiškia 

emocijas. 

Vizualinė raiška: patirtį 

išreiškia įvairiomis linijomis, 

jų deriniais, dėmėmis, 

geometrinėmis ir laisvomis 

formomis, spalvomis, išgaudamas 

šiek tiek atpažįstamus vaizdus, 

objektus, juos įvardija. Kuria 

spontaniškai, kartais pagal 

išankstinį sumanymą, kuris darbo 

eigoje dažnai kinta, „pasimeta“. 

Kūrybos procesą palydi 

pasakojimu, komentavimu, 

gestikuliavimu, mimika. 

Eksperimentuoja dailės 

medžiagomis ir priemonėmis, 

atrasdamas spalvų, linijų, 

formų, faktūrų įvairovę, turi 

mėgstamas spalvas. Kuria 
koliažus, spauduoja įvairiomis 

priemonėmis, konstruoja, lipdo 

nesudėtingas formas. 

 

 

Žaidžia liaudies ratelius bei kitų 

šalių žaidimus, ritmiškai atlieka 

ėjimo, bėgimo, trepsėjimo, plojimo, 

sukimosi judesius. Vaidybiniuose 

rateliuose noriai po vieną atlieka 

tam tikrų personažų vaidmenis (pvz. 

oželis, bitutė). 

Žaidžia vaizduojamuosius žaidimus. 

Judesio pagalba parodo kaip kalami 

vinys, kaip auga medis, kaip 

žaidžia šuo ir pan. Spontaniškai 

kuria trijų - keturių judesių seką. 

Žaidžia įvairius žaidimus 

susijusius su šokiais (pvz.: 

baletą-šoka, vaikšto ant pirštų 

galų, vaizduoja mankštinimosi 

pratimus). Taip pat vaizduoja 

„geriečius“ ir „blogiečius“-tariasi 

kaip laimėti, bėgioja, susikuria 

šiam žaidimui būdingą įvaizdį 

(kaukes, skraistes ir pan.), stato 

įvairias konstrukcijas reikalingas 

žaidimui (iš lego, kubų, įvairių 

konstruojamų detalių). Kuria 

žaidimus iš matyto filmuko, kuria 

dialogus, ar bando atkartoti 

girdėtus. Žaidimų metu vyrauja tam 

tikros intonacijos-kalba garsiau, 

stipriau, imituoja verksmą, ar 

gyvūnų garsus (Pvz.: žaidžiant 

„Namus“ kūdikis verkia, miaukia 

kačiukas). Žaidžia džiaugsmingai ir 

įsijautę. Žaidžia tokius žaidimus 

kaip „Atspėk gyvūną“ - vienas 

grupės draugas trumpai apibūdiną 

gyvūną, arba bando pavaizduoti, 

kiti žaidžiantieji turi atspėti 

koks tai gyvūnas.  

Moka naudotis pagrindinėmis dailės 

priemonėmis ir medžiagomis: 

teptuku, pieštukais, rašikliais, 

pastelėmis, žirklėmis, dažais, 

lipdybos, klijavimo priemonėmis ir 

pan. Įvairias linijas bei spalvines 

dėmes kūrybiškai  naudoja vaizdams 

išgauti. 

Kaskart išbando vis naujas dailės 

ir darbelių technikas, jas 

įsisavina ir palaipsniui taiko 

kurdamas vaizdus ar objektus. 

Susipažįsta su  įvairiomis 

medžiagomis ir jų savybėmis(pvz. 

popierius - ant jo galima ne tik 

piešti ar klijuoti, bet jį galima 

karpyti, plėšyti, lankstyti, 
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glamžyti, sukti, vynioti ir t.t.; 

popierius gali būti minkštas, 

plonas, storas, lygus, grublėtas ir 

pan.) 

 

5-asis žingsnis:  

Muzika: balsu, judesiais, 

pasirinktu muzikos instrumentu 

spontaniškai improvizuoja, 

pritaria klausomam vokalinės, 

instrumentinės muzikos įrašui ar 

gyvai skambančios muzikos 

kūriniui. Savais žodžiais išsako 

kilusius įspūdžius. Atpažįsta 

kai kurių instrumentų (smuiko, 

būgno, dūdelės, varpelio) 

tembrus, girdėtus kūrinius. 

Dainuoja vienbalses, dialoginio 

pobūdžio dainas, jaučia ritmą. 

Dainuodamas išbando balso 

skambesį, išmėgina jį įvairioje 

aplinkoje (grupėje, kieme ir 

kt.). Stengiasi tiksliau 

intonuoti, taisyklingiau 

artikuliuoti (aiškiai tarti 

balsius, priebalsius, 

dvibalsius), taisyklingiau 

stovėti, kvėpuoti. Ritminiais, 

melodiniais, gamtos, savo 

gamybos vaikiškais muzikos 

instrumentais pritaria dainoms, 

šokiams, tyrinėja jų skambėjimo 

tembrus. 

Improvizuodamas balsu, vaikišku 

muzikos instrumentu kuria 

ritmus, melodijas ketureiliams, 

mįslėms, patarlėms. 

Šokis: šoka sukamuosius (kai 

sukamasi poroje) ratelius, 

paprastų žingsnių (paprastasis, 

aukštas paprastasis, stangrus, 

pritupiamasis) autorinius ir 

penkių – šešių natūralių judesių 

(bėga, sukasi, pašoka ir kt.) 

šokius. Šoka improvizuotai 

kurdamas penkių šešių natūralių 

judesių seką, reaguodamas į 

muziką, išreikšdamas aplinkos 

vaizdus (gamtos reiškinius, 

gyvūnus). 

Vaidyba: vaidindamas stalo, 

lėlių teatre, vaizduoja 

realistinį ir fantastinį 

siužetą, išplėtoja vyksmą 

dialogu, monologu, keisdamas 

5-asis žingsnis: klausosi įvairaus 

stiliaus, žanrų muzikos kūrinių, 

komentuoja kilusius įspūdžius, 

įvardina kūrinio nuotaiką, tempą, 

dinamiką. Aptaria profesijas, 

susijusias su muzika 

(kompozitorius, muzikantas, muzikos 

mokytojas). 

Dainuoja platesnio diapazono, 

sudėtingesnio ritmo daineles, gana 

tiksliai intonuoja. Dainuoja 

grupėmis nesudėtingus, kelių garsų 

kanonus. 

Mokosi pūsti mokyklinėmis dūdelėmis 

ilgus ir trumpus garsus. Fleitomis 

ar vaikiškais melodiniais 

instrumentais groja kelių garsų 

melodijas. 

Groja orkestre, seka dirigento 

judesius ar pieštą muzikinį 

žemėlapį, kartu pradeda ir užbaigia 

kūrinį. Pakartoja nesudėtingus 

ritmo darinius. Perskaito nesunkų 

ketvirtinių ir aštuntinių natų 

ritmo darinį. 

Atlieka improvizuotus ritminius, 

intonacinius (pvz. aukštų-žemų 

garsų) dialogus. Improvizuodamas 

balsu, kuria skirtingų personažų 

kalbėjimo manierą . Muzikiniuose 

vaidybiniuose rateliuose kuria tam 

tikrų personažų judesius ir 

charakterius. 

 

Vaidindami pagal girdėtas pasakas 

ar pasiūlytas situacijas stengiasi 

kuo tiksliau perteikti kiekvieno 

veikėjo charakterį, mimiką, balso 

intonaciją ar judesius. Išsirenka 

atidžiai daiktus, kurie bus 

naudojami vaidinime. Žaidžia 

laisvai improvizuodami, tačiau 

mėgsta aptarti vaidinimo eigą, 

tolimesnius veiksmus. Savarankiškai 

kuria mini spektaklius, į kuriuos 

būtinai pakviečia žiūrovus. 
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balso intonacijas. Išreiškia 

savo norus, jausmus, mintis, 

baimes. Susikuria ištisą žaidimo 

aplinką, panaudodamas daiktus, 

drabužius, reikmenis. 

