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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus lopšelis – darželis “Žiogelis” – Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams
vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo norminiais
teisės aktais ir lopšelio – darželio nuostatais. Darželio steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas.
Pavadinimas: Vilniaus lopšelis- darželis „Žiogelis"
Teisinė forma: Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija.
Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Įstaigos kodas:190013774
Tipas: lopšelis-darželis
Grupė: Neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdymo proceso dalyviai: vaikai nuo 1,5 iki 7 metų.
Ugdymo(si) kalba: lietuvių
Ugdymo(si) forma: dieninė
Adresas: Jokūbo Kolaso g. 15, Vilnius; LT - 11306
Tel.(8-5)2670969
El.paštas: rastine@ziogelis.vilnius.lm.lt
Internetinė svetainė: http://www.pavilnioziogelis.lt
Darželis įsteigtas Pavilnyje Jokūbo Kolaso gatvėje 1987 metais. Įstaiga įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, įspūdingos gamtos apsuptyje, šalia Pavilnio
regioninio parko. Gamtovaizdžio unikalumu Pavilniui neprilygsta nei vienas Vilniaus mikrorajonas. Vilnios slėnis, Pučkorių atodanga, dvaras ir piliakalnis, Belmonto
malūnas, Tuputiškių serpantinas – tai Valstybės saugomi gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Darželį supa miškai, kalnai, sodai, laukai: Jokūbo kalnas su
milžiniškomis sūpynėmis, Pavilnio mokyklos sodas ir tvenkiniai už darželio tvoros, kur vaikai gali stebėti vandens gyvūnus, kalva, pro kuria geležinkeliu rieda
traukiniai ir jų sustojimo stotelė. Dėkinga yra darželio sociokultūrinė aplinka, gyvenvietės infrastruktūra: čia yra parduotuvės, biblioteka, kapinės, bažnyčia, paštas,
mokyklos, Pavilnio bendruomenės namai su laisvai prieinamais kiemo treniruokliais ir šalia esančiu žirgynu, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pavilnio
filiale yra zoologijos ir dendrologijos skyriai, įvairūs gyvūnai ir augalai, nepakartojamas stebuklingas ąžuolas, kuris išpildo svajones. Darželis apsuptas privačių
gyvenamųjų namų, kur vaikai gali stebėti, kaip dirbami daržai, auginami naminiai gyvūnai. Pavilnio gyvenvietė turi savo šimtametę istoriją, dar išliko dalis akmenimis
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grįstų gatvių. Čia gyvena daug iškilių žmonių, dailininkų, rašytojų. Dėkinga geografinė padėtis suteikia galimybę, ugdant vaikus, pereiti prie vaiko patirtinio ugdymosi,
padėti jiems pažinti pasaulį aktyviai veikiant – tyrinėti visais pojūčiais, daryti, bandyti ir eksperimentuoti, stebėti savo veiksmų pasekmes, diskutuoti, spręsti
problemas, dalintis išvykų patirtimi ir kt., daugelį dalykų vaikai gali pamatyti ne paveikslėliuose, o savo akimis, būnant gamtoje, išvykų metu.
Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“ vienintelė valstybinė ikimokyklinio ugdymo programą vykdanti įstaiga Pavilnyje. Kaimynystėje įsikūrusios kitos
švietimo įstaigos – Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurencinę
aplinką valstybiniam darželiui sukuria privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų steigimas – Pavilnio gyvenvietėje įsteigti 2 darželiai – VšĮ „Smalsučiai“ ir „Bebenčiai“.
Pavilnio mikrorajonas – privačių namų ir kotedžų kvartalas. Šiuo metu jis sparčiai plečiasi, daugėja naujakurių, todėl didėja ir vaikų, lankančių Vilniaus lopšelį-darželį
„Žiogelis“, skaičius. Tarp naujų Pavilnio gyventojų daug išsilavinusių žmonių. Ugdymo kokybei keliami vis aukštesni reikalavimai: tėvai pageidauja, kad Darželis ne
tik laiduotų vaiko saugą ir sveikatą, bet ir visapusiškai ugdytų. Viena svarbiausių ugdymo sričių – socialinių įgūdžių ugdymas: formuoti sėkmingo bendravimo pamatą,
ugdant teigiamą vaiko požiūrį į save, padedant suprasti ir priimti savo ir kitų jausmus, valdant emocijas ir elgesį, skiriant dėmesį neverbalinei komunikacijai,
bendravimo taisyklių aiškinimui.
Ugdymo programos kryptingumą lemia galimybė ugdyti vaiką realiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų, gamtoje ir gyvenvietės sociokultūrinėje
aplinkoje . Lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, sveikatos ir užtikrinti vaiko teisę
tinkamai ugdytis. Kurdami lopšelio-darželio ugdymo programą pedagogai vadovaujasi tėvų nuostatomis, lūkesčiais ir poreikiais, prisiima atsakomybę už vaikų
visuminį ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: fizinio ir psichinio saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos tenkinimą.
Ugdymo programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) poreikius.
Ugdymo programos turinio kryptingumas: Pažinimo gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas sąveikoje su gamta ir Pavilnio sociokultūrine aplinka .
Programos istorija: Pirmoji lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa buvo parengta 2007 metais, besiremiant nacionalinėmis kūrybinio
kompleksinio ugdymo programomis kuriose kūrybiškai siejamos humanistinė, egzistencialistinė, fenomenologinė ir kt. idėjos. Ypatingą dėmesį mūsų darželio
programoje skyrėme vaikų emocinei-socialinei raidai, vadovaudamiesi psichosocialinės vaiko raidos teorijomis: D. Golemano, A. Adlerio, pedagogų R. Šteinerio ir
R. Snyder ir M. Snyder idėjomis. 2016-2017 metais programa atnaujinta, atsižvelgiant į Lietuvos švietimo strategiją, siekiant užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą,
žvelgti į jo turinį iš vaiko perspektyvos. Siekiant vaikų ugdymo kokybės bei tikslingesnio kiekvieno vaiko ugdymosi, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
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aprūpinimo centro 2014 m. parengtas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“. 2015 m. parengtos „Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“
(„Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų“), kuriose pristatomas Pasiekimų aprašas, atskleidžiama, kaip juo vadovaujantis
patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą
pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus. Rekomendacijose vartojama sąvoka
„ugdymas“ suprantama kaip dvikryptis, dialogine sąveika grindžiamas procesas, apimantis tikslingą pedagogo poveikį vaiko ugdymuisi ir spontanišką vaiko ugdymąsi
pedagogo tikslingai sukurtoje edukacinėje aplinkoje. Atnaujinant programą „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus“, vadovaujamasi šių rekomendacijų nuostatomis.
Ugdymo proceso dalyviai: Lopšelio-darželio grupėse ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų. Darželis organizuoja ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Įstaigoje veikia vienuolika grupių: sdešimt grupių lietuvių ugdomąją kalba ir viena grupė (mišraus amžiaus) lenkų ugdomąja
kalba. Komplektuojant grupes lanksčiai prisitaikoma prie vaikų amžiaus ir bendruomenės poreikių. Lopšelio – darželio lietuvių grupes lanko apie 35% kitakalbių
šeimų vaikų, nes jų tėvai pageidauja ugdymo valstybine kalba. Dauguma vaikų auga palankioje socialinėje aplinkoje. Įstaigos pedagogai – patyrę, rūpestingi žmonės,
gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui, pripažįsta vaiko kultūrą, kaip vertybę. Tai kompetentingi, gebantys keistis, aktyviai ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys,
įgiję kvalifikacines kategorijas, pedagogai. Įstaiga yra besimokanti organizacija, jos veikla nuolat vertinama, tobulinama. Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, ją
sisteminti ir skleisti pozityvią darbo patirtį. Pedagogai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, nuolat organizuoja ugdymo, švietimo renginius, pramogas, kartu kuria
projektus, bendruomenės tradicijas. Tėvai aktyviai dalyvauja ugdymo procese.
Lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ veikia mokyklos Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios r palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atlikti vaiko specialiųjų
ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Įstaiga dalyvauja tarptautiniame projekte “Zipio draugai”, taip pat šalies, miesto vaikų kūrybinės raiškos ir pedagogų tobulinimosi renginiuose. Darželio
pedagogų komanda bendradarbiauja su “Vilnies” ir „Pavilnio“ pagrindinėmis mokyklomis, Naujosios Vilnios rajono darželių pedagogais, Naujosios Vilnios kultūros
centru, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Pavilnio biblioteka ir kt.
Atsižvelgdami į vaiką ir jo ugdymą, remiantys Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu
Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501), lopšelis-darželis „Žiogelis“:
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garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms,
atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio(12 straipsnis);



siekdamas apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar
nerūpestingo elgesio, grubaus elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio
nors kito jį globojančio asmens, lopšelis-darželis „Žiogelis“ imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo priemonių
(19 straipsnis).



pripažįsta, kad psichiškai ar fiziškai nepilnavertis vaikas turi gyventi pilnavertį ir prideramą gyvenimą, kuris garantuotų jo orumą, ugdytų
pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje.



pripažįsta nepilnaverčio vaiko teisę gauti ypatingą globą ir rūpinasi, jei yra lėšų, kad turinčiam į tai teisę vaikui ar atsakantiems už jo globą
asmenims būtų suteikta parama, kurios prašoma ir kuri atitinka vaiko būklę ir jo tėvų ar kitų vaiką prižiūrinčių asmenų padėtį (23 straipsnis).



siekia, kad vaiko lavinimo tikslas turi būti:
a) kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus;
b) ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat principams, paskelbtiems Jungtinių Tautų Įstatuose;

c) ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms; šalies, kurioje vaikas gyvena; civilizacijoms, kurios skiriasi nuo jo
paties civilizacijos;
d) parengti vaiką sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje, pagrįstam supratimo, taikos, pakantumo, vyrų ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų,
etninių, nacionalinių ir religinių grupių, taip pat vietinės kilmės asmenų draugystės principais;
e) ugdyti pagarbą gamtai (29 straipsnis).

Ši programa parengta vadovaujantis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, norminiais teisės aktais, bei lopšelyje – darželyje
“Žiogelis” sukaupta patirtimi. Programa nuolat atnaujinama, tobulinama atsižvelgiant į vaikų poreikių pasikeitimų analizės rezultatus, tėvų lūkesčius ir
pageidavimus, pedagogų pastebėjimus ir rekomendacijas.
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II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PRINCIPAI
Vilniaus lopšelyje – darželyje “Žiogelis” vaikų ugdymas(is) grindžiamas vadovaujantis šiais principais:
Socialinio ir kultūrinio kryptingumo principas. Gerbti ugdytinio nuomonę, suteikiant jam pačiam teisę rinktis veiklą ir veikti savaip:


sudaryti sąlygas vaiko kultūros puoselėjimui, vaiko socialinei patirčiai ir įgūdžiams, įgytiems šeimoje, bendruomenėje, grupėje;



ugdyti vaiko empatiją, gebėjimą pozityviai reikšti savo emocijas, bendraujant ir bendradarbiaujant, meninės raiškos būdais.

Integralumo principas. Garantuoti vaiko asmenybės fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darną:


formuoti vientisą vaizdą apie supantį pasaulį;



siekti vaiko ugdymo šeimoje ir darželyje darnos.

Tautiškumo principas. Gaivinti ir puoselėti tradicines kultūros vertybes:


Vilniaus krašto tradicijas, papročius, tautos etnokultūros vertybes integruoti į vaiko kasdieninį gyvenimą;



padėti vaikui visą, kas jį supa, įprasminti per vertybines, dorovines žmogaus nuostatas.

Humaniškumo principas. Kiekvienas vaikas yra vienintelis, unikalus, vertinamas kaip asmenybė:
• sudaryti vaikui daugiau galimybių pažinti ir išreikšti save, savo gebėjimus ir kūrybiškumą;
• ugdymas grindžiamas vaikui asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, procesais, problemomis.
• taikyti skirtingus poveikio būdus, metodus, ugdyti vaikus pagal individualizuotas programas;
• ugdyti vaikus, atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje tradicijas ir vaikų patirtį.
Demokratiškumo principas. Siekti lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės:
• išlaikyti pusiausvyrą tarp pačių vaikų pasirinktos ir auklėtojos siūlomos veiklos;
• pratinti vaikus imtis atsakomybės už savo veiklą;
• šeimos ir darželio sąveiką grįsti tėvų ir pedagogų iniciatyvų derinimu, partnerystės plėtojimu.
Nuoseklumo ir perimamumo principas. Siekti veiksmų suderinamumo ir perimamumo:


vesti vaiką nuo artimų (šeimos, namų, aplinkos, gimtosios vietovės, gamtos) prie tolimų reiškinių (vietovės, tėviškės, gamtinės, daiktinės bei istorinės

aplinkos, pasaulio ir kt.) pažinimo; siekti, kad vaikas darniai pereitų nuo ugdymosi šeimoje prie ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo.
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III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui
išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo
mokytis pradmenis.
Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas ir uždaviniai: Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi
skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi, pasiekti, kad vaikas:
Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir išreikštų save.
Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus,
veiksmų pasekmes, suprasti ir priimti savo ir kitų jausmus, valdyti emocijas ir elgesį,.
Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime, perimtų tautos kultūros vertybes.
Gebėtų laisvai, gyvai, nesivaržydamas išreikšti mintį, bendrauti, suprasti, kalbėti, aiškintis, atrastų žodžių ir kalbos prasmę, gerbtų taisyklingą kalbą.
Gebėtų išreikšti mintį žodžiais, sakiniais, juos modeliuoti siekiant kalbos taisyklingumo.
Mokytųsi pažinti supantį pasaulį ir veiktų natūralioje gamtinėje, sociokultūrinėje aplinkoje: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, eksperimentuotų,
improvizuotų, kurtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, jaustų savo galimybes ir vertę, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos
žingsnius.
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IV. UGDYMO(SI) TURINYS
Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo
programoje numatytas ugdymo turinys – tai tik orientyras, nevaržantis
pedagogo, leidžiantis jam kūrybingai organizuoti savo veiklą, ją įvertinti ir
koreguoti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, jo patirtį, vaiko bei grupės
individualumą. Ugdymo(si) būdus bei metodus pedagogai gali laisvai rinktis,
lanksčiai, kūrybiškai taikyti siūlomą ugdymo turinį – planuoti veiklą, parinkti
ugdomąją medžiagą. Ugdymo(si) veikla planuojama ir vykdoma pagal kelių
krypčių temas, skatinant vaiką plėtoti įvairias kompetencijas. Tema
plėtojama, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, lanksčiai integruojant ugdymo
sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant į vaiko pasiekimus.
Tema siekiama susieti į visumą vaiko išgyvenimus, atradimus, bandymus.
Siūloma ir pasirinkta tema gali būti ilgalaikė ar trumpalaikė, tapti vaikų,
pedagogų, tėvų idėjų, sumanymų, kūrybos šaltiniu, apimant veiklą ne tik
darželyje, bet ir už jo ribų.
Pagrindinis ugdymo turinio plėtojimo principas – “Čia ir
dabar” - vaikų ugdyma(si)s grindžiamas šiandieniniais vaikų interesais,
susidariusia situacija, kylančiomis problemomis.
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Ugdymosi turinys programoje „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus“ išdėstytas pagal pasirinktą ugdymo modelį: ugdomos vaiko kompetencijos, jos skirstomos
į pasiekimų sritis. Nurodoma, kokių pasiekimų tikimasi iš vaikų nuo 1 iki 3 metų (žingsniai 1-3) ir nuo 4 iki 6 metų (žingsniai 4-6), kokia veikla siūloma vaikui, kokie
ugdymo(si) metodai ir būdai taikomi, kaip naudojamos netradicinės ugdymo erdvės ir išskirti paremiančio ugdymo metodai specialiųjų poreikių turintiems ir
kitakalbiams vaikams. Tenkinant šiuolaikinio vaiko poreikius, visapusiškam ugdymui naudojamos IK technologijos.
Lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ sudarytos sąlygos ugdyti gabius ir specialiųjų poreikių vaikus, turinčius įvairių problemų, kurie integruojami į bendrojo
ugdymo grupes. Mums svarbu atpažinti vaiko problemą ir tenkinti jo specialiuosius poreikius taip, kad vaikas jaustųsi visavertis. Ikimokyklinis amžius pasižymi tuo,
kad šiame amžiuje labiausiai būdingi kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Lopšelyje – darželyje teikiama profesionali, savalaikė logopedo pagalba vaikams, turintiems
kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Taip pat ugdomi vaikai, turintys ir kitų sveikatos problemų.
Lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ veikia Vaiko gerovės komisija (VGK) pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu
Nr.579 patvirtintą „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą“. Ji sprendžia vaikų specialiojo ugdymo(si) poreikių pradinį
įvertinimą, jų siuntimą į pedagoginę psichologinę tarnybą, ugdymo organizavimą ir ugdymo turinio klausimus.

UGDYMO MODELIS (žemiau):
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VEIKLOS TEMOS plėtojamos, ugdant kompetencijas, orientuojantis į vaiko pasiekimus:
Veiklos temos

Socialinė kompetencija

Pažinimo kompetencija

„Aš ir kiti“:
„Saulutės takeliu rugsėjį
pasitinkam“, „Kas mane
globoja”, „Profesijos”,
„Aš noriu suprasti kitą“,
„Mano šeimynėlė”,
“Atrask, kas mus sieja”,
“Mano elgesys. Kitų
palankumas ir
saugumas”, “Mano
nuotaika”, „Kuo užaugęs
būsiu?“, „Susitarkim!!!“,
“Šeimos šventės ir
tradicijos”, „Sustok,
pagalvok, daryk”,
„Dviese ir visi kartu. Kaip
susirasti draugų”.
Projektas „Aš jaučiu“.

Savivoka ir savigarba:
Ugdosi savigarbą,
tikėjimą savimi ir savo
sėkme.
Geba saugiai elgtis, savo
elgesiu siekia nepažeisti
kitų teisių.
Geba suprasti kito
elgesį, gerbia kito
nuomonę.
Geba elgtis
savarankiškai, supranta
kas bloga ir kas gera,
derina ketinimus ir
veiksmus.

„Augu saugus, stiprus ir
sveikas“:
“Bėgs pėdutės takeliu į
sveikatos šalį“,”
“Aš panašus į kitus ir
visiškai skirtingas”,
„Mažieji sveikuoliai”,
„Dantukų šalyje“,
“Sportas kiškiams
pramoga, o vaikučiams sveikata”.

Emocijų suvokimas ir
raiška: Geba išreikšti
save judesiu, kūno poza.
Geba bendrauti ir
bendradarbiauti su
kitais.
Geba suprasti savo ir
kito išgyvenimus.
Geba žodžiu išreikšti
išgyvenimus, apibūdinti
problemas.

Tyrinėjimas:
Pažįsta save, savo kūną.
Siekia pažinti kitus,
lygina juos su savimi.
Turi elementarių žinių
apie saugų elgesį, savo
teises ir pareigas.
Pratinasi realiai gyventi
mažoje bendruomenėje,
įgydamas vis daugiau
žinių ir patyrimo apie
šeimą, draugus ir
draugystę, kaimynus,
kaimynystę, žmonių
darbą.
Geba susirasti
informaciją
enciklopedijose,
knygose ir kt.
Aplinkos pažinimas: Turi
elementarių žinių apie
maisto ir mitybos
poveikį sveikatai.
Pažįsta savo kūną,
suvokia jo galimybes,
siekia visapusiškai
pažinti save.
Turi elementarių žinių
apie ligas ir kaip jų
išvengti.