Muzikiniuose žaidimuose ir 

rateliuose kuria ar savaip 

perteikia 3–4 veiksmų seką, 

vaizduojančią augimą, darbus, 

veikėjų judėjimą, stengiasi 

perteikti veikėjo nuotaiką. 

Vizualinė raiška: savo emocijas, 

patirtį, įspūdžius išreiškia 

kitiems atpažįstamais vaizdais. 

Išryškina vaizduojamų objektų 

bruožus, reikšmingas detales. 

Objektus vaizduoja ne tokius, 

kokius mato, o tokius, ką apie 

juos žino. Kuria pagal 

išankstinį sumanymą, kuris 

procese gali kisti. 

Eksperimentuoja tapybos, 

grafikos, mišriomis dailės 

priemonėmis ir medžiagomis, 

kuria sudėtingesnius koliažus, 

trimates formas iš įvairių 

medžiagų, asambliažus, 

fotografuoja, piešia 

skaitmeninėmis priemonėmis 

(piešimo programomis telefone, 

kompiuteryje). 

 

6-asis žingsnis:  

Muzika: klausosi įvairaus 

stiliaus, žanrų muzikos kūrinių 

ir spalvomis ar piešiniu 

spontaniškai perteikia kilusius 

įspūdžius. Tyrinėja girdimos 

muzikos, triukšmo, tylos 

panašumus ir skirtumus. Įvardija 

kūrinio nuotaiką, tempą, 

dinamiką, skiria kai kuriuos 

instrumentus.  

Dainuoja sudėtingesnio ritmo, 

melodijos, platesnio diapazono 

vienbalses dainas, jas gana 

tiksliai intonuoja. Dainuoja 

trumpas daineles kanonu, 

įsiklausydamas į savo ir draugų 

dainavimą. 

Melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais groja 2–3 garsų 

melodijas. Pritaria suaugusiojo 

grojimui, atlikdami muzikines 

pjeses solo ir orkestre, seka 

6-asis žingsnis: klausosi įvairaus 

stiliaus, žanrų muzikos kūrinių, 

komentuoja kilusius įspūdžius, 

įvardina kūrinio nuotaiką, tempą, 

dinamiką. Aptaria profesijas, 

susijusias su muzika 

(kompozitorius, muzikantas, muzikos 

mokytojas). 

Dainuoja platesnio diapazono, 

sudėtingesnio ritmo daineles, gana 

tiksliai intonuoja. Dainuoja 

grupėmis nesudėtingus, kelių garsų 

kanonus. 

Mokosi pūsti mokyklinėmis dūdelėmis 

ilgus ir trumpus garsus. Fleitomis 

ar vaikiškais melodiniais 

instrumentais groja kelių garsų 

melodijas. 

Groja orkestre, seka dirigento 

judesius ar pieštą muzikinį 

žemėlapį, kartu pradeda ir užbaigia 

kūrinį. 
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dirigento judesius, stengiasi 

kartu pradėti ir baigti 

kūrinėlį. Improvizuodamas balsu, 

muzikos instrumentu kuria 

melodiją trumpam tekstui, 

paveikslui. Žaidžia muzikinius 

dialogus, kuria judesius 

kontrastingo pobūdžio muzikai. 

Šokis: šoka sudėtingesnius 

ratelius (tiltelių, 

grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų (paprastasis bėgamasis, 

aukštas bėgamasis, liaunas, 

smulkus bėgamasis) žingsnių 

autorinius ir natūralių judesių 

šokius. 

Šoka improvizuotai kurdamas 

septynių–aštuonių natūralių 

judesių seką, perteikdamas 

trumpą siužetą ar pasirinktą 

nuotaiką, išreikšdamas erdvės 

(aukštai – žemai) ir laiko 

(greitai – lėtai) elementus. 

Vaidyba: kurdamas lėlių, dramos 

vaidinimus pagal girdėtą pasaką 

ar pasiūlytą situaciją, 

improvizuoja trumpas žodines 

veikėjų frazes, fizinius 

veiksmus, atskleidžia jų norus, 

emocines būsenas. Tikslingai 

naudoja daiktus, teatro 

reikmenis, drabužius, aplinką. 

Žaisdamas muzikinius žaidimus ir 

ratelius perteikia veikėjo 

mintis, emocijas. 

Vizualinė raiška: detalesniais, 

įtaigiais dailės darbeliais 

pasakoja realias ir fantastines 

istorijas, įvykius. Vaizdus 

papildo grafiniais ženklais 

(raidėmis, skaičiais, žodžiais 

ir kt.). 

Kuria pagal išankstinį sumanymą, 

nuosekliai bando jį įgyvendinti. 

Kartu su kitais kuria bendrus 

dailės darbus. 

Skirtingiems sumanymams 

įgyvendinti dažniausiai 

tikslingai pasirenka dailės 

priemones ir technikas. 

Eksperimentuoja sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, 

skaitmeninio piešimo ir kitomis 

kompiuterinėmis technologijomis. 

 

Pakartoja nesudėtingus ritmo 

darinius. Perskaito nesunkų 

ketvirtinių ir aštuntinių natų 

ritmo darinį. 

Atlieka improvizuotus ritminius, 

intonacinius (pvz. aukštų-žemų 

garsų) dialogus. Improvizuodamas 

balsu, kuria skirtingų personažų 

kalbėjimo manierą . Muzikiniuose 

vaidybiniuose rateliuose kuria tam 

tikrų personažų judesius ir 

charakterius. 

 

Vaidindami pagal girdėtas pasakas 

ar pasiūlytas situacijas stengiasi 

kuo tiksliau perteikti kiekvieno 

veikėjo charakterį, mimiką, balso 

intonaciją ar judesius. Išsirenka 

atidžiai daiktus, kurie bus 

naudojami vaidinime. Žaidžia 

laisvai improvizuodami, tačiau 

mėgsta aptarti vaidinimo eigą, 

tolimesnius veiksmus. Savarankiškai 

kuria mini spektaklius, į kuriuos 

būtinai pakviečia žiūrovus. 
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ESTETINIS SUVOKIMAS 

Vertybinė nuostata: domisi, grožisi, gėrisi 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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: skirtingai 

reaguoja girdėdamas 

besikeičiančių intonacijų 

suaugusiojo kalbinimą matydamas 

gražius gamtos bei aplinkos 

vaizdus, spalvingas knygelių 

iliustracijas. Intuityviai 

mėgdžioja tai, kas patinka. 

 

2-asis žingsnis: įdėmiai klausosi 

kai skaitydamas mokytojas keičia 

balso intonacijas (jei skaitoma 

kaip zuikis bėgo nuo lapės, tai 

vaikas būna suklusęs įdėmiai, tarsi 

įsitempęs; jei rodomas 

paveiksliukas, kuriame berniukas 

verkia - tai vaikui irgi pasidaro 

liūdna).  

Jei mokytojas ryte pasitinka 

apsikabindamas vaiką, tai grupės 

draugas irgi pribėga apsikabinti 

atėjusį vaiką (intuityvus 

mėgdžiojimas). 

 

3-asis žingsnis: atpažįsta 

(suklūsta, rodo) kai kuriuos jau 

girdėtus muzikos kūrinius, 

matytus šokius, ratelius, 

vaidinimo veikėjus, dailės 

kūrinius. Emocingai reaguoja 

girdėdamas darnų garsų, 

intonacijų, žodžių sąskambį, 

žiūrinėdamas savo ir kitų 

piešinėlius, spalvingas knygelių 

iliustracijas, žaislus, 

džiaugdamasis savo puošnia 

apranga. 

Paklaustas pasako, ar patiko 

muzikos kūrinėlis, dainelė, 

šokis, vaidinimas, dailės 

darbelis. 

 
 

3-asis žingsnis: išgirdęs 

dainuojant vyresnius vaikus pats 

pradeda dainuoti tą dainelę. 

Grojant arba dainuojant jau žinomą 

dainą pradeda kūno dalimis imituoti 

dainelėje vykstančius veiksmus.  

Klausydamas patinkančios muzikos, 

savo susižavėjimą išreiškia mimika, 

krykštavimu, judesiu. Patinka 

vaizduojamojo pobūdžio turinio 

dainelės apie gerai žinomus 

gyvūnus, paukščius, jų nuotykius. 

Piešia kreidelėmis, spalvotais 

pieštukais ir pasakoja ką nupiešė. 

Įdėmiai žiūri, ką nupaišė kiti 

vaikai. Džiaugiasi savo piešiniais, 

nori parodyti juos tėveliams. 

Prisimena jau išbandytas dailės  

priemones ir veiklas, noriai jas 

kartoja.  

Domisi ir komentuoja vyresnių 

draugų kūrinius. 

Paklausus, atsako ar patiko 

spektaklis, koncertas, kurį matė. 

Mėgsta pasipuošti ir būti 

pastebėtu, atkreipti į save dėmesį.  

Supranta žodį gražu. Grožisi 

debesimis, saulėlydžiais, 
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besikeičiančiais dangaus vaizdais 

vakarėjant. 

 

4-6 metai 

4-asis žingsnis: džiaugiasi 

menine veikla, nori dainuoti, 

šokti, vaidinti, pasipuošti, 

gražiai atrodyti. Skirtingai 

reaguoja (ramiai ar emocingai) 

klausydamas ir stebėdamas 

skirtingo pobūdžio, kontrastingus 

meno kūrinius, aplinką. Keliais 

žodžiais ar sakiniais pasako savo 

įspūdžius apie klausytą muziką, 

dainelę, eilėraštį, pasaką, 

matytą šokį, vaidinimą, dailės 

kūrinį, knygelių iliustracijas, 

gamtos ir aplinkos daiktus ir 

reiškinius, pastebi ir apibūdina 

kai kurias jų detales. 

 

4-asis žingsnis: klausydamas 

patinkančios dainos ar muzikos, 

savo emociją perteikia mimika, 

džiaugsmingai plodami, šokdami. 

Prašo pakartoti patinkantį 

muzikos fragmentą. 

Džiaugiasi dainelėms, kurių 

siužetai susiję su pažįstamais 

veikėjais, gyvūnais. 

Mielai  įsitraukia į kūrybinę 

veiklą, džiaugiasi pavykusiais 

savo ir draugų(tiek bendraamžių 

tiek ir kitų)darbeliais, juos 

vertina,  komentuoja. 

Žaidimo metu dainuoja naujai 

išmoktas daineles pamokėlėje ar 

namuose. Kartais į tai įsitraukia 

ir daugiau grupės draugų. Džiugiai 

keliauja į įvairias menines 

pamokėles. Grupės draugams 

pasakoja, kad lankėsi spektaklyje, 

papasakoja savo įspūdžius. Savo 

pasakojimus kartais papildo ir 

itin džiugiu, susižavėjusiu balso 

tonu, džiaugsminga veido išraiška,  

rankų gestais. Mėgsta puoštis 

įvairiais papuošalais, kuriuos 

patys pasidaro iš popieriaus 

(Pvz.: karūna ir pan.). 

Pasidžiaugia aplikacijomis 

esančiomis ant rūbų, vieni su 

kitais jas aptaria (Kas tose 

aplikacijose pavaizduota, kokios 

spalvos, formos, dydžio). 

Džiaugiasi gamta (Pvz.: rudenį 

radęs gražų spalvotą lapą, gėlytę, 

ar akmenuką.) Stebi ir skirtingai, 

kartais su emocija, reaguoja į 

skirtingus gamtos reiškinius 

(Pvz.: man patinka kai šviečia 

saulė). Reaguoja į kitų nuomonę. 

  

5-asis žingsnis: mėgaujasi 

muzikavimu, šokiu, vaidyba, 

dailės veikla. Rodo 

pasitenkinimą bendra veikla ir 

kūryba, gėrisi savo ir kitų 

menine veikla, geru elgesiu, 

darbais. Grožisi gamtos 

5-asis žingsnis: pastebi ir žavisi 

aplinkos grožiu, meno kūriniais, 

džiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 

Mėgaujasi muzikos kūriniais, ypač, 

kai naudojami aktyvūs klausymosi 

būdai. 
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spalvomis, formomis, garsais. 

Pastebi kai kuriuos meninės 

kūrybos proceso ypatumus 

(siužetą, veikėjų bruožus, 

nuotaiką, spalvas, veiksmus).  

Pasako, kaip jautėsi ir ką 

patyrė dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, piešdamas. Dalijasi 

įspūdžiais po koncertų, 

spektaklių, parodų, renginių 

lankymo. Pasako savo nuomonę 

apie muzikos kūrinėlį, dainelę, 

šokį, vaidinimą, dailės darbelį, 

aplinką, drabužį, tautodailės 

ornamentais papuoštus daiktus. 

 

Patikusius, daug emocijų sukėlusius 

kūrinius, daineles, ratelius prašo 

nuolat pakartoti. 

Mėgsta vaidinti įvairiausius 

gyvūnus: liūtą, vilką, katiną. 

Bando pamėgdžioti jų garsus, 

judesius. Mėgina atvaizduoti jų 

charakterius. 

Išreiškia pačias įvairiausias 

emocijas stebėdami profesionalų ar 

liaudies kūrėjų darbų pavyzdžius. 

Taiko savo darbeliuose kai kuriuos 

matytus elementus. 

Pastebi gamtos ritmą, spalvas ir 

formas, bando tai panaudoti 

kurdami. 

 

6-asis žingsnis: stengiasi kuo 

gražiau šokti, vaidinti, 

deklamuoti, dainuoti, groti, 

piešti, konstruoti. Gėrisi ir 

grožisi savo menine kūryba. 

Pastebi papuoštą aplinką, meno 

kūrinius ir pasako, kas jam 

gražu. Palankiai vertina savo ir 

kitų kūrybinę veiklą, pasako 

vieną kitą argumentą, kodėl 

gražu. 

Pasakoja įspūdžius apie muzikos, 

vaidinimo, šokio siužetą, 

matytus dailės, tautodailės 

kūrinius, vaizduojamus įvykius, 

veikėjus, nuotaiką, kilusius 

vaizdinius. Plačiau papasakoja, 

ką sukūrė, kaip pats bei kiti 

dainavo, grojo, šoko, vaidino, 

piešė. 

 

6-asis žingsnis: kalba apie 

patirtus įspūdžius šokant, grojant, 

vaidinant, dainuojant, piešiant. 

Pasidalina patirtomis, išgyventomis 

mintimis, emocijomis. Pasakoja apie 

savo sukurtus darbelius, jais 

gėrisi. 

Pastebi ir žavisi vaikų sukurtais 

darbeliais papuošta grupe ar 

koridoriumi. Teigiamai vertina savo 

darbus, domisi kitų vaikų 

darbeliais. 