Komunikavimo
kompetencija
Problemų sprendimas:
Žino svarbią asmeninę
informaciją ir geba
pasakyti kitiems.
Geba palaikyti ir
puoselėti pasitikėjimo,
supratimo, pagarbos,
paramos, keitimosi
patirtimi ryšį tarp vaikų
ir suaugusiųjų.
Geba planuoti veiklą,
siekti rezultato, spręsti
problemas, suvokia savo
privalumus ir ribotumus.

Sveikatos saugojimo
kompetencija
Savireguliacija ir
savikontrolė: Geba
suvokti savo ir kito
jausmus, emocines
būsenas.
Geba suprasti kito
reakciją į jo reiškiamus
jausmus.
Geba suvaldyti savo
jausmus, kad
neišprovokuotų
nepageidaujamų
reakcijų.

Meninė kompetencija

Kasdienio gyvenimo
įgūdžiai: Geba nuo
mažens rūpintis savo
sveikata ir saugumu.
Nori judėti, augti
stiprus, ištvermingas,
drąsus, sveikas.
Geba derinti rankų
judesius, atlieka
manipuliacinius
veiksmus.

Meninė raiška: Geba
improvizuoti, kurti
judesius.
Geba laisvai,
koordinuotai judėti.
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Projektai „Augu sveikas
ir stiprus“, „Sveikas
vaikas – linksmas
vaikas“.
„Kalbos lobiai“:
“Meškiukų pasakos”,
„Mano knygelės dar
plonos...“, “Tu knygelę
pavartyk, viską, viską
pamatyk”, „Aš pasakoju,
kuriu, fantazuoju“,
“Senų knygų paslaptys”,
“Žodeliai nori žaisti”,
“Knygelę skaitau, daug
visko žinau”, “Šimtai
kalbų”, „Keliaujame su
knyga”, „Žaiskim ir
vaidinkim“, „Mįslių
skrynelė“, „Kas dienelę
po raidelę“, „Juokų
maišelis“, „Stoki,
raidele, į linksmą ratelį“,
„Skrisk, žodeli, drugeliu,
su lietuvišku vardu“.
Projektai „Seku, seku
pasaką“, „Žaidžiame
pasaką“.
„Aš gyvenu gražiame
Vilniaus kampelyje –
Pavilnyje“: “Mano
miestas“, „Mano
darželis “Žiogelis”,
„Šeima – tai buvimas

Turi elementarių žinių
apie vaistus ir žalingus
įpročius.

Geba laikytis asmens
higienos taisyklių.
Geba savarankiškai
saugiai judėti, pasirinkti
tinkamą žaidimą.

Santykiai su
suaugusiaisiais ir
bendraamžiais :
Geba natūraliai, laisvai,
gyvai, nesivaržydamas
kalba išreikšti patirtus
įspūdžius.
Laikosi kalbinio
bendravimo etikos.

Iniciatyvumas ir
atkaklumas:
Kuria, eksperimentuoja
su garsais, skiemenimis,
žodžiais ir jų deriniais.
Gėrisi ir gerbia
taisyklingą, vaizdingą,
turtingą kalbą.
Ugdosi kalbos jausmą ir
intuiciją.
Geba taisyklingai vartoti
prielinksnius, žodžių
galūnes.
Supranta gimtosios
kalbos savitumą, žino,
kad yra daug kalbų,
tarmių.
Domisi knyga.

Sakytinė ir rašytinė
kalba:
Geba bendrauti,
suprasti, kalbėti,
aiškintis, atrasti žodžių ir
kalbos prasmę.
Geba išreikšti mintį
žodžiais, sakiniais, juos
modeliuoti siekiant
kalbos taisyklingumo.

Savivoka ir savigarba:
Supranta apie šeimą ir
jos svarbumą žmogui.
Suvokia ryšį tarp šeimos,
darželio, gimtojo
miesto, santykius su

Aplinkos pažinimas ir
tyrinėjimas: Pažįsta
vaiką supančių objektų
ir santykių tarp jų
įvairovę.
Įgyja, plečia ir gilina
supratimą apie save,

Problemų sprendimas:
Pažįsta aplinką
bendraudamas,
gyvendamas šalia kitų,
ieškodamas galimybės
kartu bendrauti, žaisti,
dirbti.

Estetinis suvokimas:
Geba pajusti kalbos
grožį, skambumą, ritmą,
deklamuojant,
pasakojant, dainuojant.
Geba suvokti kalbos
perkeltinę prasmę,
suvokti ir vartoti
dviprasmybes, absurdus,
humorą, fantazijas.

Kasdienio gyvenimo
įgūdžiai: Žino, kad
žmonės būna sveiki ir
serga, kad yra žmonių,
kurie rūpinasi mūsų
sveikata, kur reikia
kreiptis ištikus nelaimei.

Kūrybiškumas: Geba
patirtus įspūdžius,
nuotaikas, mintis reikšti
meninėmis
priemonėmis.
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kartu”, „Prekybos
draugais, giminėmis ir
centre”, „Kaimynystė”,
kt.
„Aš augu“, „Lietuvėle, tu
graži“, „Aš mėgstu
keliauti“, „Pavilnių parko
apsuptyje“, „Mane
supanti erdvė“, „Žiogas
keliauja Pavilnio
takeliais“.
Projektas „Saugios
Pavilnio gatvės“.
„Aš ir gamta“:
„Rudens atradimai“,
„Kas ropoja“, „Miško
gyventojai“, „Gyvūnai –
mūsų draugai“,
„Paragauk ir
paskanauk“, „Užburtas
rudenėlis“, „Žibintų
šviesoje“, „Žiemos
stebuklai“, „Baltos
šaltos žiemužės
džiaugsmai ir vargai“,
„Augalų gyvybės ratas“,
„Už švarią žemę“,
„Įkelkim inkilėlį“, „Ir
paukšteliams, ir
žvėreliams, reik visiems
švarios žemelės“,
„Atradimų išvykos”.
Projektas „Mažieji
gamtininkai“.

Savivoka ir savigarba:
Pažįsta pasaulį kaip
nedalomą visumą,
pratinasi jame
atitinkamai elgtis bei
vertinti viską, kas jį
supa.
Geba matyti gamtos
grožio ekologinę vertę,
kurti jį savo aplinkoje,
pajusti Žemės ir
Dangaus paslaptingumą,
didybę.
Ugdosi meilę,
atsakomybę gamtai ir
aplinkai.
Suvokia savo veiklos
poveikį gamtai, augalų
bei gyvūnų metų ritmą,
augimui ir gyvenimui
būtinas sąlygas ir kt.
Ugdosi pagarbą šventais
laikytiems gyvūnams,

šeimą, draugus, gimines,
kaimynus,
bendruomenę,
artimiausią aplinką,
gimtąjį miestą, Tėviškę.
Geba eksperimentuoti,
tyrinėti.
Geba ieškoti
informacijos
enciklopedijose,
knygose, nuotraukose ir
kt.
Aplinkos pažinimas,
skaičiavimas ir
matavimas, mokėjimas
mokytis: Domisi
artimiausia gamtine
aplinka, pasauliu.
Geba ieškoti ir gauti
informacijos apie
gamtos reiškinius,
gyvūnus, augalus.
Išbando vis kitus
pasaulio pažinimo
būdus.
Geba eksperimentuoti,
tyrinėti, išgyventi, atrasi,
vertinti.

Geba suvokti pasaulį
kaip nedalomą visumą,
pratinasi jame
atitinkamai elgtis,
vertinti, saugoti visą kas
jį supa.
Geba dirbti grupėje ir
gamtoje (tvarkyti savo
grupės, darželio aplinką,
neteršti ir kt.)

Geba įsivaizduoti, žaisti
vaizdiniais, realybę skirti
nuo fantazijos.

Savireguliacija ir
savikontrolė, fizinis
aktyvumas: Suvokia oro,
vandens, žemės ir
ugnies naudą.
Žino kai kuriuos
tradicinius vaistinius
augalus.
Žino, kad yra naudingi ir
žalingi žmogui augalai.

Meninė raiška: Geba
gamtoje ir aplinkoje
patirtus įspūdžius
išreikšti meninės raiškos
priemonėmis.

15

„Šventės, metų ratas ir
tradicijos“:
„Krenta lapai pamažu,
rudenėli, kaip gražu“,
„Rudenėlio gerybės“,
„Moliūgiadienis“,
„Vėlinių žvakelės
šviesoje“, „Graži mūsų
šeimynėlė“, „Advento
vakaronės“, „Jau
Kalėdos, vėl sukas
saulelė ratu“, “Lietuvėle,
tu graži“,
„Pusiaužiemis“, „Žiema,
žiema, bėk iš kiemo“,
„Žemė – Gyvybės
nešėja“, „Sugrįžki,
paukšteli“, „Velykos.
Gamtos atbudimas“, „Ir
švelnumą, ir jaukumą,
viską atneša mama“,
„Mano tėtis”, „Vaikų
gynymo diena“, „Karšta
žiema“.

„Aš – kūrėjas“:
„Mano spalvotas
pasaulis“, „Boružėlė tik
viena, o taškelių jos
gausa“, „Spalvota

augalams, Gyvybei šalia
savęs, Žemei.
Santykiai su
suaugusiaisiais ir
bendraamžiais: Pažįsta
ir perima tautos kultūrą,
remiantis tautos
tradicijomis.
Suvokia metų ritmą ir
laiko tėkmę pagal
švenčių, renginių
eiliškumą.
Geba intuityviai jausti
tradicijų, apeigų
simbolių prasmę,
kalendorinių švenčių
pasikartojimus.
Jaučia pagarbą žmogaus
darbui, meilę tėviškei,
jos gamtai.
Domisi savo šeima bei
giminės istorija.
Domisi vietinėmis
šventėmis, tradicijomis,
papročiais.

Savivoka ir savigarba,
santykiai su
suaugusiaisiais ir
bendraamžiais: Dailės,
muzikos, vaidybos

Tyrinėjimas,
iniciatyvumas ir
atkaklumas, mokėjimas
mokytis: Pažįsta etnines
gamtos reiškinių
reikšmes ir prasmes,
juos vertina ir tęsia
etnines kultūros
tradicijas.
Ugdosi pagarbą šventais
laikytiniems gyvūnams,
augalams.
Geba surasti informaciją
enciklopedijose,
knygose, nuotraukose,
paveikslėliuose.
Jaučia sakralinę šventės
prasmę.
Geba suprasti ryšį tarp
švenčių, metų laikų,
žemės ūkio darbų,
tradicijų ir papročių,
atkreipiant dėmesį į
šventiniuose ritualuose
naudojamus augalus –
simbolius: eglutė, verba,
paparčio žiedas ir kt.
Mokėjimas mokytis:
Saviraiškos procese
pajunta, pažįsta, suvokia
ir išbando įvairias
meninės raiškos
priemones.

Meninė raiška, estetinis
suvokimas: Geba
meninėmis
priemonėmis reikšti
švenčių, renginių metu
patirtus įspūdžius,
išgyvenimus.
Gamina darbelius iš
gamtinės medžiagos,
pažįsta ir įsisavina kai
kurias tautodailės
technikas: verbų
pynimo, margučių
marginimo, šiaudinių
sodų, žaisliukų gamybos,
keramikos puošimo ir kt.
Geba išreikšti savo
jausmus, emocijas
artimiems žmonėms,
dainuodamas,
deklamuodamas ir kt.

Sakytinė ir rašytinė
kalba: Geba bendrauti,
keistis patirtimi, pažįsta
save ir juos supantį
pasaulį.

Savireguliacija ir
savikontrolė: Patiria
atradimo malonumą,
išgyvena kūrybos
džiaugsmą,
pasitenkinimą, sėkmės

Meninė raiška,
kūrybiškumas: Reiškia
save dailės pagalba,
geba matyti, mąstyti ir
jausti vaizdu.
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savaitė“, „Aš ir tu –
kurkime abu kartu“,
„Pasek man pasaką“,
„Aš sukūriau mažytį
pasaulį“, „Žėrinčios fėjų
dulkės“, „Vandenėlio
stebuklėliai“, „Balto
popieriaus paslaptys“,
„Teptukinijos šalyje“,
„Ką galima veikti su
balionais“, „Muzikos
šalyje“, „Stebuklingas
mūsų jausmų pasaulis“,
„Iš močiutės skrynios“,
„Pilna kraitelė mano
darbelių“, „Svajonių
žemė“.
Projektas „Vaikai vaidina
vaikams“, Interjero
puošimo projektai,
parodos.

pagalba atskleidžia savo
pomėgius ir gabumus.
Žaidybinės, vaidybinės
veiklos metu “atranda”
save, socialinius
gebėjimus, pasitikėjimą
ir teigiamą savęs
vertinimą.

Suvokia lietuvių muzikinį
folklorą kaip specifinę
tautos kultūros dalį,
kurioje sukaupti kilniausi
žmonių jausmai, mintys,
nuostatos, fantazija.
Folkloro pagalba perima
etnines bei dvasines
tautos vertybes.
Jaučia meno ryšį su
tradicija, intuityviai
suvokia lietuvių tautos
meną.

Vaiko ugdymo ir ugdymosi METODAI


Žaidimo forma
sąveikaudamas su
aplinka, gamta, žmogaus
sukurtais daiktais, meno
kūriniais, perima
estetinę kultūrą.

jausmą, teigiamai
nusiteikia meninei
veiklai ir menui.

Reiškia save muzikos
pagalba – garsais ir
elementaria muzikine
kūryba, geba klausyti ir
girdėti save ir kitus,
suvokti ir jausti muziką.
Reiškia save
dramatizacijos pagalba,
jungdamas visas
meninės raiškos
priemones.
Turi poreikį kurti,
dalyvauti meninėje
veikloje, suvokia ir
vertina meno kūrinius.

IR BŪDAI:

Žaidybinis metodas, netiesioginis ugdymas, skatinant vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti

dėmesį į ugdomąją veiklą;


Praktinis metodas, kurio pagalba vaikams padedama per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką;



Eksperimentinis metodas, kai vaikui sudaromos galimybės tirti ir atrasti;



Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) suteikiantis galimybę perduoti informaciją;



Kūrybinis metodas, sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų.



Vaizdinis metodas, nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius;
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Projektinis metodas, padedantis formuoti įvairesnį ugdymo procesą. Projektai numatomi, keičiami, atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir tėvų lūkesčius.

UGDANT DVIKALBIUS VAIKUS, kai jie mokosi grupės kalbos, lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ taikomi įvairūs būdai ir metodai:


Pirmiausiai atsižvelgiama į vaikų turimus kalbinius gebėjimus. Ikimokyklinio ugdymo

auklėtojui svarbu prisitaikyti prie kiekvieno vaiko kalbos mokėjimo lygio.


Kalbai mokytis vaikams gali būti organizuojamos žaismingos kalbinės valandėlės (intensyvūs, individualūs ir grupiniai pokalbiai, įgarsinti pokalbiai, kalbiniai
žaidimai ir pan.), kurių metu jie tikslingai mokosi grupės kalbos.



Į grupę kviečiami tėvai, seneliai, įvairūs svečiai, kurie individualiai ką nors veikia su grupės kalbos besimokančiais vaikais – tai padeda sukurti daugiau
komunikacinių situacijų ir intensyvina vaikų kalbėjimą.



Kalbindami vaikus ikimokyklinio ugdymo auklėtojai remiasi jau turimu vaiko žodynu, tačiau pamažu jį plečia – sudaro šiek tiek sudėtingesnes frazes, skaito
tekstus, kuriuose yra neaiškių, tačiau iš konteksto suprantamų žodžių ir kt.



Tinka išplėtimo, patikslinimo, perfrazavimo metodai – kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas stengiasi suprasti, ką vaikas nori pasakyti, perklausia, tiksliai,
taisyklingai pasako tos dvikalbio vaiko kalbos, kurios jis mokosi, žodžius ar sakinius, kad vaikas įsidėmėtų taisyklingas frazes.



Vaikai skatinami norą, mintį išreikšti mimika, gestais ir kitomis neverbalinėmis priemonėmis.



Ekskursijos ir pramogos suteikia galimybę diskusijoms ir klausimams. Vaikai suskirstomi į mažesnes grupeles, kad kiekvienas vaikas būtų pakalbintas, turėtų
galimybę išsakyti savo įspūdžius. Tai sukuria daugiau kalbinių situacijų.



Su vaikais žaidžiami žaidimai, dainuojamos dainelės, deklamuojami eilėraštukai, kurie yra lengvai įsimenami ir padeda įsidėmėti naujus žodžius, jų tarimą,
frazių formą.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, bendradarbiaudami su tėvais, padeda jiems suprasti dvikalbystės reikšmę vaiko gyvenime, skatina įsitraukti į vaiko kalbų mokymosi
procesą.
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UGDYMO(SI) APLINKA

modeliuojama, keičiama, turtinama orientuojantis į vaiko amžių, jo poreikius, galimybes, ugdymo(si) tikslus bei

uždavinius. Aplinka – viena iš svarbiausių ugdytojų. Edukacinės erdvės grupėse, patalpose ir lauke kuriamos ir pritaikomos savarankiškai ir pedagogo inicijuotai
individualiai ir grupinei vaikų veiklai. Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ edukacinė aplinka:


Garantuoja palankias sąlygas vaikų fiziniam, emociniam ir protiniam ugdymui(si).



Saugi, jauki, moderni, žaisminga.



Patogi vaikams ir lengvai pertvarkoma pagal ugdymo tikslus ir metodus, vaikų fizinį išsivystymą, grupės tradicijas.



Estetiška ir funkcionali, skatinanti savarankiškai veikti, pasirinkti mėgstamą užsiėmimą.