Mėgsta dainavimo, muzikavimo 

procesą, džiaugiasi veiklos 

rezultatu. Klausydami muzikos (taip 

pat ir klasikinių kūrinių) 

mėgaujasi aktyviais klausymo 

būdais. 

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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: pats/pati 

pasirenka žaislus. Trumpam 

atitraukus dėmesį vėl sugrįžta 

prie ankstesnės veiklos. Noriai 

mokosi iš tų, su kuriais 

2-asis žingsnis: mėgsta dėliones, 

stato bokštus ir tvirtoves iš 

kaladėlių. Žaidžia vaidmenų 

žaidimus. Tačiau ilgai veikloje 

neužsibūna.  
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jaučiasi saugūs, veda suaugusįjį 

prie dominančių  daiktų. 

 

Kviečia suaugusįjį pažaisti kartu, 

ypatingai skaityti knygeles kartu 

ar iš smėlio gaminti “pyragus”, 

žaisti gaudynes lauke.  

 

3-asis žingsnis: nuolat 

energingai žaidžia, ką nors 

veikia, laisvai juda erdvėje, 

pats keičia veiklą, pasirenka 

vieną iš kelių daiktų, sugalvoja 

būdus, kaip pasiekti neprieinamą 

norimą daiktą. 

 

Mėgsta išbandyti suaugusiojo 

pasiūlytus naujus žaislus, 

žaidimus, neįprastą veiklą. 

Ekspresyviai reiškia savo norus, 

sako „ne“. 

3-asis žingsnis: lauke ar patalpoje 

nuolat aktyviai juda. Žaidžia 

įvairius žaidimus pats juos 

pasirinkdamas. Norėdamas pasiekti 

aukštai padėtą daiktą prisistumia 

kėdę ir ant jos užlipa.  

Noriai prisijungia ir aktyviai 

žaidžia auklėtojos pasiūlytą 

žaidimą ,,Diena naktis”, iš karto 

pastebi grupėje naujas mašinėles 

bei stalo žaidimus ir skuba 

greičiau su jais pradėti žaisti.  

Drąsiai pasako, kas nepatinka, 

kodėl nenori draugauti su kitu 

vaiku ar eiti į užsiėmimą.   

4-6 metai 

4–asis žingsnis: dažniausiai 

pats/pati pasirenka ir kurį 

laiką kryptingai plėtoja veiklą 

vienas ir su draugais. 

Kviečiant, sudominant įsitraukia 

į suaugusiojo pasiūlytą veiklą 

jam, vaikų grupelei ar visai 

vaikų grupei. 

Susidūręs su kliūtimi arba 

nesėkme, bando ką nors daryti 

kitaip arba laukia suaugusiojo 

pagalbos. Siekia savarankiškumo, 

bet vis dar laukia suaugusiųjų 

paskatinimo, padrąsinimo. 

 

4 –asis žingsnis: pats/pati 

sugalvoja ar išsirenka kokį žaidimą 

nori žaisti, gali žaisti vienas 

arba pasikviečia kartu žaisti 

kitus. Žaidžia pagal taisykles arba 

kūrybingai sukuria savas. Gali 

savaip interpretuoti esančias 

žaidimo taisykles (Pvz.: žaidžiant 

lauke tarpusavyje sugalvotą 

žaidimą), taip pat supranta ir 

laikosi esamų taisyklių (Pvz.: 

žaidžiant stalo žaidimus). 

Žaisdamas ir atrasdamas žaidime 

kažką naujo pasidžiaugia draugui 

arba suaugusiajam. Žaidimo metu 

gali paprašyti tam tikros 

suaugusiojo pagalbos (Pvz.: 

pastačius namą, skraiste uždengti 

stogą, nes pats nepasiekia, 

atskirti stipriai sujungtas lego 

detales, nesuranda, kur tinka 

dėlionės detalė.). Suaugusiojo 

paskatintas bando savarankiškai 

įgyvendinti savo žaidimo idėjas. 

Įsitraukia į suaugusiojo pasiūlytą 

veiklą: noriai ir smalsiai išklauso 

arba joje dalyvauja. Iškilus 

klausimams drąsiai klausia, 

aiškinasi, domisi. 

5-asis žingsnis: pats /pati 

pasirenka ir ilgesnį laiką 

5-asis žingsnis: iniciatyviai, 

savarankiškai ir kūrybiškai imasi 
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kryptingai plėtoja veiklą vienas 

ir su draugais. 

Lengviau pereina nuo paties 

pasirinktos prie suaugusiojo 

jam, vaikų grupelei ar visai 

vaikų grupei pasiūlytos veiklos. 

Suaugusiojo pasiūlytą veiklą 

atlieka susitelkęs, išradingai, 

savaip, savarankiškai. 

Ilgesnį laiką pats bando įveikti 

kliūtis savo veikloje, nepavykus 

kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. 

 

įvairiausių veiklų: grupės žaidimų, 

aktyvių žaidimų lauke. Geba 

tarpusavyje susitarti dėl žaidimo 

taisyklių, žaidimo dalyvių jame, 

žaidimo eigos.  

Domisi, noriai dalyvauja 

suaugusiojo pasiūlytoje veikloje: 

įdėmiai klauso, atsakinėja. Jei 

iškyla neaiškumų- bando 

išsiaiškinti, kelia klausimus.  

Įvairiausiose veiklose, susidūręs 

su kliūtimis, savarankiškai bando 

jas išspręsti, nepavykus iš pirmo 

karto, mėgina dar kartelį, bando 

suprasti kodėl nepavyksta, ieško 

kitokių sprendimo būdų ir tik 

tuomet, jei pačiam nepavyksta - 

kreipiasi pagalbos. Pvz.: bando 

užsirišti skraistę, galbūt ne taip 

tvirtai, ne taip, kaip norėjo, bet 

mėgina pats. 

  

6-asis žingsnis: turiningai 

plėtoja paties pasirinktą 

veiklą, ją tęsia po dienos 

miego, kitą dieną, kelias 

dienas. 

Susidomėjęs ilgesniam laikui 

įsitraukia į suaugusiojo jam, 

vaikų grupelei ar visai 

vaikų grupei pasiūlytą 

veiklą, siūlo vaikams ir 

suaugusiajam įsitraukti į jo 

paties sugalvotą veiklą. 

Savarankiškai bando įveikti 

kliūtis savo veikloje, 

nepasisekus bando įtraukti 

bendraamžius ir tik po to 

kreipiasi į suaugusįjį. 

 
 

6-asis žingsnis: žaidžia ilgą laiką 

trunkančius kūrybinius žaidimus. 

Vaikai visą savaitę gali žaisti tą 

patį  žaidimą, pavyzdžiui: išėję į 

lauką kasdien žaidžia „Aukščiau 

žemės“. 

Suaugusiojo pasiūlytą veiklą, 

pavyzdžiui: pasigaminti molinį 

pakabuką, gamina etapais: pradėję 

ryte, pabaigia tik kitą dieną. 

Sekančią dieną noriai sugrįžta 

pabaigti pradėtą gaminti pakabuką. 

Susidūręs su kliūtimis, bando 

savarankiškai jas įveikti, pvz.: 

statydamas namą, vaikas nori jį 

uždengti medžiagą, taip 

imituodamas stogą. Tačiau suvokia, 

jog vienam bus per daug sudėtinga 

tai padaryti, tuomet kreipiasi 

pagalbos į draugą.  

 

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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 
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2-3 metai 

2-asis žingsnis: stengiasi 

išbandyti žaislus; stebi kas 

vyksta aplinkui, rodo kitiems, 

ką pavyko padaryti. 

 

2-asis žingsnis: vaikai smalsiai 

išbando naujus žaislus  (pvz.; 

nauja dėlionė) ir tyrinėja aplinką 

(sūpynės kieme), tačiau drąsiai 

jaučiasi tik tada, kai suaugęs yra 

netoliese.  

Rodo kitiems vaikams (dažniau 

suaugusiems) kaip greitai važiuoja 

mašina, kokį piešinį nupiešė, 

atneša “paragauti pagaminto 

maisto). 

  

3-asis žingsnis: atsargiai 

elgiasi su nepažįstamais daiktais 

ir medžiagomis, tačiau rodo 

susidomėjimą, bando aiškintis, 

kas tai yra, kaip ir kodėl tai 

veikia, vyksta. 
 

3-asis žingsnis: pamatę lauke 

žaislą ,,Bilibo”, jį apžiūrinėja, 

varto, bando suprasti koks tai 

žaislas, ką su juo galima žaisti, 

kokia jo paskirtis.  

4- 6 metai 

4–asis žingsnis: pats/pati 

pasirenka žaidimui ar kitai 

veiklai reikalingus daiktus ir 

medžiagas, paaiškina, kodėl 

pasirinko. Domisi supančia 

aplinka, tyrinėja,  nori pažinti, 

išsiaiškinti kas ir kodėl vyksta.  

 

 

4–asis žingsnis: mėgsta kurti savo 

žaidimus arba improvizuoti: iš 

minkštų kubų statosi namus, stogo 

funkciją atlieka plati medžiaga, 

skraistę - užrišta skara, stato 

tunelius, pro kuriuos bando ropoti 

arba pralysti. Žaisdamas tyrinėja, 

išbando daiktus bei medžiagas (pvz., 

plaukia ar skęsta, rieda ar sukasi 

ratu, tinka daiktai vienas prie 

kito, ar ne ir pan.). 

5-asis žingsnis: geba suvokti 

ryšį tarp to, kaip daiktas 

padarytas ir jo paskirties.  

Domisi medžiagomis, iš kurių 

padaryti daiktai, ir jų 

savybėmis. Suvokia medžiagos, iš 

kurios padarytas daiktas, 

pasirinkimo tikslingumą. 

Išskiria akivaizdžius daiktų, 

medžiagų, gyvūnų, augalų bruožus, 

savybes, kalbėdami apie tai 

kartais susieja skirtingus 

pastebėjimus. 

 

5-asis žingsnis: suvokia, jog ratai 

yra apvalūs, nes mašinos paskirtis 

yra judėti. 

Supranta medžiagos pasirinkimo 

tikslingumą: kodėl mašinos korpusas 

iš metalo, o padangos iš gumos.   

Paaiškina, kad su nežinomais 

daiktais ir medžiagomis reikia 

elgtis atsargiai, stengiasi taip 

daryti.  

6-asis žingsnis: domisi 

aplinka, mėgsta stebėti, kaip 

auga augalai, kaip elgiasi 

gyvūnai, noriai atlieka 

paprastus bandymus, tyrinėja, iš 

6-asis žingsnis: domėdamasis 

aplinka, stebi ir komentuoja 

reiškinius, vykstančius gamtoje ir 

aplinkoje. Atlieka nesudėtingus 

bandymus (pvz., stebi kaip dega 
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kokių medžiagų padaryti daiktai, 

kur jie naudojami. 

Domisi, kaip seniau gyveno 

žmonės, kaip žmonės gyvena 

kitose šalyse. 

Aktyviai tyrinėdami aplinką 

demonstruoja vis didėjančią kūno 

kontrolę, tinkamai pasitelkia 

visus pojūčius, savo galimybėms 

išplėsti pasitelkia įrankius ir 

kitas priemones (pvz., lupą). 

Su suaugusiaisiais ar kitais 

vaikais aptaria nesudėtingų 

stebėjimų, bandymų ar 

konstravimo planus, numato 

rezultatą, mokosi pavaizduoti 

juos nesudėtingose 

lentelėse, diagramose, 

išradingai, kūrybiškai pristato 

savo tyrinėjimus ir kitus 

darbus. 

Stebėdamas fotografijas 

aiškinasi, kuo yra panašūs su 

savo artimaisiais, kuo skiriasi 

nuo jų. 

Lygina daiktus, medžiagas, 

gyvūnus ir augalus, 

atsižvelgdamas į savybes, juos 

tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja. 

 

žvakė, kaip tirpsta ledas, plaukia 

ar skęsta įvairūs daiktai, magnetas 

traukia metalinius daiktus). 

Samprotauja apie tai, ką atrado, 

sužinojo, kelia tolesnius 

klausimus, siūlo idėjas, ką dar 

galima būtų tyrinėti. 

Klausosi, komentuoja informacinius 

tekstus, garso įrašus, stebimą 

vaizdo  medžiagą apie praeitį, 

kitas šalis.  

Aplinką tyrinėja pasitelkdami 

pagrindines jusles (skonio, regos, 

uoslės, lytėjimo ir klausos) bei 

priemones. Tyrinėjimų, bandymų 

informaciją, stebimo objekto 

pasikeitimus fiksuoja lentelėje. 

Domisi prietaisų veikimu, aktyviai 

klausinėja.  

Tyrinėja, lygina, apibūdina 

artimųjų fotografijas, įvardina 

panašumus ir skirtumus. 

Stebėdamas aplinką, įvardina 

akivaizdžius daiktų, gyvūnų, augalų 
grupių panašumus ir skirtumus, juos 

aptaria, tikslingai grupuoja ir 

klasifikuoja.  

 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Vertybinė nuostatos: 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.  

 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: susidūręs/-usi 

su sudėtinga veikla ar kliūtimi, 

išbando jau žinomus veikimo 

būdus, stebi kaip panašioje 

situacijoje elgiasi kiti ir 

išbando jų naudojamus būdus; 

nepavykus įveikti kliūties, meta 

veiklą arba laukia pagalbos. 

 

2-asis žingsnis: mėgsta daryti 

tai, ką daro kiti (jei mokytojas 

ima knygą, tai ir vaikas nori kartu 

skaityti). 

Lengvai susierzina ir prašo 

suaugusiųjų pagalbos (pvz., pyksta 

jei nesigauna pastatyti statinio, 

sugriauna tada viską ir ateina 

prašyti pagalbos). 

 



 

 
45 

 

3-asis žingsnis: drąsiai imasi 

sudėtingos veiklos, atkakliai, 

keisdamas veikimo būdus bando ją 

atlikti pats, stebi savo veiksmų 

pasekmes. 

Nepavykus įveikti sudėtingos 

veiklos ar kliūties, prašo 

pagalbos arba meta veiklą. 

 

3-asis žingsnis: bando iš lauke 

esančių susijungiančių vamzdžių 

sukonstruoti tunelį. Jungiant  

vieną galą, krenta kitas. Tada 

krentančią dalį atremia į dėžę, bet 

nuo dėžės nuslysta. Netekęs 

kantrybės konstruoti vienas, 

pasikviečia į pagalbą draugą ir 

bando dviese. Dviese sekasi daug 

geriau. Pasistatę tunelį kviečia 

auklėtojas pažiūrėti, ką jie 

sukonstravo. 

  

4-6 metai 

4 –asis žingsnis: supranta, kad 

susidūrė su sudėtinga veikla, 

kliūtimi, problema.  Nori ją 

įveikti, išbando paties taikytus, 

stebėtus ar naujai sugalvotus 

veikimo būdus. Stebi savo veiksmų 

pasekmes, supranta, kada pavyko 

įveikti sunkumus.  