Nuolat vykdomas tolesnis vaikų aplinkos įvairinimas, papildymas nauja įranga bei metodinėmis priemonėmis.
Vilniaus lopšelyje-darželyje “Žiogelis” edukacinės erdvės kuria individualų, ryškų darželio įvaizdį:

Grupės: tenkinant įvairius vaikų interesus įrengtos erdvės vaikų konstravimui, tyrinėjimui, vaidmenų žaidimams, žaislams ir žaidimams, muzikai ir judesiui,
vaizduojamajam menui, bibliotekėlės. Erdvės vaikų veiklai ir priemonės išdėstytos orientuojantis į vaikų interesus,
kylančius sumanymus, žadina savaiminį perėjimą nuo vienos veiklos rūšies
prie kitos. Įvairioms vaiko kompetencijoms ugdyti naudojamos įvairios
priemonės -

veidrodžiai, lentos, stendai, plakatai, originalūs piešimo

įrengimai (pvz. sinchroninio piešimo stiklas). Vaikų ugdymosi veiklai
naudojamos visos grupės erdvės – ir rūbinėlės, ir miegamieji. Grupėse yra
šios ugdymosi priemonės: socialinei kompetencijai ugdytis (priemonės
siužetiniams – vaidmeniniams žaidimams, aprangos elementai, emocinio intelekto ugdymo priemonės), supančio
pasaulio pažinimui (žmonių buities, profesijų atributai, transporto priemonės, įrankių rinkiniai, eismo ženklai, gyvūnų,
paukščių figūrėlės ir kt.), komunikacinių gebėjimų ugdymui (enciklopedijos, paveikslai, žurnalai, vaikiškos knygelės, pasakų įrašai, telefonai, audio aparatūra,
kompiuteriniai žaislai ir kt.), tautinio ugdymo (žemėlapiai, tautodailės reprodukcijų rinkiniai, smulkioji tautosaka, tautiniai rūbai, tautinė simbolika ir kt.), meniniam
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ugdymui (tapymui, piešimui, lipdymui, muzikavimui, vaidybai ir kt.), sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymui ir judesiui (kamuoliai, šokdynės, lankai, virvės,
kėgliai, taikiniai ir kt.). Visos priemonės, žaislai, knygos ir kt. išdėstyti taip, kad būtų prieinami vaikams, skatintų jų žingeidumą, norą žaisti.
Šiuolaikinės technologijos yra neatsiejama veiklos priemonė siekiant modernesnės komunikacijos, informacijos sklaidos,
kūrybingesnio tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Naudojant IKT ugdymo procese padeda vaikui atrasti vis įvairesnius savęs, socialinės aplinkos ir gamtos pažinimo
būdus. Ugdydama pažinimo kompetenciją savo įstaigoje naudojame mokomąją medžiagą, kuri skatina ugdyti(s) pastabumą, mąstymą, galima įtaigiau papasakoti ir
pademonstruoti įvairias geometrines formas, dydžius, todėl vaikai lengviau įgyja supratimą apie paprasčiausius matematinius vaizdinius.
Naudojant naujas technologijas vaikai pradeda labiau domėtis grafiniais simboliais (raidėmis, žodžiais, tekstais, užrašais ir pan.), bando juos pažinti ir atpažinti,
žaisti jais, patys juos kuria. Interaktyviojoje lentoje jie rašo, skaito, mokosi tarti, pamėgdžioti garsus, nagrinėja žodžius, ieško raidžių ir garsų žodžiuose. Taip plečiama
komunikacijos patirtis. Naudojant IKT ugdoma vaikų meninė kompetencija. Vaikai lengviau atsiskleidžia, atranda save, išgyvena kūrybinį džiaugsmą. Veikdami
pajaučia linijos, spalvos, formos raiškos galimybes plokštumoje ir erdvėje, labiau koordinuoja rankos ir akies judesius. IKT naudojimas pagyvina ugdyma(sį), stiprina
vaikų motyvaciją, ugdymas ir mokymas tampa aiškesnis, įdomesnis, išsamesnis dinamiškesnis, patrauklesnis. Darželyje yra galimybė vaikams pasinaudoti
kompiuteriu. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto. Besiruošdama veiklai auklėtojos rengia pateiktis. Dažnai pateiktyse esančią vaizdinę bei informacinę
medžiagą pristato pasirinktas personažas, kuris pasakoja, pamoko vaikus, užduoda klausimus, pateikia užduotis. Toks medžiagos pateikimas yra efektyvesnis ir
įtaigesnis nei pedagogo aiškinimas ar pasakojimas. Vaikai noriai atsakinėja į klausimus, atlieka užduotis. Netradicinis pateikčių pateikimas sužadina vaikų smalsumą,
kuris išlieka iki veiklos galo.
Interaktyvi lenta prijungta prie kompiuterio ir multimedijos projektoriaus pagalba, paverčia baltą
rašomąją lentą interaktyviu kompiuterio ekranu, turinčiu daug įdomių galimybių. Kompiuterį galima valdyti naudojantis
rašikliu kaip beviele pele arba liečiant lentos paviršių pirštu. Interaktyvios lentos dėka vaikų veiklos tampa guvesnės,
vaizdingesnės. Atlikti užduotis interaktyvioje lentoje vaikams labai patinka, nes joje, naudojantis elektroniniu pieštuku,
galima rašyti, piešti, braižyti, stumdyti, pernešti vaizduojamus objektus. Norėdama nustebinti ir sudominti mūsų
ugdytinius, stengiamės naudoti, kuo įvairesnes animuotas interaktyvias programas, žaidimus.
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Salė: funkcionalus salės grindų dizainas, žymint pagrindines ašis ir centrą padeda vaikui orientuotis erdvėje;
Turtinga muzikavimo aplinka;
Daug sporto priemonių;
Salė aprūpinta multimedijos įranga.
Laiptinės, koridoriai: erdvės naudojamos eksponuojant vaikų individualius ir grupinius vaizduojamojo meno darbus,
pristatant veiklos projektus, skatina tyrinėti, atrasti ir įsidėmėti skaičius, figūras.
Kiemo aplinka:
 sensorinis vaikščiojimo takelis;
 mokomasis daržas;


pažinimo

gėlynas,

kurio

veiklai

pritaikytas

takeliais

galima

vaikščioti;

vejos po darželio langais naudojamos ekspozicijoms, „plenerams“, dėliojami pano iš gamtinės medžiagos ir piešiami paveikslai
ant sniego: „Akmenėlis turi aukso širdį“, „Daržoviukai“ ir kt.;
kieme auga daug medžių – eglės, klevai, beržai, kaštonai, maumedžiai ir kt., jie tradiciškai kasmet sodinami vaikų, išeinančių iš
darželio ir jų tėvų;
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 dirbtinis kalnelis vaikų judriajai veiklai;
 didelė patogi pavėsinė „Draugystės namelis“ kurioje galima organizuoti įvairias
ugdomąsias veiklas, pramogas, šventes, tėvų susirinkimus, metodines valandėles;
 stalai ir suolai meninei, kūrybinei, žaidybinei
veiklai kiemo pavėsinėse;
 lauko piešimo ant sienų erdvės ir kt.

Lopšelio – darželio “Žiogelis” aplinka aprūpinta įvairiomis priemonėmis, skatinančiomis vaiko aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti, atrasti,
bendrauti ir bendradarbiauti. Ugdymo(si) priemonės – tikslingos, veiksmingos, įvairios ir keičiamos pagal plėtojamos temos tikslus.

Programos „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus“ turinys išdėstytas pagal pasirinktą ugdymo modelį: ugdomos vaiko kompetencijos, jos skirstomos į pasiekimų
sritis. Nurodoma, kokių pasiekimų tikimasi, kokia veikla siūloma vaikui, kokie ugdymo(si) metodai ir būdai taikomi, kaip naudojamos netradicinės ugdymo erdvės,
kokie paremiančio ugdymo metodai taikomi.
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Socialinė kompetencija
Pasiekimų sritis: Emocijų suvokimas ir raiška (3)
Emocijų suvokimas ir raiška srityje vaikui ugdantis tobulėja:
 savo jausmų raiška, suvokimas ir jų pavadinimas;
 kitų jausmų atpažinimas ir tinkamas reagavimas į juos;
 savo bei kitų nuotaikų ir jausmų apmąstymas.
Vertybinė nuostata: Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.
Esminis gebėjimas: Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems
priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda).
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Vaikas atpažįsta, ką jaučia, turi
savus emocijų raiškos būdus.
Pradeda vartoti emocijų
raiškos žodelius ir emocijų
pavadinimus.

1-3

Supykęs ant suaugusiojo vaikas atpažįsta šį jausmą ir
gali pareikšti: „Aš piktas!“

Praktinis metodas, individuali vaiko veikla: Pedagogas
aktyviai reaguoja į vaiko rodomus emocijų ženklus – veido
mimika susitapatina su jo nuotaika, komentuoja emocijas
ar jausmus, juos pavadina. Stebi, kaip vaiko emocijų ir
jausmų raiška išsiplečia ir skirtingai į ją reaguoja, padeda
atrasti naujų emocijų ir jas įvardinti.
Vaizdinis: Parodyti savo pavyzdžiu vaikui, kaip galima
reaguoti į kito vaiko emocijas: jei jis džiaugiasi, pasijuokti
kartu su juo, jei liūdi, verkia – paglostyti, duoti žaislą.
Mokyti atsiprašymo ir susitaikymo ritualų. Žaisti žaidimą
„Veidelis“, naudojant veidrodį arba veidukuskamuoliukus.

Pastebi kitų žmonių emocijų
išraišką, atpažįsta aiškiausiai
reiškiamas emocijas ir į jas
skirtingai
reaguoja
(pasitraukia šalin, jei kitas
piktas; glosto, jei kitas
nuliūdęs

Jei kitas vaikas šypsodamasis jam tiesia žaislą – pats
nusišypso ir pradeda su juo žaisti. Kai kitas vaikas
atima žaislą, verkia ir laukia auklėtojo pagalbos.
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Pradeda
suprasti,
kad
skirtingose situacijose jaučia
skirtingas emocijas, kad jas
išreiškia
mimika,
balsu,
veiksmais, poza. Pavadina
pagrindines emocijas.
Atpažįsta kitų emocijas pagal
veido išraišką, elgesį, veiksmus.
Geriau supranta kitų emocijas
ir jausmus, dažnai tinkamai į
juos
reaguoja.
Pradeda
suprasti, kad jo ir kitų emocijos
gali skirtis.
Atpažįsta bei pavadina savo
jausmus ir įvardija situacijas,
kuriose jie kilo.
Pradeda kalbėtis apie jausmus
su kitais – pasako ar paklausia,
kodėl pyksta, kodėl verkia.
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.

4-6

Pasako, kad švenčiant gimimo dieną buvo linksma,
kad supyko, kai draugas su juo nežaidė. Stovėdamas
prieš veidrodį paprašytas gali nutaisyti linksmą,
liūdną, piktą veido išraišką. Nuotaikų veideliais
pažymi savo nuotaiką.

Praktinis: Skatinti kasdien sukurtame kalendoriuje „Kaip
šiandien jaučiuosi“ žymėti savo nuotaiką, parenkant ją
atitinkantį nuotaikų veidelį. Skatinti reikšti visus jausmus,
kad būtų galima pastebėti, kada vaikui reikia pagalbos, ir
jam padėti. Skaityti knygeles apie jausmus ir jų išraišką.

Pažiūrėjęs į savo draugą pasako, ar jis linksmas, ar
rimtas, ar liūdnas. Vaikas stengiasi paguosti, padėti.
Jei pastebi supykusį draugą, pasitraukia nuo jo, gali
prieiti prie auklėtojos ir pasakyti.

Žaidybinis: Pasiūlyti žaisti socialinius žaidimus:
vaidmeninius, sociodramas, situacijų modeliavimo
žaidimus. Skatinti stebėti ir domėtis bendraamžių
savijauta.
Padėti vaikams išmokti tokių emocijų raiškos būdų, kurie
leistų jam pasijusti geriau, tačiau neskaudintų kitų.
Skatinti suprasti savo ir kito išgyvenimus. Pasakyti, kaip
jaučiasi jis ir kiti.
Pasiūlyti žaidimų, kuriuose vaikas būtų skatinamas
išreikšti savo jausmus: emocijas reikšti dainuojant,
piešiant, šokant, komentuoti jausmų paveikslėlius.

Pasako, kad jam linksma, o kitam tuo pačių metu
liūdna.
Piešdamas, komentuoja savo piešinius : „Čia aš. O čia
mano draugas. Man linksma su juo žaisti.“
Geba žodžiu
problemas.

išreikšti

išgyvenimus,

apibūdinti

Vaikas žaisdamas žaidimus bando išreikšti savo
jausmus judesiu, kūno poza. Draugiškai pakviečia kitą
žaisti kartu, jei šis atrodo draugiškai nusiteikęs.
Auklėtojai praneša, jei kitas vaikas liūdi ar reikia
pagalbos.
Žino keletą išeičių, ką galima daryti, kai kas nors
erzina, atima žaislus, suduoda. Erzinamas nepuola
muštis, bet ateina ir pasako auklėtojai.

Žodinis: Paskatinti vaikus žodžiais išreikšti įvairius
jausmus, kilusius skirtingose situacijose. Skaitant įvairius
tekstus kuo ryškiau intonuoti, išryškinant veikėjų
veiksmus, poelgius, jų nuotaikas.
Kalbėtis su vaikais, kaip jaučiasi jų draugai, artimieji, kas
gali juos pradžiuginti, kaip galima juos paguosti. Paskatinti
bendrus žaidimus, kuriuose reikia suprasti kitą ir
geranoriškai bendradarbiauti
Skatinti vaikus žodžiu išreikšti išgyvenimus, apibūdinti
problemas. Pokalbio metų, skatinti vaikus nesivelti į
muštynes, pranešti auklėtojai apie konfliktą. Aptarti su
vaikais, ką galima daryti, kai kas nors erzina kitą, atima
žaislus.
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Kiemo aplinka

Vaikai švenčia savo ir draugų gimtadienius, džiaugiasi
kartu su grupės vaikais, sako gerus žodžius, apkabina,
pasveikina vienas kitą.
Vaikai supranta, kad paukšteliams žiemą reikia
pagalbos, kalba apie tai, stebi paukščius, pagamina
lesyklėles ir maitina paukštelius.
Vaikai mokosi globoti augalus, emociškai reiškia
susirūpinimą, jei augalai kenčia, prižiūri pasodintus
medžius, gėles, kitus augalus darželio teritorijoje,
mokomajame darže, gėlyne.

Organizuojami vaikų gimtadieniai mūsų darželio
teritorijoje įkurtoje pavėsinėje.
Kalbėtis su vaikais, kaip jaučiasi jų „lauko draugai“paukšteliai, ypač žiemos metų. Skatinti vaikus kiekvieną
dieną pamaitinti paukštelius.
Darželio teritorijoje vaikai prižiūri medelius, juos palaisto,
aptveria, kad niekas nesulaužytų.
Vaikams aiškinama apie augalų augimą ir jų priežiūrą.
Vaikai skatinami pasidžiaugti savo darbo rezultatais.

Edukacinės ir kūrybinės
išvykos

Vaikai žino, kad reikia gailėti ir globoti visus žvėrelius,
kuriems reikalinga mūsų pagalba.
Vaikai žino, kad žmonės miršta. Tuo metų mes liūdim.
Vaikai žino ir supranta, kad žmonės serga ir būna
„kitokie“ negu sveiki žmonės. Jiems reikia padėti ir
globoti.

Pedagogai organizuoja ekskursijas į Gamtininkų sodą,
kuriame vaikai pamaitins žvėrelius. Ekskursijos metų į
netoliese esančiame žirgyną, vaikai pasidžiaugs ir
pamaitins arkliukus.
Organizuojamos ekskursijos į kapinės. Paaiškinam
vaikams kaip reikia elgtis kapinėse, kaip reikia paguosti
žmogų, kuris neteko artimųjų. Kokius žodžiu galima
pasakyti. Vaikai sutvarko apleistas kapinės.
Organizuojami labdaringi koncertai ir vaikų pasirodymai
dienos centre „Viltis“, kurį lanko žmonės su negalią.

Vaikas savo emocijas reiškia savitais būdais, bet
adekvačiai, geba parodyti simboliais tai, ką jaučia jis
ar kitas.

Paremiantis ugdymas: Nustatyti vaikams aiškias
taisykles, kad jie suprastų, kas leistina, kas ne, ir žinotų
pasekmes (nutraukta pasaka, atidėtas animacinis filmas
ar pan.). Auklėtoja parodo vaikui, kad jį myli net tada, kai
kalbasi su juo apie netinkamą jo elgesį.
Jei vaikas pernelyg drovus, bendro žaidimo metu galima
nesikreipti į jį tiesiogiai, o per jo turimą žaislą –
meškiuką, šunelį ar pan. Būtinai išsiaiškinkite, kaip vaikas
elgiasi ir kokios emocijos vyrauja namuose. Padėti vaikui
išmokti bendrauti su mažais pažįstamais žmonėmis.
Leisti vaikui pabūti vienam ir nusiraminti.

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas pyksta, pyktį
išlieja agresyviu elgesiu,
nerodo simpatijos ar
užuojautos;
kalbinamas vaikas emociškai
neadekvačiai reaguoja,
paliestas rodo
nepasitenkinimą ar baimę;
vaiko emocijų spektras
skurdus; pyksta, verkia, bet
negali įvardyti priežasties...
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Pasiekimų sritis:

Savivoka ir savigarba (5).

Savivokos ir savigarbos srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• vaiko asmeninio tapatumo jausmas,
• bendrumo su šeima, grupe jausmas, tautinio tapatumo jausmas,
•pozityvus savęs vertinimas
Vertybinė nuostata: Save vertina teigiamai.
Esminis gebėjimas: Supranta savo asmens tapatumą (,,aš esu, buvau, busiu“), 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.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Reaguoja į pasakytą savo vardą.
Jaučia ir tyrinėja savo kūną.

1–3

Pašauktas vardu, pasuka galvą, žiūri į akis.

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas: žaisti žaidinimus su vaiko
kūno dalimis, jas įvardijant. Dažnai
kreiptis į vaiką vardu, įvardinant jo
jausmus ir veiksmus. Pasitikti ir
išlydėti, panešioti, pagirti.
Bendraujant su vaikų paminėti vaiko
vardą ir lytį.

Jaučiasi svarbus kitiems.
Džiaugiasi didėjančiomis savo
galimybėmis judėti, atlikti
veiksmus, kalbėti, tikisi juo
besirūpinančio suaugusiojo
pritarimo, palaikymo, pagyrimo.
Kalba pirmuoju asmeniu: ,,aš
noriu“, ,,mano“.
Pasako, kas yra – berniukas ar
mergaitė, atskiria, pavadina 5-6
kūno dalis.
Didžiuojasi savimi.

Žaidžia savo rankytėmis, susitelkdamas patiriamiems
pojūčiams.
Pamatęs ateinančią mamą šypsosi, tiesia rankas.
Prieina prie suaugusiojo, kad parodytų, ko išmoko. Krykštauja ,
kai jam paplojama, jis pagiriamas.
Pasako savo vardą.
Tarp kitų daiktų atpažįsta savo drabužius ir atsineštą žaislą ir
juos parodo.
Paklaustas, „Kas tu esi – berniukas ar mergaitė?“, teisingai
atsako.
Dažniau bando veikti savarankiškai, išreiškia savo norus.
Prašo, kad suaugusysis stebėtų tai, ką jis daro ir kaip daro, rodo
savo žaislą.