 

4 –asis žingsnis: savarankiškai 

bando spręsti iškilusias 

problemas/kliūtis (Pvz.: piešiant 

nepavykus nubrėžti tam tikros 

linijos, formos, ar nukirpus ne 

ten, kur reikėjo, bando dar kartą, 

iš naujo arba bando taisyti esamą). 

Atkreipia dėmesį, ką veikia 

auklėtoja ir susidomi pats (Pvz.: 

paprašo drožtuko, pasisakydamas, 

kad nori pats nudrožti pieštuką: 

susikaupęs bando ir stengiasi (į 

kurį tarpą įdėti pieštuką, į kurią 

pusę ir kaip stipriai sukti 

pieštuką). Susipykus su draugu, po 

kiek laiko bando tartis dar kartą, 

(Pvz.: kaip žais, kokios bus 

taisyklės, kaip jų laikysis, kuris 

pirmas žaislą paims, kaip 

pasidalins.). Pastačius namą, ir 

jam greit sugriuvus, sumąsto 

pabandyti statyti kitaip, pavykus 

pastatyti stabilesnį namą-

džiaugiasi, pasisako grupės 

draugams, auklėtojai. Nepasisekus 

savarankiškai įveikti problemos, 

sudėtingos veiklos ar kliūties, 

prašo suaugusiojo pagalbos. 

 

5-asis žingsnis: retsykiais pats 

ieško sunkumų, kliūčių, aktyviai 

bando įveikti sutiktus sunkumus. 

Ieško tinkamų sprendimų, tariasi 

su kitais, mokosi iš nepavykusių 

veiksmų, poelgių. Nepasisekus 

samprotauja, ką galima daryti 

toliau, kitaip arba prašo 

suaugusiojo pagalbos. 

 

5-asis žingsnis: imasi sudėtingos 

veiklos, drąsiai bando, 

eksperimentuoja, nepavykus pradeda 

iš naujo arba tariasi su 

bendraamžiais.             

Pavyzdžiui: kirpdamas kokią nors 

figūrą pagal nubrėžtą liniją, 

netyčia ją perkerpa ir ji tampa 

nebetinkama. Tuomet vaikas 

samprotauja: „Paimsiu naują figūrą 



 

 
46 

 

ir šį kartą, dar labiau susikaupęs, 

pabandysiu iš naujo“. Mokosi pats 

iš nepavykusių sprendimų, veiksmų 

ar poelgių, bando rasti išeitį, 

ieško sprendimų, numatydamas 

pasekmes. Pavyzdžiui, susipykęs su 

draugu, po kurio laiko, bando 

išspręsti nesutarimą,  pakviečia 

žaisti, leidžia pasirinkti norimą 

vaidmenį ar žaislą. Išklausę 

pasakos, aptaria problemines 

situacijas, jų pasekmes, 

samprotauja, kaip jas išspręsti. 

Mokosi padėti vieni kitiems 

kasdieninėje veikloje. 

6-asis žingsnis: atpažįsta, su 

kokiu sunkumu ar problema 

susidūrė. 

Ieško tinkamų sprendimų, pradeda 

numatyti priimtų sprendimų 

pasekmes, tariasi su kitais ir 

atsižvelgia į jų nuomonę, siūlo 

ir priima pagalbą, mokosi iš 

savo ir kitų klaidų. 

Nepasisekus bando kelis kartus, 

ieškodamas vis kitos išeities 

arba prašo kito vaiko ar 

suaugusiojo pagalbos. 

 

6-asis žingsnis: atpažįsta ne tik 

su kokia problema ar sunkumu 

susidūrė, bet ir įvardija kokios 

galimos pasekmes. Pvz.: kuomet 

draugas griauna kitų statinius arba 

elgiasi ne pagal žaidimo taisykles, 

kiti vaikai tuomet nenori su juo 

draugauti ar žaisti. Geba 

įvardinti, kaip jausis kitas 

vaikas, jei kas nors sugriaus jo 

statinį ar suplėšys jo piešinį. 
Žino ir pasako kelis būdus, kaip 

deramai elgtis, kad nekiltų tokios 

problemos arba kaip elgtis, jei jau 

įvyko tokia situacija.  Susidūręs 

su problema, bando ją spręsti, 

įveikti, pvz.: bando iš popieriaus 

išlankstyti snaigę: iš pradžių 

lanksto, kiek prisimena. Po to 

paima draugo snaigę, ją apžiūrinėja 

ir bando išlankstyti. Nepavykus 

paprašo draugo pagalbos, kad jam 

parodytų, kaip lankstyti. 

   

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. 

  

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: domisi naujais 

daiktais, vaizdais, garsais. 

2-asis žingsnis : skubiai puola 

prie naujų žaislų. 

Įdomu, kas vyksta už lango (kas 

grėbia lapus, kas pjauna žolę).  
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Suklūsta išgirdęs garsus aplinkoje 

(lėktuvas skrenda, paukštelis 

čiulba). 

Pastebi aplinkos vaizdinių pokyčius 

(pakabinti nauji piešiniai ar 

stalas kitoje vietoje). 

  

3-asis žingsnis: atranda vis 

naujus dalykus artimiausioje 

įprastoje aplinkoje. 

Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, 

daiktus, apie kuriuos jam 

pasakojama, skaitoma. 

Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus 

simbolinius veiksmus. 

 

3-asis žingsnis: dažnai sugalvoja, 

kaip kitaip galėtų panaudoti didelę 

paklodę, tai gali būti ne tik 

paklodė. Ji virsta stogu, jūros 

banga, gatve, durimis, siena, 

baltosios meškos kailiu, 

vaiduokliu. Žaidžia imituodami 

gyvūnus - meškas, katinus, 

mėgdžioja juos garsais ir 

judesiais. 

  

4-6 metai 

4 –asis žingsnis: įžvelgia naujas 

įprastų daiktų bei reiškinių 

savybes. Pasitelkia vaizduotę ką 

nors veikdamas: žaisdamas, 

pasakodamas, judėdamas. Sugalvoja  

įdomių idėjų, skirtingų veikimo 

būdų.  

4 –asis žingsnis: siūlo savitus 

būdus vizualinei kūrybai ir mėgina 

juos įgyvendinti (pvz. skritulį 

galima ne tik nupiešti, bet ir 

atspausti dangtelį pamirkius į 

dažus.) 

Sugalvoja netikėčiausių temų 

kūrybai. 

Piešdami naudoja savo patirtį (pvz. 

“aš mačiau, kad dangus būna ne tik 

mėlynas-jis būna ir violetinis ar 

net oranžinis”). 

Balsu, mimika kuria dainelių 

veikėjų nuotaikas, charakterius. 

Muzikuodamas ieško neįprastų garso 

išgavimo būdų. Improvizuodamas kūno 

skambesiais, instrumentu, sukuria 

gamtos, aplinkos garsų 

pamėgdžiojimą (silpnas lietutis, 

griaustinis, gyvatės šliaužimas). 

Kuria garsažodžius gyvūnų judėjimo, 

gamtos reiškinių įgarsinimui. 

 

5-asis žingsnis: klausinėja, 

aiškindamasis jam naujus, 

nežinomus dalykus. 

Savitai suvokia ir vaizduoja 

pasaulį.  

Išradingai, neįprastai naudoja 

įvairias medžiagas, priemones. 

Lengvai sugalvoja, keičia, 

pertvarko savitas idėjas, siūlo 

kelis variantus.  

Džiaugiasi savitu veikimo 

procesu ir rezultatu. 

5-asis žingsnis: drąsiai 

improvizuoja meninės raiškos 

priemonėmis, sugalvoja naujų  jų 

panaudojimo būdų. 