Praktinis patirtinis metodas:
parūpinti įvairių priemonių, kad
vaikas suprastų, ką ir kaip gali
padaryti pats. Skirti individualų
dėmesį – domėtis, ką jis veikia,
pritarti žvilgsniu, šypsena, pagirti,
pasidžiaugti pasiekimais.
Žodinis metodas: skatinti pokalbius,
diskusijas apie fizines savybes,
pomėgius ir elgesio savybes, šeimą.
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Pradeda kalbėti apie tai, kas yra gerai, o kas blogai,
samprotauti apie save, savo pomėgius, veiklą.
Dažniau keičia žaidimo partnerius, įsitraukia į žaidimus su
mažiau populiariais vaikais.
Pratinasi pozityviai reaguoti į savo klaidas, pastebėti juokingą
puse, sąmoningai suklysti, pademonstruojant, kaip galima
juoktis iš savo apsirikimų.
Atpažįsta savo šeimos, savo nuotraukas, džiaugiasi ir didžiuojasi
jomis.
Supranta, savo norus, ketinimus,
jausmus. Pasako, kaip jaučiasi, ko
nori jis pats, kaip jaučiasi, ko nori
kitas 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.
Savęs vertinimas nepastovus,
siekia kitų dėmesio, palankių
vertinimų.
Vis geriau suvokia savo norus,
jausmus, savybes, gebėjimus,
šeimą, bendruomenę, Tėvynę.
Save ir savo gebėjimus vertina
teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų
palankumo jam ženklus.

4–6

Būdamas linksmas arba ramus, gali suprasti ir paaiškinti, ką
jaučia nuskriaustas bendraamžis.
Žaisdamas, atsiliepia, pašaukia ar vadina save vardu, pasako
vardą, kalba, pasakoja ką nors apie save, vartoja įvardžius,
mandagius žodžius.
Tyrinėja save veidrodyje, aiškinasi kuo žmonės panašūs ir kuo
skiriasi, aptaria nuotaiką, išraišką. Žiūrinėja savo ir draugų
atneštas nuotraukas, klijuoja jas.
Pasakoja auklėtojui, ką veikė per išeigines dienas, o šeimos
nariams – ką veikė darželyje.
Pasako grupės draugų ir savo šeimos narių vardus. Diskutuoja
apie grupės ir savo šeimos šventes, jų tradicijas.
Pasakoja istorijas iš savo, savo draugų ir šeimos gyvenimo.
Grupėje turi draugų, auklėtoją taip pat laiko drauge.
Žino, kad žmonės būna įvairių tautybių, kalba kita kalba, laikosi
kitokių tradicijų, mokosi būti jiems tolerantiškas. Stengiasi

Palaikantis metodas: pasidžiaugti,
pakomentuoti ir pagirti vaiko
pasiekimus tėvams, kad vaikas
girdėtų.
Stebėti nepakankamo savęs
vertinimo ženklų.
Vaizdinis praktinis: turėti vaiko
šeimos, grupės nuotraukų
albumėlius. Rengti grupės šventes,
pristatymus.
Vaizdinis praktinis: Pasiūlyti veiklos
tyrinėjimams: „Kas aš esu?“, „Mano
kūnas“, „Žmonių panašumai ir
skirtumai“, „Mano ir kitų pomėgiai“,
„Mano ir kitų jausmai“.
Pokalbiai , diskusija: paskatinti
vaikus kalbėti apie įspūdžius,
jausmus. Dažnai kalbėtis su vaikais
apie jų šeimas, tėvelių darbus,
šventes, organizuoti šeimos dienas
darželyje, išvykas į darbovietes.
Skatinti ir girti vaiką, išsakyti
pastabas konkrečiam jo poelgiui ar
veiksmui. Dažniau kreiptis į vaiką
vardu, pagiriant ir jį, ir jo gebėjimus.
Pasiūlyti idėjų savęs, šeimos, kitų
žmonių, jų grupių, Tėvynės
tyrinėjimams. Pristatyti vaiko ir tėvų
pomėgius vakaronėse, parodose ir
kt.
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suprasti, kad visi vaikai svarbūs ir turi lygias teises. Sužino, kad
gali kreiptis pagalbos, kai pažeidžiamos jo teisės.
Nupiešia save ir pakomentuoja, kaip atrodo, ką turi, ką veikia,
pasako ką nors apie šeimą, bendruomenę, Tėvynę.

Pasiūlyti idėjų veiklai, skatinančiai
tyrinėti kitų palankumo ir
nepalankumo ženklus, aiškintis
priežastis.

Lygina save dabar su savimi praeityje, ateityje. Atpažįsta
žmogaus raidos etapus: kūdikystė, vaikystė, paauglystė,
suaugęs žmogus, senatvė. Kuria žmogaus gyvenimo liniją.
Vaikas skirtingai reaguoja į pastabas ir pagyrimus. Vertina save
teigiamai: jaučiasi mylimu ir vertu meilės, svarbiu; jaučiasi geru
ir stengiasi tokiu būti. Suvokia save kaip savarankišką, unikalų
asmenį.
Iš intonacijų, žodžių, veido išraiškos, pozos supranta, kada kitas
palankiai ar nepalankiai nusiteikęs jo atžvilgiu.
Bendro naudojimo darželio erdvės
(logopedo kabinetas, salė,
koridoriai, laiptinės, virtuvė, med.
kabinetas)

Kiemo aplinka: pavėsinės, smėlio
dėžės.

1–6

Dalyvauja įvairiose parodose, ekspozicijose, konkursuose.
Aptaria savo ir draugų darbelius, giriasi jais. Dalyvauja šeimos,
grupės, bendruomenės kultūriniame gyvenime.
Stebi spektaklius, patys juose dalyvauja, patirdami kūrybinį
džiaugsmą, teigiamas emocijas. Stebi, patys dalyvauja maisto
gamyboje, aptaria, diskutuoja. Bendrauja su specialistais: taiso
kalbos žodyną, kalbasi apie sveikatą.

1–6

Susigyvena su socialine aplinka, gamta, ją saugo ir tvarko,
pajusdami, kad turi gimtinę, Tėvynę.
Švenčia gimtadienius, puošia gimtadienio erdvę balionais,
kaspinais ir pan.
Smėlio dėžėje žaisdami su smėliu bendrauja, domisi
aplinkiniais, pajusdami pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais,
sėkme.

Kūrybinis metodas: sudaryti sąlygas
vaikams kelti ir įgyvendinti savo
idėjas, ieškoti sprendimo būdų.
Vaidinti, žaisti kartu.
Žodinis metodas: suteikti galimybę
perduoti informaciją (pasakojimas,
diskusija, pokalbis).
Žaidybinis metodas: skatinti vaikų
teigiamas emocijas, padėti formuoti
socialinius įgūdžius.
Vaizdinis metodas: vaikus nukreipti į
vaizdinių formavimą, apie supančios
aplinkos objektus ir reiškinius.
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Sveikatingumo takelis

Išvykos, ekskursijos

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas suvokia save tik
esamuoju momentu (nesupranta
raidos nuoseklumo: „aš esu,
buvau, būsiu“);
prasčiau suvokia save kaip grupės
narį;
nesupranta santykio tarp savęs ir
aplinkos;
nepasitiki savimi net tose veiklose,
kurios jam (jai) gerai pavyksta;
pernelyg įkyriai siekia dėmesio...

1–6

1–6

1-6

Vaikščiodami sveikatingumo takeliu, per smėlį, akmenukus ir
t.t., vaikai pajunta ir įvardina įvairius pojūčius, stebi vieni kitų
emocijas, jas išreiškia.

Praktinis metodas:

Dalyvauja festivaliuose, koncertuose, parodose, ekskursijose,
išvykose. Gamina priemones siužetiniams, vaidmenų
žaidimams. Persirengia įvairių personažų rūbais.

Kūrybinis-edukacinis metodas:

Vaikas ieško savito būdo prisijungti prie kitų veiklos. Stebi save
veidrodyje, stebi draugus, vertina savo ir draugų emocijas. Pats
Bando kartoti auklėtojos rodomus veiksmus. Drąsiau reiškia
savo emocijas.

Paremiantis ugdymas: Ugdyti vaiko
pasitikėjimą savimi.

Daugiau domisi savimi ir aplinkiniais. Žaidžia su auklėtoja ir
draugais siužetinius žaidimus. Dalinasi su vaikais ir suaugusiais
žaislais, daiktais.
Žiūri savo nuotraukas (praeityje, dabartyje), kalba apie tai, kas
buvo ir yra, bando suvokti savo gyvenimo tęstinumą.
Veiksmus (veiklą) atlieka savitais būdais. Garsiai, kelis kartus
kartoja išgirtą informaciją, imituoja judesiais. Sulaukęs
pagyrimo, didžiuojasi, išbando skirtingas veiklas.

Per veiklą vaikams padėti pažinti ir
suprasti juos supančią aplinką.

Puoštis, kurti, patiriant kūrybinį
džiaugsmą, geras emocijas. Mokytis
vertinti save, savo gebėjimus,
jausmus , pasiekimus.

Neakcentuoti nesėkmių, didinti vaiko
autoritetą tarp grupės draugų.
Priimti vaiką tokį, koks jis yra, atrasti,
už ką jį girti.
Kantriai išklausyti vaiką, nuoširdžiai
džiaugtis jo darbu, dažnai paskatinti.
Sudaryti sąlygas išbandyti įvairią
veiklą, kad geriau suprastų savo
galimybes, patirtų sėkmę.

Bando ir išmoksta įvardyti savo sunkumus.
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Pasiekimų sritis:

Santykiai su suaugusiaisiais (6)

Santykių su suaugusiaisiais srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir pasitikėti pedagogais, abipusė pagarba;
• gebėjimas mokytis palaikyti partneriškus santykius su pedagogais;
• žinojimas, kaip saugiai elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais.
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais.
Esminis gebėjimas: Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia savo nuomonę, tariasi;
žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Verkia atsiskirdamas nuo tėvų,
tačiau padedamas pedagogo
pamažu nurimsta ir įsitraukia į
veiklą.
Atpažįsta juo besirūpinantį
suaugusįjį, atsako jam kalbinamas,
žaidinamas.
Mėgsta žaisti kartu su juo, stebi ir
mėgdžioja jo žodžius, veiksmus.
Prieš ką nors darydamas, laukia
suaugusiojo (ne)pritarimo ženklų,
atpažįsta jo emocijas, jausmus.
Dažnai vykdo jam suprantamus
suaugusiojo prašymus, kreipiasi į jį
pagalbos.
Bijo nepažįstamų žmonių,
nežinomos aplinkos, neįprastų
žaislų.
Lengviau atsiskiria nuo tėvų.
Drąsiai veikia, išbando ką nors

1-3

Vaikų veikla

Vaikas verkia, tačiau nešiojamas nurimsta, susidomi jam
rodomais žaislais, raminamas glaudžiasi prie auklėtojo,
susidomi kitais vaikais ir žaidimais.
Šypsosi, čiauška, šliaužia, ropoja, eina prie pedagogo.
Vaikas rodo suaugusiajam stiprius jausmus: apkabina arba
nusisuka, myluoja arba atstumia.
Mėgsta, kai jo žaidimą stebi, išprašo panešioti, padainuoti,
paskaityti. Ką nors padaręs, stebi pedagogo veido išraišką.
Vaikas bijo eiti iš grupės į salę, šalinasi neįprastai skambančių
žaislų, stebėdamas spektaklį darželyje, išsigąsta pamatęs
nepatrauklų personažą.
Dažniau išlieka ramus, kai artimieji atsisveikina ir išeina.
Vaikščiodamas kieme apžiūrinėja aplinką, kitus vaikus
neišleisdamas auklėtojo iš akių.

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Žaidybinis metodas:
Žaisti įvairius žaidinimus, dainuoti
trumpas daineles, supti, myluoti,
kalbinti, glostyti, sukurti
atsisveikinimo su tėvais ritualus
(pamojuoti per langą, palikti
nuotrauką, mylimą žaislą iš namų ir
kt.)
Praktinis patirtinis metodas:
Sudaryti galimybes žaisti su žaislais
arba tam tinkamais daiktais grupėje.
Duoti įdomių žaislų, kurie skatina
nusiraminti ir įsitraukti į grupės
veiklą.
Žodinis metodas: Pozityvus
bendravimas su vaiku, padedant jam
taikyti vis daugiau būdų išreikšti savo
poreikius ir nuotaiką. Bendravimas
su tėvais.
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nauja, kai šalia yra pedagogas. Nori
veikti savarankiškai ir tikisi
suaugusiojo palaikymo, pagyrimo.
Ne visada priima jo pagalbą,
kartais užsispiria.
Ramiai stebi nepažįstamus
žmones, kai auklėtojas šalia ar
matomas netoliese.
Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar
globėjų. Grupėje jaučiasi saugus,
rodo pasitikėjimą auklėtojais,
bendradarbiauja su jais, mėgsta ką
nors daryti kartu. Dažniausiai
stengiasi laikytis suaugusiųjų
nustatytos tvarkos, priima jų
pagalbą, pasiūlymus, tačiau stipriai
supykęs, išsigandęs, susijaudinęs
gali priešintis, prieštarauti. Tariasi,
diskutuoja dėl dienotvarkės ir
elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus.
Bando tinkamu būdu išsakyti
priešingą nei suaugusiojo
nuomonę.
Drąsiai bendrauja, kalbasi, ką nors
veikia su mažiau pažįstamais ar
nepažįstamais žmonėmis grupėje,
salėje ar įstaigos kieme. Paprašytas
paaiškina, kodėl negalima
bendrauti su nepažįstamais, kai
šalia nėra pedagogo. Žino, į ką
galima kreiptis pagalbos
pasimetus, nutikus nelaimei.

Žaidžia paprastus siužetinius žaidimus, mėgdžiodamas mamos,
auklėtojo veiksmus ir žodžius: maitina lėlę, tvarko žaislus ir kt.
Dažnai kartoja,, Aš pats“, bando nusirengti, apsirengti. Gali
atkakliai reikalauti nepasiekiantį ir nesaugų daiktą, atimti iš
draugo žaislą sakydamas, „mano“.

Praktinis vaizdinis metodas:
Supažindinti su naują aplinką, su
naujais žaislais, su nepažįstamais
žmonėmis, pasikviečiant į grupę į
svečius. Pratinti ir skatinti bendrauti
savarankiškai.

Smalsiai apžiūrinėja į grupę atėjusius svečius, paima jų
duodamą žaislą, jeigu šalia yra auklėtojas.
4-6

Vaikas atsisveikina su tėvais ir pats bėga į grupę, pradeda žaisti,
bendrauti su draugais. Įsitraukia į auklėtojo pasiūlytą veiklą,
klausia patarimų. Veiklą plėtoja savitai, įtraukiant suaugusįjį į
procesą.
Atėjęs iš namų pasipasakoja savo rūpesčius ir džiaugsmus.
Pasako kokio elgesio norėtų grupėje, su auklėtoju suformuluoja
taisykles.
Paaiškina kodėl nenori dalyvauti tam tikroje veikloje, pvz.
nenori dabar piešti, nes nori pažaisti.
Vaikas kalbasi su atėjusiais svečiais, aprodo savo daiktus,
žaislus, atsako į jų klausimus.
Pasako, kad nepažįstamas žmogus gali jam padaryti ką nors
blogo. Pamokytas vaikas pasako, kad pasiklydęs pagalbos
kreiptųsi į policininką ar kitą žmogų.
Žino pagalbos telefoną.

Praktinis patirtinis metodas:
Vaikams prašant įsitraukti į jų
žaidimus, atlikti antraeilius
vaidmenis, palaikyti jų sumanymus,
idėjas. Parūpinti įvairių priemonių
vaikų žaidimams ir veiklai.
Projektinis metodas: Organizuoti
projektus grupėje, įtraukiant į veiklą
tėvus. Organizuoti įv. pobūdžio
vakarones su tėveliais, svečiais.
Pakviesti į grupę vaikams įdomius
žmones, veikti drauge.
Žodinis metodas: Pokalbis,
pasakojimas, aptarimas, diskusija –
suteikiant vaikams galimybes išsakyti
savo nuomonę visais aktualiais
klausimais (tinkamas bendravimas su
kitais, elgesys, galimi pavojai
bendraujant su nepažįstamais ir kt.)
Vaizdinis metodas: Būti tinkamo
elgesio modeliu vaikams.
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Bendro naudojimo darželio
erdvės: salė, virtuvė, medicinos
kabinetas, logopedo kabinetas.

4-6

Susipažįsta su nepažįstamais žmonėmis, stebi jų veiklą, kalbasi,
bendrauja, veikia kartu.

Praktinis vaizdinis metodas:
Stebėjimai, veikla drauge, praktinė
veikla.
Žodinis metodas:
Bendravimas, pasakojimas, pokalbis,
diskusija skatinant vaikus drąsiai ir
geranoriškai bendrauti su kitais
žmonėmis, gauti informaciją,
teigiamas emocijas.

Kiemo aplinka

1-3

Apžiūrinėja aplinką, kitus vaikus, suaugusius kartu su juo
besirūpinančiu auklėtoju.

Praktinis žaidybinis metodas:

4-6

Drąsiai bėgioja kieme, žaidžia, klausia auklėtojo patarimo,
teikia pasiūlymus, idėjas.

Judrieji, siužetiniai vaidmenų
žaidimai, tyrinėjimas, stebėjimas,
eksperimentavimas.

Edukacinės išvykos

4-6

Išvykų, susitikimų, ekskursijų metų susipažįsta su nepažįstamais
žmonėmis, mokosi tinkamai ir saugiai elgtis nepažįstamoje
aplinkoje.

Eksperimentinis, projektinis
metodas: Ekskursijos, išvykos,
grupės ir bendruomenės projektai.
Padeda kurti partnerystės santykius
su suaugusiaisiais.

Aš galiu kitaip

1-6

Siekia bendrauti su kitais asmenimis savitais būdais – tempia už
rankos, norėdamas parodyti ar paprašyti. Kviečia žaisti tokius
žaidimus, kurie jam yra suprantami.

Paremiantis ugdymas: Kalbėti su
vaiku aiškiais, paprastais, trumpais
sakiniais. Bendraujant stengtis
palaikyti akių kontaktą. Stebėti vaiko
elgesį, siekiant geriau suprasti jo
bendravimo būdą.

Sunkiai atsiskiria nuo tėvų ar
globėjų, neprašo pagalbos, nes
nesuvokia, kad galima jos
paprašyti. Vaikas nedemonstruoja
šiltų jausmų, vengia akių kontakto.
Pasakoja pernelyg garsiai, neprašo
pasakėlių ar pokalbių.

Mokosi atkreipti į save aplinkinių dėmesį, įsisavina, kokio
garsumo balsu kalbėti.
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Pasiekimų sritis: Santykiai su bendraamžiais (7)
Santykių su bendraamžiais srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• gebėjimai užmegzti geranoriškus santykius su kitais vaikais;
• gebėjimai mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesutarimus;
• gebėjimai užmegzti ir palaikyti artimesnius asmeninius santykius su vienu ar keliais vaikais.
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.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Žings
niai

Ieško bendraamžių draugijos.
Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su
kitu vaiku, trumpam įsitraukia į kito
vaiko žaidimą.

1-3

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.
Kartu su bendraamžiais žaidžia
bendrus žaidimus

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Vaikas stebi, ką daro kitas, mėgdžioja kitus vaikus, žaidžia pedagogo
organizuotos žaidimus, įsitraukia į bendro žaidimo epizodus.
Apžiūri plakatus, paveiksliukus su vaikų elgesio pavyzdžiais.

Stebėjimas, žodinis: Stebėti vaikus,
stabdyti netinkamus veiksmus ir
paaiškinti, kodėl negalima taip elgtis.

Ieško bendraamžių draugijos.
Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu vaiku, trumpam įsitraukia į kito
vaiko žaidimą.

Vaizdinis: pasirūpinti, kad grupėje
būtų po kelius tokius
pačius žaislus ir žaidimus.
Žaidybinis: Organizuoti žaidimus,
kuriuose vaikams ką nors reikėtų
daryti paeiliui arba keliems vienu
metu.
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Kviečia žaisti, priima, prašosi priimamas į žaidimą, žaidžia grupelėmis.
Žaidžia vaidmenų, siužetinius žaidimus, lėlių teatrą, konstruoja, mokosi
derinti sumanymus, drauge siekti tikslo.
Žaidžia žaidimus su taisyklėmis.
Apžiūri plakatus, atpažįsta jausmus pagal veido išraišką, kaupia emocinę
patirtį, reiškia savo nuomonę.
Laikosi grupės taisyklių ir kitiems siūlo jas laikytis.

Žaidybinis vaizdinis: Inicijuoti vaikų
žaidimus, modeliuojant aplinką.
Praktinis vaizdinis: Parūpinti plakatų,
paveikslėlių su žmonių veido išraiška,
elgesio situacijomis, skatinti vaikus
juos tyrinėti.
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Aptaria konfliktinės situacijas.

Žodinis: Diskutuoti, aptarti, spręsti
vaikų nesutarimus, elgesį.

Dalyvauja bendruomenės šventėse, įsitraukia į bendrus žaidimus.

Praktinis, kūrybinis: Suteikti vaikams
galimybę bendrauti ir bendradarbiauti.

1-3

Išėję į lauką paduoda vienas kitam ranką, eina kartu.
Žaidžia kartu aikštelėje, smėlio dėžėje.

Stebėjimo: Stebėti vaikų elgesį,
skatinti draugiškai žaisti.
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Žaidžia kartu su pedagogų judrius ir savo sugalvotus žaidimus.
Laukia eilės prie sūpynių.
Kviečia draugą pastatyti smėlio pilį, iškepti pyragėlius.
Sugalvoja ir dalyvauja rungtynėse, žaidžia su sportinių inventorių.

Žaidybinis: Sudaryti vaikams sąlygas
žaisti kartu ir drauge, organizuoti
judrus žaidimus.

Dalyvauja projektuose, spektakliuose, konkursuose, parodose.
Įgyja bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.

Vaizdinis,
eksperimentinis:
Akcentuoti vaikų savitarpio pagalbos
reikšmę.

Stebi vaikus ir bando įsitraukti į kitų vaikų žaidimus.
Savitais jam prieinamais būdais, išreiškia draugystę, leidžiasi kitų vaikų
vadovaujamas.

Paremiantis ugdymas: Koreguoti
vaiko
elgesį, raginti užmegzti
santykius su kitais vaikais, paprašyti
atlikti konkrečius pagalbos veiksmus,
skatinti, mokyti vaiką suvokti kitų
neverbalinę kalbą (mimiką, judesius,
kt.), toleruoti kitų norus, nuomonę.

Bendro naudojimo darželio erdvės

Kiemo aplinka

Edukacinės ir kūrybinės išvykos

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas įkyriai ar neadekvačiai
siekia bendravimo, agresyviai elgiasi
su bendraamžiais, nežaidžia
siužetinių žaidimų...

4-6

Projektinis eksperimentinis: padeda
tikslingiau
naudoti išteklius
ugdymuisi, orientuotam į vaikų
pasiekimus.
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Pažinimo kompetencija
Pasiekimų sritis: Aplinkos pažinimas (10).
Aplinkos pažinimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• socialinės aplinkos pažinimas;
• gamtinės aplinkos pažinimas;
• pagarba gyvybei ir aplinkai.
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, apibudinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios
gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Domisi aplinka, reaguoja į skirtingus
vaizdus, garsus, skonius. Atpažįsta
artimus žmones, žaislus, daiktus.
Stebi ir atpažįsta artimiausią savo
aplinką, orientuojasi joje. Pažįsta ir
pavadina kai kuriuos gyvūnus,
žmones, daiktus, jų atvaizdus.
Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais
naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė).
Skiria atskirus gamtos reiškinius.
Orientuojasi savo grupės, darželio,
namų aplinkoje. Pasako savo ir
savo šeimos narių vardus. Dalyvauja
prižiūrint augalus ar gyvūnus.

1-3

Apžiūrinėja naują aplinką, savo rankas, paduotus daiktus,
trumpam atkreipia dėmesį į save veidrodyje.
Liečia, ragauja, uodžia, mėto daiktus, žaislus. Bando pasiekti,
paimti, paliesti, paragauti, sudėti vienas prie (ant) kito žaislus ar
kitus daiktus.
Mėgdžioja suaugusiuosius, bando atkartoti jų atliekamus
veiksmus.
Kalbėdami taisyklingai pavadina kai kuriuos dažniau sutinkamus
augalus ar gyvūnus, savo kūno dalis.
Atkreipia dėmesį į nematytus daiktus, klausinėja, kaip vadinasi,
kas tai yra, ar galima pasiimti ir pan. Padeda prižiūrėti naminius
augalus ar gyvūnus, klausia ką jie mėgsta, kodėl, kitaip rodo
susidomėjimą.
Pasako, kai šalta ar šilta. Padeda prižiūrėti naminius augalus ar
gyvūnus, klausia, ką jie mėgsta, kodėl, kitaip rodo susidomėjimą.
Džiaugiasi pamatę savo pažįstamą aplinką. Vardija šeimos
narius, pasako savo vardą ir pavardę, parodo ir pasako, kiek
turi metų.

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas.
Praktinis patirtinis metodas:
Aplinkoje turėti žaislų, su kuriais
vaikai galėtų susipažinti, išbandyti,
atpažinti. Rodyti vaikui jo atvaizdą
veidrodyje. Kartu su vaiku tyrinėti
žaislus visais pojūčiais (matyti spalvas,
liesti skirtingus paviršius, girdėti
skleidžiamą garsą). Pažaisti su vaiku
delniukų žaidimus „ Virė, virė košę“,
„Kur pasislėpė meškutis“. Pabūti
įsivaizduojamais gyvūnais: kiškučiu,
katinėliu, šuniuku, meškučiu.
Žodinis metodas: Skatinti kalbėti ką
gyvūnėlis ėda. Kuo daugiau
bendrauti su vaiku.
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Pažįsta gyvenamosios vietovės
objektus (namai, automobiliai,
keliai, parduotuvės). Pasako vardą ir
pavardę.
Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje.
Pastebi ir nusako aiškiausiai
pastebimus gyvūnų ir augalų
požymius. Pasako metų laikų
pavadinimus ir būdingus jiems
požymius, skiria daugiau gamtos
reiškinių.
Skiria daržoves, vaisius, uogas,
nusako, kaip naudoti maistui.
Domisi gamtos reiškiniais.
Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį,
tradicijas. Moka papasakoti apie
savo gimtąjį miestą ar gyvenvietę.
Gali savarankiškai nueiti į darželio
salę, biblioteką, dailės studiją.
Pastebi aiškiai matomus skirtumus
tarp gyvūnų ir augalų. Pasakoja apie
naminių gyvūnų naudą žmonėms ir
augalų naudojimą maistui. Pasako
tėvų profesijas. Pasako savo šalies ir
sostinės pavadinimą. Skiria ir
pavadina suaugusiųjų profesijas,
darbus. Samprotauja apie tai, kad
gamindami daiktus žmonės įdeda
daug darbo. Pradeda jausti
prieraišumą prie artimiausios
aplinkos, dalyvauja ją prižiūrint ir
puošiant. Rodo pagarbą gyvajai ir
negyvajai aplinkai ir
besiformuojančią atsakomybę už jos
išsaugojimą.
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Pastebi gyvūnus, jų išskirtinius bruožus, klausia vardo, ką ėda ir
pan. Bando paliesti augalo lapus, medžio žievę, pauostyti žiedą,
paragauti. Stebi kas atsitiks judinant daiktus.
Tyrinėja medžiagų savybes: sušlapina, plėšia, minko ir pan.
Žiūri filmus apie gamtą, gyvūnus, paveikslėlius knygose,
nuotraukas, patys aiškina, ką mato, klausia.
Tyrinėdami gamtoje stengiasi elgtis atsargiai. Domisi gyvūnų
jaunikliais, jų panašumu į tėvus, elgsena. Sako kad nori turėti
savo globotinį.
Ne tik dalyvauja pokalbiuose apie orą, stebi metų laikų kaitos
požymis, bet klausia apie mums neįprastus gamtos reiškinius,
kas vyksta pasaulyje. Susiranda norimą žaidimus, muziką,
nesudėtingą vaizdinę informaciją. Dalyvauja mažos grupelės
veikloje, dalijasi žaislais, pareigomis, idėjomis, tariasi dėl jų
įgyvendinimo. Kalba apie tai kas bus suaugę. Stebi fotografijas,
aiškinasi, kuo panašūs į savo artimuosius.
Skirsto gyvūnus į aiškiai matomus požymius. Mėgsta ruošti
daržovių vaisių salotas. Moka nusakyti daikto pavadinimo seką
(pvz, iš avių gaunama vilna, verpiami siūlai, mezgamos
pirštinės).
Klausinėja apie dangaus kūnus, ieško informacijos apie juos
knygose.
Rūšiuoja atliekas, žino šiukšliadėžių konteinerių spalvas, skiria,
kokios atliekos į kurį metamos. Pasakoja kur tėveliai dirba, apie
gimtinę, šeimos šventes. Randa žemėlapyje gimtąjį miestą
Vilnių, pažįsta Lietuvos vėliavą, herbą.
Noriai bando senovinis daiktus (pvz., lygina kočėlu, muša sviestą
ir kt.) Moka palyginti ir įvardyti dabartinės buities technikos
panašumus.
Aktyviai tyrinėja aplinką, demonstruoja vis didesnę kūno
kontrolę, tinkamai pasitelkia visus pojūčius, savo galimybėms
išplėsti pasitelkia įrankius ir kitas priemones (pvz., lupą,
mikroskopą). Domisi gamtinės aplinkos tyrinėjimais
(stebėjimais, bandymais). Siūlo idėjas, ką norėtų tyrinėti,
išbandyti, pasirenka tai kas labiausiai domina.

Praktinis, vaizdinis metodas:
Sudaryti vaikams galimybę stebėti
augalus, auginant juos grupėse.
Pažinti, auginti ir stebėti daržoves
juos auginant „ Mokomajame
darže“. Stebėti gyvūnus gamtoje,
ekskursijų į gamtininkų centrą, metu.
Pasitelkti įvairią mokomąją
literatūrą: enciklopedijas, nuotraukų
albumus, demonstruoti
mokomuosius filmukus. Pasakoti,
skaityti, demonstruoti paveikslėlius
apie naminius ir laukinius gyvūnus,
suteikti galimybę dalyvauti patiems
juos prižiūrėti įsirengiant grupėje
„Gyvąjį kampelį“.
Veiklos lauke metu skatinti vaikus
stebėti dienos orus, metų laiką,
kalbėtis apie tai, pavaizduoti tai
piešiniu.
Padedami suaugusiojo atlieka
nesudėtingus bandymus. Skatinti
domėtis tradicijomis, organizuojant
temines vakarones, šventes,
edukacines valandėles pasikviečiant į
jas svečių galinčių plačiau papasakoti
apie vieną ar kitą tradiciją.
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Bendrojo naudojimo darželio
erdvės

4–6

Kartu su grupės auklėtojomis ir savo tėveliais dalyvauja teminių
– kūrybinių darbelių parodose, rengiamose ekspozicijose.
Lankosi juose, apžiūri, komentuoja savo ir draugų dailės
kurinius bei įvairius darbus.
Žino tradicines šventes, noriai joms ruošiasi.

Eksperimentavimas, praktinis,
patirtinis metodas: Suteikti vaikams
galimybę pasinerti i kūrybinį
procesą, tuo pat metu tyrinėti, pažinti,
išbandyti įvairius būdus, medžiagas
ar technikas atliekant įvairius darbus.

Kiemo aplinka

1 -3

Kartu su tėvais ir pedagogais apeina, apžiūri, paliečia darželio
kieme augančius medžius, krūmus, augalus. Geba pats ir kartu su
kitais pastatyti smėlio pilį, paliesti akmenėlius „Sveikatingumo
takelyje“, užlipti ir pasėdėti prie pavėsinėse esančių suolų ir
stalų, išbandyti kiemo įrengimus: čiuožyklas, sūpynes, įvairius
laipiojimo įrenginius.
Aktyviai tyrinėja, išbando visus darželio kieme esančius
įrenginius: bėga aukštyn ir žemyn, kopia, matuoja kiek žingsnių
reikia padaryti, norint užkopti į darželio kieme esantį kalnelį,
mėgina suskaičiuoti, kiek laiko prireiks norint nuo jo nusiridenti
ar nučiuožti, rungtyniauja, kas greičiau tai padarys.
Keliauja apžiūrėti esančių gėlynų: pasakoja, kokias gėles
pažįsta, įvardija dydį – spalvą, pavadinimą. Stebi, kaip keičiasi
gėlynas skirtingais metų laikais.
Sodina, augina augalus, prižiūri „Mokomąjį daržą“.
Aktyviai mankština pėdutes „ Sveikatingumo takelyje“.
Piešia, antspauduoja, mėto į taikinius kieme įrengtuose lentose.
Aktyviai sportuoja futbolo, krepšinio aikštelėse. Noriai išmėgina
visą kiemo įrengimų gausą.

Žaidybinis metodas: skatinti vaikų
teigiamas emocijas, norą išbandyti,
pažinti, tyrinėti.

Mėgsta išvykas į gamtą, muziejų, ūkį ar į tėvų darbovietes.
Išvykose rodo susidomėjimą, stengiasi nepamiršti atlikti mažas
užduotis, aktyviai dalyvauja aptariant, ką patyrė, išsiaiškino.
Tyrinėja susidomėjęs, atidžiai, stengiasi viską pastebėti.
Samprotauja apie pastebėtas aplinkos objektų savybes,
požymius, žmonių gyvenimo būdo bruožus, palygina, kritiškai
vertina. Tyrinėjimo rezultatus pavaizduoja piešiniu,
nesudėtinga schema, pristato kitiems.

Praktinis, patirtinis, vaizdinis
metodas: Organizuoti vaikų išvykas į
mišką, sodą, parką, tėvų darbovietes,
skiriant vaikams nedideles užduotis,
ką turėtų pastebėti, ko paklausti.
Grįžus padėti sudėlioti į parodėlę
įdomių daiktų, gamtinės medžiagos.
Parsineštą medžiagą grupuoti pagal
tam tikrus požymius.

Sensorinis vaikščiojimo takelis
Mokomasis daržas
Dirbtinis kalnelis

Edukacinės ir kūrybinės išvykos

4 -6

1-6

Kūrybinis metodas:
Suteikti vaikams galimybę patiems
kurti.
Praktinis, vaizdinis metodas:
Tyrinėjimai, stebėjimai, aktyvus
dalyvavimas įvairioje veikloje.
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„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas turi mažai žinių apie
aplinkinį pasaulį, nežino
svarbiausios informacijos apie save,
nežino svarbiausių amžiaus
reikalavimus atitinkančių sąvokų,
negeba naudotis būtiniausiais
prietaisais, priemonėmis, blogai
skiria, kas tikra, o kas išgalvota,
nesugeba žaisti su jo amžiui
pritaikytais didaktiniais žaislais,
veikdamas sutelkia dėmesį į detales,
nesuvokia esmės, aplinkos daiktus
tyrinėja liesdamas, nekreipia
dėmesio į garsinius aplinkos
signalus, nesidomi paukščių, gyvūnų
skleidžiamais garsais...

1-6

Pradeda domėtis ir dažniau klausia: „Kas čia?“ „Ką šitas daro?“
ir pan.
Kopijuoja kitų vaikų elgesį, ypač žaidimo metu.
Žino apie kai kuriuos daiktus, reiškinius daugiau negu
bendraamžiai (pvz., apie pokemonus).
Vaizduotėje susikuria draugų, apie juos pasakoja.
Paklaustas tikslios informacijos, jos nežinodamas mėgina
atsakyti aptakiai.
Aplinką tyrinėja įsiklausydamas, gilinasi į tai, ką apie aplinką
kalba aplinkiniai.

Paremiantis ugdymas: Įvardinti,
apibūdinti naujus daiktus, reiškinius
vaiko aplinkoje.
Lankytis naujose vietose,
komentuoti, kas vyksta, kaip vadinasi
daiktai, ką veikia žmonės ir pan.
Skatinti eksperimentuoti su daiktais,
mokyti suprasti jų veikimo būdą,
požymius.
Vaikui, kuris blogai mato, kiek galima
daugiau komentuokite aplinką, jos
daiktus, daiktų detales, spalvas ir
pan. Vaikui, kuris blogai girdi, jei tik
įmanoma, demonstruokite aplinkos
garsų skambėjimą.
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Pasiekimų sritis: Skaičiavimas ir matavimas (11).
Skaičiavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:



gebėjimas vartoti skaičius ir matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti, daiktų grupėms palyginti pagal kiekį;
gebėjimas suprasti daikto vietą eilėje, pastebėti dėsningumus, sudaryti įvairias sekas.

Matavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:





gebėjimas tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą;
gebėjimas matuoti;
daikto vietos ir padėties erdvėje suvokimas;
laiko tėkmės suvokimas.

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.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Suvokia, ką reiškia yra/nėra, dar,
taip/ne.
Geba suprasti, ką reiškia vienas,
dar vienas, du, daug.
Skiria sąvokas mažai (vienas, du) ir
daug.
Suvokia, ką reiškia padalinti kelis
daiktus po vieną, po lygiai.
Geba suprasti žodžius
apibudinančius daikto formą, dydį,
spalvą, judėjimą erdvėje: paimti
dideli, nueiti iki ir pan.
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Skaičiavimas
Kalbinamas gestais, mimika parodo, kad žaislo nėra.
Pasako, kiek turi metukų. Pastebi, jei kas suklysta,
paprašytas paimti vieną daiktą.
Žaislus, daiktus sudėlioja, surikiuoja į eilę.
Nudažo juostelę kaitaliodamas dvi spalvas.
Matavimas
Pirštais ima smulkius daiktus, išskėstomis rankomis
– didelius daiktus; valgo šaukštu; bando paridenti
kamuoliuką.
Iš dviejų kamuoliukų atneša prašomos spalvos,
dydžio kamuoliuką.

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas žaidimas.
Žaidimo metu kalbinti vaiką, vartojant žodžius
„Yra“, „Nėra“(Žaidimas „Yra – nėra“).
Žaidžiant žaidimą „Vienas ir daug“ aiškintis
kurioje žaislų krūvelėje jų yra vienas, kurioje
daug.
Patys ar pedagogui pasiūlius sustato žaidimui
skirtus žmogeliukus į eilę.
Pasiūlyti vaikams tapti statybininkais ir iš įvairių ,
spalvų, formų ir dydžių kaladėlių statyti kuo
aukštesnį bokštą.
Pasiūlyti vaikams žaisti žaidimus, kuriuose kas
nors skaičiuojama, kartojami tam tikri judesiai,
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Pažįsta pagrindines spalvas:
raudona, mėlyna, geltona, žalia.
Tapatina daiktus pagal formą, dydį.
Supranta ir vartoja daiktų
palyginimui skirtus žodžius: didelis
– mažas, ilgas – trumpas, sunkus –
lengvas, storas – plonas, toks pat ir
pan.