Išradingai kuria išgalvotus 

personažus ir situacijas. 

Eksperimentuoja, renkasi iš kelių 

sugalvotų variantų. 

Improvizuodamas/-a balsu, 

sugalvodamas garsažodžius, ritmus 

pamėgdžioja aplinkos, gamtos 

garsus. Grodamas/-a mušamaisiais 



 

 
48 

 

instrumentais įgarsina pasakos 

personažą (seną dieduką, bėgantį 

kiškį). 

 

6-asis žingsnis: nori atlikti ir 

suprasti vis daugiau naujų, 

nežinomų dalykų. 

Kelia probleminius klausimus, 

diskutuoja, svarsto, 

įsivaizduoja, fantazuoja. 

Ieško atsakymų, naujų idėjų, 

netikėtų sprendimų, neįprastų 

medžiagų, priemonių, atlikimo 

variantų, lengvai, greitai 

keičia, pertvarko, pritaiko, 

siekia savito rezultato. 

Drąsiai, savitai 

eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip. 

 

6-asis žingsnis: balsu, instrumentu 

įgarsina aplinkos garsus, pasakų 

personažus, išreiškia skirtingas 

nuotaikas. Improvizuoja kūno 

skambesiais, kuria kelių skambesių 

seką. Pratęsia žinomą dainelę – 

išlaikydami dainos struktūrą, 

drauge su kitais kuria dar kelis 

teksto posmus, bando rimuoti 

žodžius.  

MOKĖJIMAS MOKYTIS  

Vertybinė nuostata: noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko 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.  

 

Numatomi pasiekimai Ugdymo turinys (vaiko veiksenos) 

2-3 metai 

2-asis žingsnis: nori nauju 

įspūdžių, todėl aktyviai domisi 

aplinkos daiktais, juda, 

norėdamas paimti, pasiekti, 

išbandyti žaislus 

ar daiktus. Patraukia, pastumia, 

paridena, įdeda daiktą ir stebi 

kas vyksta, bando pakartoti. 

 

2-asis žingsnis: bando pasiekti 

daiktus, kurie padėti aukščiau. 

Sugalvoja daugiau paskirčių 

konkrečiam žaidimui (kamuoliuką 

pritaiko ne tik ridenimui ir 

mėtymui, bet ir “įsivaizduojamų” 

ledų gaminimui arba “obuolių” 

valgymui).  

Stebi kitus žaidžiančius šalia ir 

bando pakartoti (jei vienas “joja” 

arkliu, tai iškart prisijungia ir 

dar kiti vaikai). 

  

3-asis žingsnis: veikia 

spontaniškai ir tikėdamasis tam 

tikro rezultato. 

Klausia, kaip kas nors vyksta, 

kaip veikia, atidžiai stebi, 

bando. 

Modeliuoja veiksmus ir siužetinio 

žaidimo epizodus. 

Džiaugiasi tuo, ko išmoko. 

 

3-asis žingsnis: staiga sugalvoja 

peršokti balą, bėga ir šoka. 

Tikisi, kad ją peršoks.  

Auklėtojoms grupėje ruošiantis 

draugo gimtadieniui stebi, kas yra 

daroma. Vis klausinėja: kas čia, ką 

darai, o kas čia bus, galiu ir aš 

taip daryti?  

Kviečia draugus į kavinę švęsti 

gimtadienio - dalina picą, įpila 
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visiems sulčių, dainuoja gimimo 

dienos dainą. 

Labai džiaugiasi, kai pavyksta 

užsisegti striukę. Priėjęs parodo 

auklėtojai ir kartu su ja 

pasidžiaugia: ,,Pažiūrėk, man 

pavyko pačiam užsisegti!”. 

 

4-6 metai 

4 –asis žingsnis: pasako, 

parodo, ką nori išmokti. Mėgsta 

kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo 

žaidimų ir veiklos idėjas, imasi 

iniciatyvos joms įgyvendinti, 

pastebi ir komentuoja 

padarinius. Pasako, ką veikė ir 

ką išmoko. 

4 –asis žingsnis: susidomėjus 

prieina prie auklėtojos ar grupės 

draugų ir klausia, domisi ką daro, 

kas tai yra, pasako, kad ir pats 

nori išbandyti. Iškilus klausimams 

ar susidūrus su tuo, ko nežino, 

drąsiai klausinėja (Pvz.: atsineša 

knygelę ir paprašo paaiškinti kas 

pavaizduota, išgirdus nežinomą žodį, 

klausia, ką jis reiškia.) Žaisdamas 

žaidimus, savaip interpretuoja 

žaidimui reikalingus dalykus (Pvz: 

nusipiešia sau bilietus, virtuvėlėj 

daržovės tampa ledais, ar skaniais 

blynais ir pan). Grįžus iš užsiėmimų 

pasakoja ką veikė (Pvz: ką piešė, 

kokią dainelę dainavo, kaip sekėsi 

sportuoti.) 

5-asis žingsnis: norėdamas/-a ką 

nors išmokti, pasako, ko nežino 

ar dėl ko abejoja. 

Drąsiai spėja, bando, klysta ir 

taiso klaidas, klauso, ką sako 

kiti, pasitikslina. 

Aptaria padarytus darbus, 

planuoja, ką darys toliau, 

spėlioja, kas atsitiks, jeigu... 

Mokosi įsivertini (kaip ir kodėl 

sekėsi atlikti užduotis/darbus). 

5-asis žingsnis: drąsiai ieško 

atsakymų į kylančius klausimus. 

Randa reikiamą informaciją 

įvairiuose šaltiniuose (pavyzdžiui, 

knygelėse). Kalba apie tai, ko 

norėtų išmokti, ką jau moka. 

Planuoja savo veiklą, pasakoja apie 

savo ketinimus. Padedamas 

mokytojos, mėgina reflektuoti savo 

veiklą, įsivertinti savo darbą 

(kaip sekėsi; ar patiko darbas). 

Jaučiasi mokymo(-si) proceso 

dalimi, dalinasi savo mintimis, 

kokios veiklos įdomios, kokių 

trūksta. 

6-asis žingsnis: kalba apie tai, 

ką norėtų išmokti, ką darys, kad 

išmoktų, numato, ką veiks 

toliau, kai išmoks. Domisi tuo, 

kas nauja, palankiai nusiteikęs 

naujoms veikloms. Laiko save 

6-asis žingsnis: analizuoja, varto 

savo ir draugų darbų segtuvus - 

apmąsto, diskutuoja, vertina savo 

ir kitų veiklą bei rezultatus. 

Taiko įvairius informacijos 
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tikru mokiniu, atradėju. Drąsiai 

ieško atsakymų į klausimus, rodo 

iniciatyvą iškeldamas ir 

spręsdamas problemas. 

Išsiaiškina, kokios informacijos 

reikia, randa reikiamą 

informaciją įvairiuose 

šaltiniuose, pvz., 

enciklopedijose, žinynuose. 

Siūlo ir jungia idėjas bei 

strategijas joms įgyvendinti. 

Pasako, ką jau išmoko, ko dar 

mokosi, paaiškina, kaip mokėsi, 

kaip mokysis toliau. Savo 

iniciatyva pagal savo pomėgius 

pasirenka veiklą, ilgam 

įsitraukia, ją plėtoja/planuoja, 

po tam tikro laiko tarpo veiklą 

pratęsia. Kreipiasi į suaugusįjį 

pagalbos, kai pats nepajėgia 

susidoroti su kilusiais 

sunkumais, geba juos įvardyti. 

Reflektuoja savo veiklą. 