Geba vartoti skaičius ir
matematinius simbolius daiktų
kiekiui žymėti, daiktų grupėms
palyginti pagal kiekį.
Geba suprasti daikto vietą eilėje,
pastebėti dėsningumus, sudaryti
įvairias sekas.
Geba tapatinti, grupuoti,
klasifikuoti daiktus pagal formą,
dydį, spalvą.
Geba matuoti.
Suvokia daikto vietą ir padėtį
erdvėje.
Suvokia laiko tėkmę.

4-6

Žaidžia su vienas į kitą įdedamais indeliais. Iš kelių
dėžutės skylių suranda tą, pro kurią pralįstų
paimta kaladėlė. Tokios pat spalvos ar formos
daiktus sudeda į atskiras dėžutes.
Kaladėlių krūvelėje randa tos pačios spalvos, formos
ar dydžio detalę. Parodo, kurie du iš 4–5
paveiksliukų yra tokie patys. Dviejuose
paveikslėliuose randa 3–4 slypinčius skirtumus.
Visaip bandydamas suranda reikiamą dėlionės
detalę.
Bando pastatyti bokštą iš skirtingo dydžio kaladėlių.
Padeda auklytei serviruoti stalą, mokosi skirti kairę
ir dešinę.

atlikti judesius tam tikra seka ( Žaisti „ Domino“,
“Eime grybauti“, „ Sudėk pagal pavyzdį“ ir t.t.).
Praktinis patirtinis metodas:
Skatinti vaiką eksperimentuoti, disponuoti
įvairiais daiktais skatinančiais vaiką pažinti
daiktų dydį, formą, spalvą, kiekį, santykį.
Pasiūlyti pridedant daiktus vieną prie kito,
kilnojant palyginti kasdienėje aplinkoje
pasitaikančių daiktų ilgį, aukštį, masę, storį,
plotį.
Pasiūlyti vaikams patiems serviruoti stalą,
parodžius kurioje pusėje dedami įrankiai.

Skaičiavimas
Atsakydamas į klausimą „Kiek?“, vartoja žodžius
„daug“, „vienas“, „nė vieno“. Randa dvi korteles,
kuriose pavaizduota po tiek pat daiktų.
Žaisdami vartoja sąvokas „pirmas“, „antras“.
Suskaičiuoja, kurių paukščių paveikslėlyje yra
daugiau: skrendančių į kairę ar į dešinę.
Skaičiuodamas įsitikina, ar žaidimo pradžioje visi
žaidėjai paėmė po tiek pat kortelių. Paaiškina, ką
reikėtų daryti, kad visi turėtų po lygiai kortelių.
Serviruoja stalą. Suveria pakaitomis dviejų spalvų
karoliukus. Paeiliui dėlioja trikampius ir kvadratus.
Suskaičiuoja, kiek daiktų yra vienoje ir dviejose
daiktų grupėse, kiek jų liks, jei kelis paimsime.
Pavaizduoja, sukomplektuoja, atrenka prašomą
(užrašytą) objektų skaičių. Pasako, kuriame iš dviejų
rinkinių yra daugiau (mažiau) elementų. Objektų
kiekį nuo 0 iki 10 susieja su atitinkamu skaičiaus
simboliu.
Matavimas

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas žaidimas:
Pasiūlyti iš įvairių geometrinių figūrų popieriaus
sudėlioti vis kitą daiktą (šuo, katė, namas,
mašina ir t.t.)
Žodinis metodas: teatralizuoti žaidinimus,
eilėraštukus, kuriuose kas nors skaičiuojama,
paeiliui daroma, rikiuojama, dalijamasi daiktais.
Kalbinant vaikus aptarti kiek kūrinėlyje buvo
veikėjų (skatinti suskaičiuoti), ką darė pirmas,
antras ir t.t. veikėjai (skatinti vartoti kelintinius
skaitvardžius).
Kalbinti vaikus skatinant papasakoti ką jie veikia
ryte, dieną, vakare, naktį (skatinant pažinti
paros dalis).
Kalbinti vaikus, skatinant juos bendrauti ir
bendradarbiauti aptariant geometrinius kūnus,
jų dydžius, formas, spalvas, kiekius, padėtį
erdvėje, aukštį, masę ir t.t.
Kalbinti vaikus aptariant daiktų spalvą, formą,
dydį, padėtį erdvėje (kairėje – dešinėje, priekyje
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Paveikslėlyje randa visus vienos formos daiktus. Iš
krūvelėje padėtų trijų spalvų kaladėlių pastato tris
skirtingų spalvų bokštelius. Iš skritulio, kvadrato,
trikampio formos popieriaus gabaliukų
sukomponuoja įvairius daiktus.
Pridėdamas vieną daiktą prie kito, nustato, kuris iš
trijų yra vidutinio dydžio ir jį padeda tarp
trumpiausio ir ilgiausio. Išmatuoja ilgį žingsniais;
išrikiuoja daiktus nuo mažiausio iki didžiausio.
Stebint sau artimą aplinką apibūdina erdvės
objektus, panašius į nurodytą plokštumos ir erdvės
figūrą.
Parodo, kur jo kūno priekis, nugara. Paprašytas
paeina tris žingsnius į priekį.
Žino, kad naktį jis miega, dieną būna darželyje.
Žaisdamas daiktų loto, randa reikiamos spalvos
kortelę.
Surikiuoja vaikus nuo mažiausio iki didžiausio.
Matuoja daiktus vartojant sąlyginį matą (įvairių
dydžių ir spalvų pagaliukais, liniuotėmis,
plunksnomis ir t.t.)
„Rašo“ laišką iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią.
Paprašytas paima priešais save esantį daiktą,
palenda po stalu, įropoja į kalniuką, užlipa ant
suoliuko.
Pasakodamas, ką veikė vakar, kalba būtuoju laiku, o
ką veiks rytoj – būsimuoju laiku.
Pasako, kad karoliai suverti iš rutuliukų, langas yra
stačiakampio formos, saulė – apvali.
Randa daiktą, kuris dydžiu, forma arba spalva
skiriasi nuo kitų padėtų ar pavaizduotų daiktų.
Keičia judėjimo kryptį pagal žodinį nurodymą arba
simbolius. Sudaro maršruto planą. Papasakoja, kaip
daiktai išsidėstę nuotraukoje.

– už nugaros, aukštai – žemai ir t.t.) skatinti juos
pakartoti, kad įsidėmėtų.
Vaizdinis praktinis:
Vieniems ar su pedagogo pagalba pasiūlyti
vartyti knygeles, kuriuose pavaizduoti daiktai
leidžia samprotauti apie dydžius, formas,
spalvas, kiekius, daiktų grupes, nurodant
skirtumus, vienodos formos daiktus.
Pasirūpinti, kad vaikai turėtų vaizdinę medžiagą,
kurioje daiktų kiekis nurodo atitinkanti skaičių.
Kalbinant vaikus, pasiūlyti apibūdinti daikto
padėti erdvėje (ant stalo, po kėde ir t.t.)
Paruošti vaikams vaizdinę medžiagą skatinančia
juos pažinti skaičius, eksperimentuoti su įvairiais
geometriniais kūnais (jų spalvomis, kiekiais,
formomis, dydžiais).
Parodyti vaikams ir skatinti, kad jie patys ant
magnetinės lentos iš įvairių geometrinių figūrų
dėliotų, komponuotų savo sugalvotus
paveikslus.
Žaidybinis: įrengti edukacinę erdvę
„Parduotuvė“ (Skatinti patiems skaičiuoti
„pinigėlius“, rašyti kainas).
Pasiūlyti vaikams ant šviesos stalo dėlioti įvairius
paveikslus iš geometrinių figūrų, skaičių, atlikti
grupavimo, lyginimo pagal kiekį pratimus.
Sudaryti sąlygas vaikams sverti įvairius daiktus,
matuoti jų ilgį, plotį, kalbinti skatinant vartoti
matematines sąvokas apibūdinančias daiktų
savybes.
Paruošti stendą kuriame apvaizduotos
geometrinės figūros, atitinkami jų dydžiai
(didelio trikampio viduje mažas trikampis ir t.t.),
skaičius ir jų atitikmenį kiekiais (skaičius 1 ir
vienas daiktas ir t.t.), vienas daiktas – daug
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Bendro naudojimo darželio
erdvės: Sporto salė

Laiptinė

Žino savaitės trukmę, jos dienų seką; apibūdina
metų laikus pagal pokyčius gamtoje, atliekamus
darbus. Pasako, ką galima nuveikti per minutę, 10
minučių, dieną, savaitę, metus.
Iš įvairių spalvų, formų, dydžių popierinių
geometrinių figūrų dėlioja ir klijuoja paveikslą.
Lanksto snaiges, laivelius, kepures ir t.t., veria
karoliukus.

daiktų, spalvas ir jiems artimus daiktus iš vaiką
supančios aplinkos (saulutė geltona, debesėlis
mėlynas ir t.t.)
Kūrybinis metodas
Sudaryti vaikams galimybę išreikšti save
meninėmis priemonėmis pažindinantis su
geometrinėmis figūromis, skaičiais, kiekiu,
matavimais ir t.t.

1–3

Žaidžia įvairius žaidimus, skatinančius daiktus
sustatyti į vieną eilę.
Žaidžia su įvairaus dydžio ir spalvų kamuoliukais.

4-6

Žaidžia įvairius judriuosius žaidimus, skatinančius
juos pažinti spalvas, padėtį erdvėje, judėjimo kryptį.
Moka išsiskaičiuoti pirmas, antras ir t.t. (vartoja
kelintinius skaitvardžius)
Pratinasi sustoti pagal ūgį naudojantis sąlyginiu
matu.

Parodyti ir pasiūlyti patiems sustatyti kėglius į
vieną eilę, kas greičiau.
Parodyti kamuoliuką atitinkama spalva ir
pasiūlyti būtent tos spalvos kamuoliuką mesti,
ridenti ir t.t. (mesti į viršų mėlyną kamuoliuką,
ridenti geltoną kamuoliuką ir t.t.)
Žaisti su vaikais judriuosius žaidimus,
skatinančius juos judėti pagal nurodytą kryptį
savo kūno atžvilgiu, orientuojantis erdvėje (lipti
aukštin, ropoti žemyn), žaidimus skatinančius
suvokti laiko tėkmę („Paukšteliai į namelius“,
įvairios estafetes ir t.t.)
Išskaičiuoti ir skatinti, kad patys bandytų
išsiskaičiuoti vartojant kelintinius skaitvardžius
(estafetes, žaidimas „Trečias, penktas, ... bėga“).
Kalbinant vaikus atkreipti jų dėmesį į laiptų
kiekį, atitinkamą formą (aštuoni laiptukai,
trikampio forma ir t.t.), įsidėmėti pavaizduotus
ant laiptukų simbolius, skaičius.

Lipant laiptais, suskaičiuoja, kiek laiptukų yra lipant
iki grupės durų. Sieja skaičių su pavaizduotais ant
laiptukų skaitmenimis.
Lipant laiptais, atpažįsta, kokia geometrinė figūra
pavaizduota ant laiptuko.
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Kiemo aplinka
Aplinkos stebėjimas

1-6

Stebi supančią aplinka ir pažįsta metų laikus, paros
dalis.

Sensorinis takelis

Eidami sensoriniu takeliu, skaičiuos kiek žingsnelių
užima smėlis, akmenukai ir t.t.

Smėliadėžės

„Kepa pyragėlius“, skaičiuoja, kiek iškepė.

Pavėsinės

Vaikai susės prie stalo pagal nurodytą požymį.
Vaikai serviruos stalą gimtadieniui.

Vaikai žais įvairius stalo žaidimus, pieš, aplikuos,
klijuos ir t.t.
„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikui sunku apibūdinti tam
tikro dydžio daiktus, pažinti
geometrines figūras, vaikas sunkiai
orientuojasi erdvėje, sunkiai sekasi
sudėti dėlionę, sunkiai suvokia
formos pastovumą (skirtingų
dydžių, bet vienodas formas
suvokia kaip skirtingas, sunkiai
sekasi atrasti skirtumus), sutrikęs
gebėjimas suvokti erdvinius
santykius (sunkiai sekasi nustatyti
daiktų vietą erdvėje, lyginti daiktus
tarpusavyje, nustatyti jų dydį,
vartojant ir suprantant erdvės
prielinksnius „už“, „ant“ ir t.t.),
sunku sudėlioti eilę...

Kalbinti vaikus aptariant juos supančią aplinką,
atkreipti jų dėmesį į metų laikams būdingus
požymius, paros dalis.
Siūlyti išmatuoti žingsneliais ir suskaičiuoti kiek
takelio užima smėliukas, akmenukai ir t.t.
Kalbinant vaikučius suskaičiuoti kiek pyragėlių
„iškepė“. Aptarti ar užteks visiems šeimos
nariams (Pyragėlis mamai, tėčiui ir t.t.).
Kalbinti vaikus pasakius, kad kairėje stalo pusėje
susėda berniukai, dešinėje – mergaitės.
Kalbinant pasiūlyti vaikams serviruoti stalą
gimtadieniui, atkreipti vaikų dėmesį kurioje
lėkštelės pusėje turi būti šaukštas(šakutė).
Sudaryti sąlygas vaikams žaisti stalo žaidimus,
išreikšti save meno priemonėmis.

1–6
Dažniau kopijuoja kitų vaikų elgesį, žaisdami
žaidimus, susijusius su kiekio ar skaičiaus suvokimu.
Žaisdamas žaidimus dažniausiai renkasi žaidimus,
kur reikia atspėti, pavaizduoti.
Jaučia, kad praranda laiko pojūtį, dažniau klausia:
„Ar jau?“ „Kada?“
Lengviau suvokia laiką pagal muzikinius signalus,
simbolius (pvz., pasigirdus tam tikrai melodijai).
Pratinasi vartoti erdvines ir laiko sąvokas („rytoj“,
„šiandien“, „toliau“, „arčiau“ ir kt.).
Apibūdina muzikos instrumentu išgaunamus garsus
(ilgai skamba – ilgas, trumpai – trumpas ir kt.).

Kalbinant vaiką pratinti nustatyti daiktų kiekį
apytikriai (daug arba mažai);
Mokydami klasifikuoti daiktus, pasitelkti
spalvas.
Dažniau pasiūlyti atlikti praktinius matematinius
veiksmus (kiek, iš viso, kiti pasidalijo ir kt.).
Sudominti įvairiais spalvotais žaislais, pasitelkti
simbolius, paveikslėlius, skatinant skirti erdvines
sąvokas (ant, už ir t.t.)
Konsultuotis su įvairiais specialistais, norint
pagelbėti vaikui jo kasdieninėje pažintinėje
veikloje.).
Žymėti skirtingų formų, dydžių simboliais
aplinkos daiktus, atkreipti į juos vaikų dėmesį,
žaisti.

44

Pasiekimų sritis: Iniciatyvumas ir atkaklumas (14)
Iniciatyvumo ir atkaklumo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
 Pačiam susirasti veiklos ir turtingai ją plėtoti,
 Įsitraukti į suaugusiojo pasiūlytą ugdymąsi skatinančią veiklą, susikoncentruoti ir išradingai ją plėtoti,
 Susidoroti su kilusiais sunkumais, siekiant realizuoti sumanymus.
Vertybinė nuostata: didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.
Esminis gebėjimas: savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia į ją ir ją plėtoja, geba ją pratęsti . Kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats
nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Pats juda , šliaužia prie dominančių
žaislų, daiktų. Sutelkia žvilgsnį,
klausosi, atlieka judesius,
veiksmus, žvilgsniu, šypsena
skatina kitą su juo žaisti, norus
reiškia „taip“ arba „ne“.

1-3

Turi mėgstamus žaislus, prie jų nueina, nuropoja. Žaidžiant
žaidimus šypsosi, prašo kartoti (mimika, šypsena).

Žaidybinis metodas: Žaisti su vaiku ,
kol jis nori. Siūlyti žaisti smulkiajai
motorikai
skirtus
žaidimus,
reikalaujančius dėmesio, atkaklumo.

Pats pasirenka daiktus, žaidžia,
atkakliai kartoja bei atlieka naują
veiksmą, naują, neįprastą veiklą.
Judesius ir veiksmus modeliuoja į
vieną seką. Mokosi iš tų, su kuriais
jaučiasi saugus. Veiksmais ir
žodžiais reiškia norus, protestuoja,
reiškia nepasitenkinimą.

Atkakliai bando užsegti sagą, pavykus kartoja kelis kartus.
Matęs, kaip kirpėja kerpa sesę, šukuoja lėlę.
Žaidžia su muzikiniais žaislais. Išgirdęs kita žaislo garsą pradžioje
stebi, vėliau imasi savo muzikinio žaidimo.
Dėlioja formeles, lipa norėdamas pasiekti žaislą,
Ilgam susitelkia dėliojant dėliones, konstruojant, tyrinėjant
naujus žaislus.

Praktinis metodas: Pabūti su vaiku,
kai jis mokosi naujų veiksmų – tai
stiprina jo atkaklumą, ir jį paskatinti
pagyrimais už pastangas, gautą
rezultatą, padėti jei ilgai nepavyksta
atlikti norimą veiksmą.
Kūrybinis metodas: skatinti vaiką
kūrybiškai,
tikslingai
pasirinkti
užduotis, skatinančias mąstyti ir jas
atlikti iki galo.
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Pasirenka veiklą, ją plėtoja vienas
ir su draugais. Susidomi ir
dalyvauja pasiūlytoje veikloje su
vaikais. Esant kliūčiai bando daryti
kitaip arba laukia suaugusio
pagalbos.

4-6

Rodo iniciatyvą vadovauti sugalvotam žaidimui, buria kitus
vaikus.
Noriai dalyvauja „Ryto rate“.
Piešiant guašu ieško būdų, kaip lengviau tepti dažus ant lapo,
kartoja kelis syk, kol pavyksta.

Siekia savarankiškumo,
paskatinimo, padrąsinimo. Esant
nesėkmei, kliūtį bando įveikti pats,
nepavykus kreipiasi į draugus, tik
po to į suaugusįjį.

Patys sugalvoja žaidimą ir žaidžia gana ilgą laiką. Pasiūlytai
veiklai patys renkasi priemones.

Vaizdinis metodas: Sudaryti vaikams
sąlygas vaizdinių formavimui, kelti ir
įgyvendinti savo idėjas, ieškoti
sprendimo būdų.
Žodinis metodas: Suteikti naują
informaciją (pasakojimu, diskusija,
pokalbiu) ir skatinti, kad vaikas pats
ieškotų naujos informacijos, naujų
veiklos ar raiškos būdų.

Žaidžia ilgą laiką trunkančius kūrybinius žaidimus. Prie
auklėtojos pasiūlytos įdomios veiklos vaikai grįžta žaisti, kol
baigia, ar net keletą dienų.
Konstruoja statinius ar kitus sugalvotus daiktus, objektus,
nepavykus prašo draugo pagalbos, kuris jam padeda.