 

paieškos metodus: knygų skaitymas, 

aplinkos tyrinėjimas, 

klausinėjimas. Mokytojai draugams 

pasakoja savo ketinimus, apibūdina 

veiklos rezultatus. Reflektuodamas 

veiklą, vis drąsiau geba įvardinti 

su kokiais sunkumais susidūrė, 

siekia juos likviduoti. Jaučiasi 

mokymo(-si) proceso dalimi. 

Dalinasi mintimis su mokytojais ir 

draugais: kokios veiklos įdomios,  

ką nori sužinoti. 

 

3.2. Ugdymo (-si) strategijos ir veiklos 
 

„Diemedis“  savo veikloje laikosi  nuostatos, kad ugdymas turi 

nukreiptas į visuminį vaikų ugdymą, auginat jų  pažinimo, menines, 

emocines, socialines, sveikatos kompetencijas. Šios kompetencijos 

plėtojamos  įvairaus pobūdžio projektais. Ugdomieji projektai yra 

įgyvendinami pasitelkiant šias strategijas: fantazavimo ir 

planavimo; tyrinėjimo ir eksperimentavimo; žaidimų ir vaidybos; 

kūrimo ir interpretacijos; skaitymo, pasakojimo ir diskusijų; 

vertinimo ir įsivertinimo.  

„Diemedis“  yra sukaupęs ilgametės patirties įgyvendindamas 

meninius projektus – dailės, muzikos, šokio, tautosakos, teatro, 

žaidimų. Šios tradicijos nuosekliai laikomasi ir toliau.  

„Diemedis“  taip pat organizuoja pažintines, ugdomąsias išvykas 

bei ekskursijas. Jos gali būti ir projektinės veiklos dalimi, ir 

savarankiška ugdymo veikla.  

„Diemedžio“ sportinė veikla apima kasdienius mankštinimosi 

pratimus bei ritmikos, šokio, gimnastikos  užsiėmimus, judrius 

komandinius žaidimus salėje ir lauke. 

„Diemedžio“ vaikai turi galimybę naudotis informacinėmis 

technologijomis. 
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3.3. Ugdymo(-si) aplinka ir priemonės: 
 

„Diemedis“  yra įsikūręs vaizdingoje gamtinėje aplinkoje, todėl 

vaikai turi puikias sąlygas būti gryname ore, žaisti ir tyrinėti, 

sportuoti ir eksperimentuoti.  

Fizinė, emocinė aplinka sudaro sąlygas skleistis kiekvieno 

vaiko kūrybiškumui, jaustis laisvam ir saugiam.  Darželyje yra 

pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių, skatinančių aktyvią vaiko 

veiklą, smalsumą, žingeidumą, vaizduotę. Ugdymo erdvės išplanuotos 

nestandartiškai, per 2 aukštus, išskiriant į aktyvaus ir mažiau 

aktyvaus veikimo zonas. 

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymui(-si) naudojamos priemonės, 

daiktai, medžiagos, įrankiai, buitinė technika ir įrengimai, knygos, 

plakatai, garso, vaizdo įrašai. Žmogaus kūno tyrinėjimui naudojami 

muliažai, plakatai, didaktiniai ir stalo žaidimai, konstruktoriai.  

Emociniam intelektui ugdyti išnaudojamos kasdieninės 

situacijos, projektinės veiklos, kūrybinių veiklų aptarimai, 

naudojami stalo žaidimai, emocijų kortelės, žaislai su emocijomis.  

Judėjimo poreikį tenkinti padeda įrengimai, esantys grupių 

aplinkoje, sporto salėje ir kieme esantys kalneliai, judrių žaidimų 

aikštelės, futbolo aikštė. Lauko aplinkoje ir vidaus patalpose 

(grupėse, salėje) naudojamos sporto priemonės: kamuoliai, virvės, 

šokdynės, lankai, bilibo kiautai, triračiai ir kt.  

Bendravimo situacijų kūrimui, problemų sprendimui naudojami 

įvairūs kūrybiniai, stalo, konstrukciniai žaidimai, siužetinių 

žaidimų atributika. 

Kuriamos erdvės tyrinėjimams ir eksperimentams. Naudojamos 

priemonės, skatinančios vaikų savaiminę veiklą, iniciatyvas, norą 

pažinti, atrasti. Tai „šviesos“, ,,smėlio“ stalai, įvairios lempos, 

šviestuvai, padidinimo stiklai ir kt.  

Komunikacinei veiklai pasitelkiamos informacinės priemonės: 

bibliotekėlės (pasakų, užduotėlių knygos, vaikiškos enciklopedijos, 

vaikiški žurnalai ir kt.), spaudiniai (plakatai, stalo, 

konstrukciniai žaidimai ir kt.), skaitmeninės priemonės (įrašai, 

kompiuterinės programos, ugdomieji kompiuteriniai žaidimai ir  

animaciniai filmai ir kt.), meninės raiškos priemonės, įvairios 

išvykos, edukacinės programos, kurios skatina vaikus kalbėti, 

reikšti mintis.  

Vaikų meninei, kūrybinei veiklai kuriama saviraišką žadinanti 

aplinka. Naujos patirties vaikai įgyja lankydami parodas, teatrus, 

renginius, susitikdami su meno žmonėmis, stebėdami meninių kolektyvų 

pasirodymus. Vaikų meninei raiškai naudojamos įvairios faktūros 

medžiagos, dailės priemonės, muzikiniai instrumentai, garso ir 

vaizdo įrašai, atributika, dekoracijos erdvių įsirengimui, teatro 

priemonės (šešėlių teatras, pirštukų teatras, scenos rūbai). 
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IV. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Pedagogas, siekdamas pažinti vaiką, jį stebi, kalbasi su juo, 

analizuoja jo darbus bei taiko kitus pažinimo metodus. Tokiu būdu 

išsiaiškina vaiko savijautą,  poreikius, interesus, bendravimo ir 

veiklos ypatumus. Vaiko pasiekimai vertinami nuolat. Siekiama, kad 

kiekvienoje veikloje vaikas neliktų nepastebėtas, o tėvai kiekvieną 

kartą po užsiėmimų gautų žodinę – trumpą, bet aktualią informaciją. 

Taip sudaroma galimybė tėvams labiau pažinti savo vaiką ir 

pasidalinti savo turima informacija  su pedagogu. 

 

Visada pastebima vaiko pažanga  (nors ir nežymi), akcentuojama 

tai, ką pavyksta padaryti, o ne tai, kas dar tobulintina. Vertina 

visi pedagogai, tėvai bei patys vaikai. Vaikai ir tėvai nevertina 

kitų grupes vaikų. Savo nuomonę apie kitų darbus galima išsakyti 

korektiškai, nenuvertinant kito vaiko pastangų, pasidžiaugiant jo 

pasiekimais. 

Drauge su vaikais aptariami jų darbai bei pasiekimai. 

Akcentuojama vaiko sėkmė, kartu su tėvais pasidžiaugiama jo 

pasiekimais. Parodoma, kaip keitėsi jo darbai, klausiama, ką vaikai 

patys apie tai galvoja. Kiekvieno vaiko darbai kaupiami specialiuose 

aplankuose. Bendrai laikoma filmuota vaizdo ir garso medžiaga, 

atspindinti vaiko padarytą pažangą. 

 

Vaiko vertinimas yra konfidencialus. Apie vaiko pasiekimus 

informuojamas vaikas ir jo tėvai. Vaiko vertinimas nėra viešinamas. 

Gauta informacija yra naudojama ugdymo programos atnaujinimui, 

ugdymo proceso planavimui, pedagogų darbo kokybei gerinti. 
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