Sveikatingumo takelis

Kiemo aplinka (smėlio dėžės,
pavėsinės)

Darželio erdvės
Mokomasis daržas
Med. kabinetas, logopedo
kabinetas

1-6

Vaikščiodami per įvairų takelio paviršių, vaikai įvardina
pojūčius. Kartoja kelis kartus. Rodo iniciatyvą vieni kitiems,
drąsina.
Kieme, žiemą ir vasarą ieško įvairių raiškos būdų. Žiemą
važinėja rogėmis nuo kalnelio, stato besmegenius ir pan.
Vasarą kasa smėlį smėlio dėžėje, stato, lipdo ir pan. atkakliai
siekia užsibrėžtų tikslų.
Pavėsinėse rengia gimtadienius, parodas, degustacijas, pristato
savo idėjas, sumanymus, ilsisi, piešia ir pan.
Puošia stendus, rengia parodas, apipavidalina, teikia idėjas,
veiklas plėtoja keletą dienų.
Ruošia žemę daržovių, vaistinių augalų sodinimui. Kalbasi, siūlo
sumanymus, idėjas, jas įgyvendina.
Klausosi pasakojimų, stebi darbuotojų darbą, klausinėja,
išbando, ieško informacijos ar ją tikrina.

Žodinis metodas: suteikti vaikams
galimybę perduoti informaciją.
Žaidybinis metodas: Žaisti įv. lauko
žaidimus, skatinančius veikti, ieškoti
naujų raiškos būdų.
Eksperimentinis metodas: Skatinti
vaikus bandyti, ieškoti, nebijoti
klysti, kartoti.
Vaizdinis praktinis metodas: Skatinti
vaikus grožėtis vieni kitų darbais,
įgyvendinti iškeltus sumanymus,
idėjas.
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Aš galiu kitaip
Mato, apžiūrinėja, bet negali iš
karto pasakyti daikto paskirties,
įvardinti patį daiktą. (Kalbos
sutrikimas)
Klausosi užduoties, suvokia kelis
kartus pakartojus.(Klausos
sutrikimas)
Negali paimti smulkesnių daiktų,
konstruktoriaus detalių, sagų ir
pan.(Sutrikusi smulkioji motorika).
Negeba savarankiškai planuoti
veiklos, turimą informaciją perkelti
į naujas situacijas (Raidos
sutrikimas)

1-6
Sutelkia dėmesį į kalbantį draugą, suaugusįjį, bando suprasti,
kartoja išgirstą informaciją kelis kartus, kad įsitikinti kas tai.
Ima veikti, kai supranta ko prašoma.
Žinodamas, kad ne visada gali suprasti auklėtojos aiškinimą,
instruktavimo metu stebi kitų vaikų elgesį ir juos mėgdžioja.
Kartoja veiksmus kelis kartus, pavykus, džiaugiasi.

Suka daiktus, atsuka – užsuka kamštelius, pripila vandenį į
butelį, stiklinę ir pan. Ima paveikslėlius, simbolius, kad suprastų
informaciją. Prašo pagalbos (nepavykus).

Praktinis ugdymas: Leisti išbandyti
įvairią veiklą, padedant patirti
sėkmę, skatinant pasitikėjimą,
savarankiškumą. Klausti, ar nereikia
pagalbos. Jei veikiama ilgai tuo pačiu
daiktu, padėti veiksmui suteikti
prasmę.
Mokyti stebėti kalbančių veidus,
aplinką. Jei nesupranta, parodyti
veiksmu, paveikslėliu, simboliu.
Mokyti pasiklausti, prašyti pagalbos.
Konsultacijos su kitais specialistais.
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Pasiekimų sritis: Tyrinėjimas (15).
Tyrinėjimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• domėjimasis aplinka;
• tyrinėjimas naudojant pojūčius;
• atrastų, sužinotų dalykų aptarimas.

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.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti,
paimti, paragauti žaislus ir kitus
daiktus.
Reaguoja, stebi , kas vyksta
aplinkui bando dalyvauti (mimika,
judesiais, garsais).
Išbando daiktus ar žaislus.
Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį
veiksmą kartoja daug kartų.
Atsargiai elgiasi su nepažystamais
daiktais ir medžiagomis, aiškinasi,
kas tai, kaip ir kodėl tai veikia,
vyksta.
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Vaikai siekia paimti žaislus ir daiktus , juos liečia, apžiūrinėja,
kiša į burną. Pirmi žingsniai.
Vaikai juda, kartoja judesius, praktikuojasi.
Tyrinėja viską: ima, judina, liečia, stebi, klauso, bando sudėti,
ardyti, didžiuojasi , kai pavyksta, noriai bendrauja su artimais
žmonėmis ir vaikais.
Mokosi apsirengti, valgyti , padėti vienas kitam.
Kartoja tą patį žaidimą, prašo dar paskaityti tą pačią knygelę,
paveiksliuką, filmuką.
Skaičiuoja, dėlioja tam tikra tvarka daiktus, bando padėti į vietą,
pasidalija su kitais po lygiai, per pusę.
Bando išardyti žaislus, pažiūrėti, kas yra viduje.
Varto knygas, imituoja skaitymą, komentuoja paveikslėlius.
Mokosi atpažinti spalvas, simetriją ir formas, kurios tinka - yra
giminingos.
Manipuliuoja kiekiais, eina nuo vientiso prie dalių (pilsto vandenį
į mažus buteliukus ir atvirkščiai, dalina plastiliną į du gabaliukus
ir vėl sulipdo).
Renka, rūšiuoja, dėlioja daiktus, juos grupuoja.

Praktinis patirtinis metodas:
sudaryti galimybes žaisti su žaislais
arba tam tinkamais daiktais esančiais
artimiausioje aplinkoje. Žaidimai
skirtingose erdvėse: lygios grindys,
kilimas, minkšti-kieti paviršiai. Duoti
įvairių tinkamų žaislų, kurie skatina
atlikti tiek stambiuosius, tiek
smulkiuosius judesius.
Žodinis metodas: skatinti „skaityti“
knygeles, bendrauti, klausytis,
stebėti, prisiminti, aptarti,
reflektuoti, priimti sprendimus.
Vartyti knygeles ir tyrinėti
paveikslėlius apie įvairius kasdieninio
gyvenimo aspektus.
Vaizdinis praktinis metodas: duoti
įvairių medžiagų, formų
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tyrinėjimams. Sudaryti tam sąlygas,
netrukdyti ir nepartraukti, bet padėti.
Pats pasirenka žaidimus,
medžiagas, daiktus, paaiškina,
kodėl pasirinko. Žaisdamas išbando
medžiagas ir daiktus.
Geba suvokti ryšį tarp to, kaip
daiktas padarytas iš ko ir jo
paskirties.
Paaiškina, kad su nežinomais
daiktais ir medžiagomis reikia elgtis
atsargiai, stengiasi taip daryti.
Išskiria akivaizdžius gyvūnų, daiktų,
medžiagų , augalų bruožus,
savybes.
Domisi aplinka, stebi augalus ,
gyvūnus. Atlieka bandymus.
Pasirenka įrankius ir kitas
priemones(mikroskopai, smėlio
laikrodžiai, lupa, kompasas).
Samprotauja apie atradimus, siūlo
idėjas, kelia klausimus apie
tolimesnę veiklą.
Domisi seniau gyvenusiais
žmonėmis, kitų tautų žmonėmis.
Aptaria stebėjimų, tyrimų
rezultatus, išreiškia lentelėmis,
diagramomis ir kt. Klasifikuoja,
grupuoja. Juos pristato.
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Žaidimui panaudoja daiktus iš artimos aplinkos, mieliau su jais
žaidžia nei su žaislais.
Grupuoja daiktus, tam tikra tvarka, gali padėti suaugusiam
tvarkyti kambarius , bei kitus darbus.
Samprotauja apie daiktų naudojimą, savybes, kurios daiktus
padaro tinkamais.
Patys ieško atsakymų knygose, internete, jei patiems nepavyksta
klausia suaugusių, kurie gali padėti.
Stebi aplinkos, gamtos objektų savybes ir bruožus, juos
apibudina, vaizduoja piešiniais, konstruoja.
Pastebi ir pasako gamtos pasikeitimus, samprotauja, kodėl taip
nutiko.
Stebi ir komentuoja reiškinius, vykstančius gamtoje ir aplinkoje.
Atlieka nesudėtingus bandymus, stebi suaugusių rodomus
bandymus, mokosi naudotis turimais prietaisais skirtais tyrinėti.
Stebi objektų pasikeitimus, fiksuoja lentelėse, pasitelkdamas
simbolius, mokosi juos palyginti, atkartoti.
Domisi ir aktyviai klausinėja apie reiškinius, prietaisų veikimą ir
kt.
Stebint aplinką, atpažįsta akivaizdžius daiktų, gyvūnų, augalų
grupių panašumus ir skirtumus, juos aptaria.
Stebi ir aiškina aplinkos ir gamtos objektų nuotraukas, kuo jie
panašūs ir kuo skiriasi vieni nuo kitų.

Praktinis patirtinis metodas:
išdėlioti medžiagas, priemones, kad
patogu būtų paimti, naudotis, galėtų
inicijuoti iškilusios problemos
sprendimo veiklą, ieškoti sprendimo
būdų.
Vaizdinis praktinis metodas:
Skatinti stebėti daiktus, medžiagas
gyvosios gamtos objektų savybes ir
bruožus, juos apibudinti, vaizduoti
piešiniais, konstruoti. Pateikti
tinkamų knygų, paveikslų, plakatų,
žemėlapių, kuriais jie galėtų remtis
pagrįsdami savo požiūrį.
Žaidybinis praktinis metodas:
Sudaryti sąlygas skaičiuoti,
prognozuoti. Skatinti paaiškinti savo
pasirinkimus ir logiškai juos pagrįsti.
Bandymo, eksperimentavimo
metodas: atlikti nesudėtingus
bandymus, stebėti prietaisų
veikimą. Sudaryti sąlygas ir skatinti
tyrinėti gamtos ir socialinės aplinkos
objektus, jų kaitą, savybes.
Projektinis metodas:
Ilgalaikis augalo stebėjimas,
fiksavimas lentelėse, diagramose.
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Bendro naudojimo darželio erdvės:
med. kabinetas, virtuvė, laiptinės.

1-6

Mokosi orientuotis aplinkoje. Susipažįsta su įvairiais prietaisais,
stebi kaip jais naudotis, patys juos išbando (svarstyklės,
elektrinė plyta).

Praktinis vaizdinis metodas:
Stebėjimai, bandymai, darbo eigos
fiksavimas.

Pajunta įvairius pojūčius - šviežio oro, temperatūrų skirtumų,
garsų.
Tyrinėja pojūčiais įvairius paviršius (akmenukai, smėlis ir t.t.)
juos įvardina, išreiškia emociškai (šūkčiojimu, nuostaba ir pan.)
Pajunta augančių augalų kvapus. Stebi ir fiksuoja augalų augimo
ciklą.

Žodinis metodas:
Pokalbis, pasakojimas, aptarimas,
diskusija – suteikiant vaikams
galimybę perduoti ir gauti
informaciją.
Eksperimentinis metodas:
Išvykose, aplinkos tyrinėjime
eksperimentuoti su aplinkoje
esančiais daiktais (šakelės,
akmenukai ir pan.)

Kiemo aplinka.
Sveikatingumo takelis
Mokomasis daržas.

Išvykos, aplinkos tyrinėjimas.
Domisi pateikta informacija išvykoje. Stebi, klausinėja,
diskutuoja apie tai, ką mato aplink.
„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas mato, apžiūrinėja, bet
nesuvokia daikto paskirties, pačio
daikto (regimasis sutrikimas);
klausosi užduoties, suvokia kelis
kartus pakartojus (klausos
sutrikimas);
negali paimti smulkesnių daiktų,
įrankių tyrinėjimams, bandymams
(sutrikusi smulkioji motorika);
nerodo jokių emocijų atlikus
tyrimus, bandymus, eksperimentus,
nervingas, nesusikaupęs (emocijų
sutrikimas)...
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Stengiasi sutelkti dėmesį į daiktus, įvykius, tyrinėjamus
objektus. Kartoja kelis kartus ir išlaiko dėmesį ilgesnį laiką,
susidomi daiktu, jei šis ryškus, spalvingas, neįprastas.
Ima veikti, kai supranta ko prašoma.
Ilgesnį laiką daiktus apžiūri, pavarto ir bando jį išardyti,
pažiūrėti (kas viduje, iš ko padarytas, kaip veikia).
Kartoja veiksmus kelis kartus, pavykus džiaugiasi atradimais.
Tyrinėjant, stebint, eksperimentuojant, laikosi veiksmų sekos,
savo iniciatyva bando eksperimentuoti, pavykus – džiaugiasi,
nepasisekus - pyksta, kitaip išreiškia savo emocijas.

Palaikantis ugdymas:
Emociškai, džiugiai atkreipti dėmesį į
naujus daiktus.
Raginti aktyviau įsitraukti į veiklas
(pagal gebėjimų lygį).
Parinkti paprastesnes užduotis ir
duoti daugiau laiko joms atlikti.
Padėti suprasti informaciją, skatinti
gautą informaciją vaizduoti įvairiais
būdais: piešimu, konstravimu ir pan.
Konsultuotis su kitais specialistais.
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Pasiekimų sritis: Mokėjimas mokytis (18)
Mokėjimo mokytis raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• numatymas, ko nori išmokti;
• aktyvus mokymasis;
• gebėjimas apmąstyti, ko išmoko.
Vertybinė nuostata. Noras ko nors išmokti ir atkaklus tikslo siekimas.

Esminis gebėjimas. Išsikelti mokymosi ar kitos veiklos tikslus, planuoti, kaip jų bus siekiama, pasirinkti tinkamus veikimo būdus, apmąstyti, kaip sekėsi ir
kokie veiklos rezultatai, kokie tolesni tikslai.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Veikia spontaniškai ir tikėdamasis
tam tikro rezultato.
Norėdamas naujų įspūdžių aktyviai
domisi aplinkos daiktais, juos
išbando: patraukia, pastumia,
paridena, įdeda.
Stebi, mėgdžioja, klausia. Bando
pakartoti pavykusi veiksmą.
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Juda spontaniškai ir turėdamas tikslą ką nors pasiekti, pajudinti,
pabandyti. Tai daro sutelkęs dėmesį, nors pamatęs pvz., naują
žaislą, lengvai pereina prie kitos veiklos.
Daug kartų kartoja veiksmą, krykštaudamas, kai sulaukia
rezultato.
Pastebėję suaugusiuosius , vyresnius ar bendraamžius vaikus ką
nors darant, patys bando daryti taip pat. Klausia: „Kas čia?“,
„Kur?“, prašo parodyti.
Klausia, kaip ir kodėl kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi,
bando, pvz., pastato bokštą iš kaladėlių, jį sugriauna ir žiūri, kas
įvyksta.
Mėgsta kelis kartus iš eilės žiūrėti, klausytis to paties, pvz.,
skaitomos pasakos, dainos ar filmuko.

Praktinis patirtinis metodas:
Parūpinti įvairių priemonių ir
spalvingų žaislų, kurie skatintų
stumti, traukti, imti, čiupinėti, kišti į
burną, kuriais galima įvairiais būdais
manipuliuoti,
esant
minimaliai
suaugusiojo pagalbai, leisti jais
naudotis.
Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas.
Žaislus ar žaidimus,
tinkamus daiktus parinkti taip, kad
būtų ir tokių, su kuriais lengva veikti,
ir tokių, kurie keltų iššūkius ir galėtų
būti įvairiai panaudojami.
Vaikus drąsinti, inicijuoti žaidimus.
Kurti prasmingas ir, kur įmanoma,
tikrovišką žaidimo ir
darbo
kontekstą.
Pvz., šluota šluojamas takelis, o šlapia
šluoste valoma siena.

Pradeda modeliuoti veiksmus ir
siužetinio žaidimo epizodus.

Sugalvoja ir žaidžia siužetus su žaislais, kviečia aplinkinius
pažaisti kartu parduotuvę ar daktarą, mėgdžioja suaugusiojo
kalbą, veiksmus, žaidimą kartoja keletą kartų, sugalvoja naujų
veikėjų, veiksmų.
Noriai imasi įvairių suaugusiųjų darbų, padeda tvarkyti, valyti,
padengti stalą.
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Džiaugiasi tuo, ką išmoko.

Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti,
siūlo žaidimų ir veiklos idėjas, imasi
iniciatyvos joms įgyvendinti,
pastebi ir komentuoja padarinius.
Norėdami ką nors išmokti pasako,
ko nežino ar dėl ko abejoja.
Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso
klaidas, klauso, ką sako kiti,
pasitikslina.
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Įvardina ir įgyvendina savo ketinimą. Džiaugiasi pasiektu
rezultatu ir tais dalykais, kurių jis jau išmoko:
užsisegti sagas, bėgioti, sudėlioti dėlionę.
Eksperimentuoja įvairesnėmis priemonėmis ir medžiagomis
Skatinti vaikus panaudoti savo turimą patirtį ir žinias. Leisti
vaikams patiems pajusti ir nuspręsti, kada jiems reikalinga
pagalba.

Žodinis metodas: Pastebėti vaikų
ketinimus, juos įvardyti:
––Tu nori paimti smėlio formelę ir
iškepti pyragą?
Jei reikia, padėti įgyvendinti.
Pripažinti, kad viskas, kas vyksta, gali
būti naudinga žaidimui ir mokymuisi.
Skatinti pasakoti apie savo žaidimą.
Palaikantis metodas: Tuos pačius
žaidinimus kartoti keletą kartų.
sudaryti
galimybę
judėti,
praktikuotis, džiaugtis, kai kas nors
pavyksta, girti.
Kurti sąlygas vaikui mokytis. Vaikams
padėti suprasti savo galimybes ir
apribojimus, sudaryti visas sąlygas
tobulinti savo gebėjimus individualiu
tempu.
Į vaiko individualias pastangas,
smalsumą ir tyrinėjimus žiūrėti
pozityviai, išklausyti vaikus, skatinti,
džiaugtis tuo, ko jie išmoko, jų mažais
atradimais.

Patys žaidžia ir stengiasi įtraukti kitus į vis sudėtingesnio siužeto
žaidimus.
Kai kurie vaikai mėgsta dėlioti dėliones, statyti namus, bokštus,
konstruoti, išardyti, sugriauti ir stebėti, kas atsitinka.
Stebi, kaip tai daro kiti ir stengiasi pakartoti.

Praktinis metodas
Pastebėti situacijas, kuriose vaikas
nori ko nors išmokti.
Skatinti pasakyti, ko jis nori išmokti,
sudaryti sąlygas mokytis to, ko jis
nori, išsikelti mokymosi tikslus.
Netrukdyti, kai vaikas įsitraukia
į žaidimą, ko nors mokosi, tačiau
stebėti ir padėti ar padrąsinti, kai
vaikas prašo ir kai tai būtina.

Pasako ko išmoko ir, ko nori išmokti, pvz., nupiešti žmogų,
gyvūną, drąsiai klausia suaugusiųjų, pasako, kad nemoka
nupiešti katės, nes išeina panaši į žmogų.
Įsitraukia į mokymąsi žaisdami, konstruodami, piešdami,
lipdydami, pilstydami, grupuodami daiktus.
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Aptaria
padarytus
darbus,
planuoja, ką darys toliau, spėlioja,
kas atsitiks, jeigu...
Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką
darys, kad išmoktų, numato, ką
veiks toliau, kai išmoks.
Laiko save tikru mokiniu, atradėju.
Drąsiai ieško atsakymų į klausimus,
rodo
iniciatyvą
iškeliant
ir
sprendžiant problemas.
Išsiaiškina, kokios informacijos
reikia, randa reikiamą informaciją
įvairiuose
šaltiniuose,
pvz.,
enciklopedijose, žinynuose.
Pasako, ką jau išmoko, ką dar
mokosi, paaiškina, kaip mokėsi,
kaip mokysis toliau.

Suaugusiesiems ir kitiems vaikams aiškina, ką norėjo padaryti, ką
padarė, ką darys toliau.
Kalba apie tai, kas gali atsitikti, jeigu pasirinks vienokią ar kitokią
veiklą, pvz., jeigu iš didesnio indo pils vandenį į mažesnį, jeigu
gatvę pereis ne per perėją.
Vaikas pasako, kad nori išmokti rašyti, skaityti, skaičiuoti,
išsiaiškinti, tyrinėti aplinką.
Klausinėja suaugusiųjų, kas, kaip, kodėl vyksta, pats
savarankiškai bando ieškoti atsakymų.
Noriai žaidžia įvairius tinkamus jo amžiui stalo ir kompiuterinius
žaidimus, mėgsta klausyti skaitomų knygų, patys mielai jas varto,
suranda atsakymus į iškilusius klausimus.
Savarankiškai ieško sprendimų, o pagalbos į suaugusiuosius
kreipiasi tik tada, kai pats negali išspręsti.
Sako, kad darbelį padarė, žiūrėdamas į darbelių knygos
paveikslėlius.
Kartų su pedagogu, apžiūrint savo pasiekimų aplankalą,
reflektuoja, siekia įsivertinti ir numatyti ką jam reikėtų dar
išmokti.
Žaisdamas, naudojasi imitaciniams žaidimams tinkamomis
priemonėmis (pvz., spausdinimo mašinėlė ar kompiuterio
klaviatūra, skaičiuotuvai, šluotos, tuščios dėžės, kartonas,
liniuotės, stiklinės, vamzdeliai, žarnelės).
Žaidžia sudėtingus žaidimus ir kartu mokosi tyrinėti daiktus,
medžiagas, jų savybes.

Žodinis
palaikantis
metodas.
Kalbėtis su vaikais apie tai, ką veikė
per dieną ir ko iš jų išmoko.
Vaikus drąsinti sakyti „Aš nežinau“,
nebijoti suklysti ką nors darant, iškelti
klausimus, problemas, galvoti, kaip
rasti atsakymą ar sprendimą.
Kalbėtis su vaikais ne tik apie tai, ką
jie jau išmoko ar mokysis, bet ir apie
tai, kaip jie mokosi, kaip dar galima
mokytis.
Stebėti vaiko daromą pažangą.
Pripažinti, kad vaikų sugebėjimas
išlaikyti dėmesį ir domėjimasis
aplinkiniu pasauliu didėja. Todėl,
planuojant ugdymo turinį, numatyti
įvairios veiklos, kuri padeda mokytis
tyrinėti ir pažinti aplinką.
Projektinis metodas.
Skatinti
vaikus
suformuluoti
problemą, numatyti sprendimo
būdus ir veiklą.
Sudaryti
vaikams
sąlygas
eksperimentuojant atrasti atsakymus
į klausimus, bei daryti išvadas.
Žodinis, kūrybinis metodas. Siūlyti
vaikams įvairias problemines temas
diskusijoms.
Skatinti kalbėti apie savo žaidimus,
kitą veiklą ir taip plėtoti jų refleksijos
gebėjimus.
„Ryto rato“ ir kitos veiklos metu
pasikalbėti su vaikais, ko jie nori
išmokti, kaip jie gali mokytis,
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pastebėti vaiko norą ir sudaryti
sąlygas to išmokti.
Vaizdinis metodas. Supažindinti
vaikus
su
enciklopedijomis,
internetu, leidžiama, siūloma bei
mokoma jais naudotis.
Parūpinti knygų, enciklopedijų.
Bendro naudojimo darželio erdvės

4-6

Dalyvauja įvairiose konkursuose, kūrybinių darbelių parodose,
ekspozicijose bei edukaciniuose renginiuose, mokosi iš savęs ir
kitų.
Bendrauja su darželio darbuotojais, susipažįsta su jų darbo
specifika.

Kūrybinis metodas: suteikti vaikams
galimybę kelti ir įgyvendinti savo
idėjas. Panaudoti turimas žinias ir
patirtį.
Žodinis metodas: pokalbis,
pasakojimas, aptarimas, diskusija –
suteikiant vaikams galimybę
perduoti ar gauti informaciją,
natūraliai bendrauti.

Kiemo aplinka

1-6

Stebi, tyrinėja, susipažįsta su artima aplinka.
Žaidžia, sportuoja, bendrauja.
Dalyvauja kartų su tėvais ir pedagogais edukacinėje, meninėje,
sportinėje, bei šventinėje veikloje, mokosi drauge siekti bendro
tikslo.

Žaidybinis metodas: skatinti vaikus
organizuoti žaidimą, numatyti tikslą.
Natūraliu būdu sukoncentruoti
dėmesį į ugdomąją veiklą.
Praktinis, vaizdinis metodas:
Praktinė veikla, tyrinėjimai,
stebėjimai, vaikų darbai,
eksperimentavimas.
Skatinti vaikus pažinti ir valdyti savo
kūną, džiaugtis jo galimybėmis.

Edukacinės ir kūrybinės išvykos

4-6

Vyksta į mokyklą, biblioteką, Jaunųjų gamtininku centrą,
Vilniaus miesto muziejus ir parodas. Domisi daiktais ir
reiškiniais, klausinėja, ieško informacijos. Dalyvaudamas
saviraiškos ir kūrybos projektuose, parodose, koncertuose,
festivaliuose, spektakliuose, konkursuose ir kt., aptaria savo

Projektinis metodas – padeda
tikslingiau naudoti išteklius vaikų
orientuotam į pasiekimus ugdymuisi.
Eksperimentinis
metodas.
Organizuoti išvykas, ekskursijas, kaip
numatytų projektų tęsinį.
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pasiekimus, kalba apie tai ko dar reikia išmokti, kur norėtų
dalyvauti ar nuvykti.

„Aš galiu kitaip“
Jeigu
vaikas
ypač
judrus,
nenustygsta vietoje;
susiduria
su
sunkumais
kopijuodami kitų vaikų veiksmus,
elgesį, kalbėjimą;
vengia žaidimų, reikalaujančių
įsiminti ir atgaminti informaciją;
mažai
domisi
knygelėmis,
paveikslėliais;
neklausinėja, norėdamas sužinoti
daugiau;
negeba savarankiškai planuoti
veiklos...

1-6

Dalyvaudamas kūrybiniuose žaidimuose laikosi įprastų, gerai
žinomų veiksmų sekos, mėgdžioja kitus, bando improvizuoti.
Stebi kitų vaikų elgesį, stengiasi mėgdžioti.
Mėgina įsiminti ir taikyti tą pačią procedūrą,
atlikdamas kitą veiksmą, kartoti jį su kitais daiktais ar kitomis
sąlygomis.
Paragintas pasitelkti visus pojūčius: uoslę, lytėjimą, klausą,
regėjimą, skonį, tyrinėja aplinką, naujus daiktus, domisi,
manipuliuoja jais.
Paskatintas, mokosi numatyti, o vėliau įvertinti veiklos rezultatą,
pasidžiaugti, kad sėkmingai atliko veiksmą ar užbaigė veiklą.
Įsitraukia į darbą vaikų grupelėje, kurioje yra skirtingų gebėjimų
turinčių vaikų: vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,
turės galimybę mokytis iš bendraamžių, kopijuoti elgesį.
Dažniau įsitraukia į prasmingą veiklą, rečiau atlieka spontaniškus
veiksmus.

Paremiantis ugdymas.
Skatinti
vaiko
smalsumą,
demonstruodami, kaip veikia vienas
ar kitas daiktas, po to skatinti
išbandyti pačiam. Leisti daryti klaidas,
už jas nebarti, bet parodyti, kaip
padaryti teisingai.
Kartu su vaiku stebėti, tirti, ardyti,
taisyti daiktus, skatindami smalsumą
ir pažinimo džiaugsmą.
Perskaitę pasaką, klausti, kuris
veikėjas labiausiai patiko, skatinti
stebėti
kitų
vaizduojamus
personažus, raginti įsitraukti.
Pratinti
paprašyti
pagalbos
sudėtingose situacijose: dėliojant
dėlionę, konstruojant ir pan.
Duoti daugiau laiko užduočiai atlikti.
Klausti, kaip jis ar ji tai padarė,
skatindami nusakyti veiksmų eigą.
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Komunikavimo kompetencija
Pasiekimų sritis: Sakytinė kalba (8)
Sakytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja:
•
•
•
•
•
•

aplinkinių kalbėjimo, skaitymo klausymasis;
kalbėjimo atpažinimas ir supratimas;
natūralus vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie savo patirtį ir išgyvenimus;
vaiko kalbėjimas su suaugusiaisiais ir vaikais apie supančią aplinką, jos objektus, įvykius;
kalbėjimas laikantis perprastų kalbos taisyklių;
tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlių deklamavimas, sekimas, pasakojimas.
Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.

Esminis gebėjimas: klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su vaikais ir suaugusiais, laisvai ir natūraliai išreiškia savo mintis, išgyvenimus, junta

intuityviai

kalbos grožį.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai
Klausymas
Supranta savo ir artimųjų vardus,
artimiausios aplinkos daiktų ir
reiškinių pavadinimus.
Supranta elementarius
kalbinančiojo klausimus ir
prašymus.
Supranta veiksmų pavadinimus,
geba veiksmais atsakyti į
klausimus.
Atpažįsta artimiausios aplinkos
garsus.

Pasiekimų
žingsniai
1-3

Vaikų veikla

Pašaukus vardu, atsisuka.
Pavadinus daiktą, jį parodo, atneša. Moka judesiais parodyti
„šalta“, „bijau“, „saulutė“ ir pan.
Kartoja siūlomus judesius: „paplokim katutes“, „patrepsėkim“
ir pan.
Noriai klausosi trumpų skaitomų pasakų.
Kūno judesiais, garsais, trumpais žodeliais atliepia jam
skaitomą trumpą tekstuką.
Teigiamai arba neigiamai reaguoja į prašymus, siūlymus.
Klausosi auklėtojos pasakojimų apie kitus vaikus, artimiausios
aplinkos gyvūnėlius, vaikams skirtų televizijos laidų veikėjus,
emocingai reaguoja į suprantamas situacijas.

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Vizualinis-žodinis metodas:
kasdien grupės aplinką papildyti
naujais daiktais, žaislais, juos vaikui
nuolat įvardijant.
Žaidybinis: žaidinti, juokinti, kykuoti
vaiką, sakant trumpus eilėraštukus,
pvz., „Virė virė košę“. Skatinti vaiko
klausinėjimą. Kalbant su vaiku
sudaryti ryšį tarp daikto ir žodžio,
veiksmo, judesio ir žodžio.
Sutapatinti žodžio tarimą su daikto
ar veiksmo rodymu.

56

Kalbėjimas
Kalba kelių žodžių klausimais
ir klausinėja apie save, savo
norus, poreikius, išgyvenimus.
Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų
kalbėseną. Sako
„ačiū“, „prašau“.

Klausymas
Klausosi aplinkinių pokalbių,
sekamų, pasakojamų, skaitomų,
deklamuojamų kūrinių
literatūrine kalba, tarmiškai.
Klausosi draugų ir savo kalbos
įrašų, įvairių stilių tekstų, mįslių,
erzinimų, pajuokavimų bendrine
kalba ir tarme.

Kalbėjimas
Kalba pats sau, kalba kitam,
klausinėja, užkalbina, prašo,
pašaukia, kartais laikydamasis
elementarių kalbinio etiketo
normų.
Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais,
žodžius į sakinius jungia laikydamasis
perprastų

4-6

Atsako į pasisveikinimą ir atsisveikina. Atsako į klausimus
„Koks?“, „Kodėl?“, „Kur?“, „Kaip?“, trumpai nusako aplinkos
reiškinių savybes.
Trumpai komentuoja, ką padarė, nupiešė, žaidė.
Teisingai pavadina kasdieninius daiktus.
Kartu su suaugusiuoju deklamuoja eilėraštukus, užbaigia
žinomas pasakas, eilėraščius.
Įsimena taisyklingo kalbėjimo modelius, pratinasi žodžius
derinti pagal giminę, skaičių, linksnį.
Mokosi mandagiai kalbėti, dėkoti, prašyti.

Padrąsinimas: skatinti vaiką nuolat
pasakoti apie save, savo norus,
rūpesčius, šeimos narius.
Kalbinėmis užduotimis keliant
klausimus, skatinti ieškoti įvykių
priežasčių ir pasekmių, pasakoti apie
tai, kas vyksta ar vyko aplink vaiką.

Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių, publicistinių,
enciklopedinių, informacinių), apie aplinką, įvairius įvykius,
reiškinius klausosi gyvai, įrašų.
Domisi aplinkinių pokalbiais, pasakojimais – „viską girdi“.
Žino, kad yra daug kalbų, bando įsiklausyti, suprasti kita kalba,
tarmiškai kalbančius žmones.
Supranta ir įsimena knygelės, pasakojimo, pokalbio turinį,
įvykių eigą. Supranta pajuokavimus, dviprasmybes,
frazeologizmus, perkeltinę žodžių prasmę.
Susikaupia, bando mintimis persikelti į skaitomų pasakų erdvę.
Geba mimika išreikšti pasakos emocijas.
Supranta, kad, norint išgirsti ir suprasti, ką sako
kitas, reikia būti atidžiam.

Skaitymas: skaityti vaikui tekstus ne
tik literatūrine kalba, bet ir tarmiškai.
Praktinis, patirtinis metodas: turėti
grotuvą, garso įrašymo prietaisų.
Sudaryti vaikams galimybę nuolat
klausytis sekamų pasakų, patiems
kurti savo pasakas. Skaityti vaikui
tekstus su intonacija bei pauzėmis.

Bendraujant su suaugusiaisiais ir bendraamžiais, vartoja
elementarius mandagumo žodžius.
Kalba, atsižvelgdamas į situaciją.
Domisi žodžių reikšmėmis, tinkamai naudoja.
Susistato kėdutės, pasodina minkštus žaisliukus (žiūrovai) arba
pakviečia grupės draugus ir deklamuoja išmoktą eilėraštuką,
anekdotą ir kt.

Žodinis metodas: pokalbis, diskusija,
minčių lietus, skatinant vaiką įvairiose
bendravimo situacijose gyvai kalbėtis
su draugais.
Žaidybinis metodas: pasiūlyti
vaikams žaidimą pvz.: „autoriaus
kėdė“.
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kalbos taisyklių.
Vartoja daugumą kalbos dalių
(daiktavardžius, veiksmažodžius,
būdvardžius, prieveiksmius,
prielinksnius ir kt.).

Nuosekliai reiškia savo mintis. Seka pasakas, kuria pasakojimus
pagal išdėliotus paveikslėlius. Kuria, fantazuoja, vaidina,
pasakoja, imituoja. Kuria scenarijų, režisuoja kitų vaikų vaidybą.

Laisvai išreiškia savo nuomonę, ją apibudina.
Pasako patarlių, priežodžių, nusako prasmę.
Taisyklingai kalba, aiškiai taria kalbos garsus.
Bendro naudojimo darželio erdvės

4-6

Dalyvauja įvairiose kūrybinių darbelių parodose, ekspozicijose.
Komentuoja, aptaria savo, draugų, dailės kūrinius ir kt.

Žodinis metodas: pokalbis,
pasakojimas, aptarimas, diskusija,
tobulinti gebėjimą sklandžiai reikšti
savo mintis.
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Logopedo kabinetas

3-6

Kartoja trumpas skaičiuotes ištardamas ir paryškinant
tam tikrus garsus, pvz.: „En, den, du, Papar mali u, papar mali
izar mali, en ,den, du“.
Eksperimentuoja kūno ir žodine kalba, kalbinę rašką sieja su
judesiu. Paaiškina, iš ko galima suprasti draugų ir kitų žmonių
reiškiamas mintis, jausmus , nuotaikas.
Ugdosi kalbos raiškumą, keičiant veido mimiką, balso tembrą ir
t.t. Dėlioja logines sekas iš paveikslėlių.

Vaizdinis, praktinis metodas: mokyti
vaikus taisyklingai tarti garsus,
atpažinti savo mimiką, palyginti
kalbėjimo būdus su kitais vaikais,
tam tikslui naudoti veidrodį.
Vaikai drąsinami kalbėtis,
paskatinami suprasti kitą.
Žaidybinis metodas: žaidžiami
intonacijų, pauzių ir kt. žaidimai (pvz.
greitakalbės, garsų pamėgdžiojimai).
Žodinis metodas: suteikti vaikams
galimybę perduoti ar gauti
informaciją, natūraliai bendrauti.

Dalyvauja pokalbiuose, pasakoja, aptaria, diskutuoja.
Kiemo aplinka

1-6

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas trejų metų nekalba;
negeba išsakyti savo poreikių
bendraamžiams ir (ar) ugdytojams;
negeba rišliai papasakoti įvykių;
nusakyti savo jausmų, išgyvenimų;
būdamas penkerių metų
netaisyklingai taria kalbos garsus
(švepluoja); kalba gramatiškai
netaisyklinga (daro kaitymo,
derinimo, prielinksnių vartojimo ir
kt. klaidų); kalba skurdi, menkas
žodynas, vartoja mažai būdvardžių;

1-6

Vaikas tyrinėja aplinką. Teisingai apibūdina duotą daiktą ar
gamtos reiškinį, suranda daug požymių. Pvz:
„Akmuo - baltas, apvalus, sunkus, lengvas, gulintis“ ir t.t.
„Žolė - žalia, aukšta, siūbuojanti nuo vėjo“ ir t.t.
Kartu su pedagogais tyrinėja garsus gamtoje. Džiaugiasi, kai
pavyksta teisingai atspėti.
Atidžiau stebi aplinką ir aplinkinius, kartoja kitų vaikų elgesį, kartu
su kitais apžiūrinėja paveikslėlius, neprisimindamas pavadinimo
klausinėja: „Kas čia?“ „Ką daro?“ ir pan.
Dainuoja, klausosi pasakų ir atlieka kitą veiklą, susijusią su
girdimuoju ir regimuoju suvokimu (piešia, kopijuoja ir pan.),
žaidžia matytus ir išmoktus žaidimus, komunikuoja neverbaliniu
būdu (gestais, mimika, akimis, judesiais), dažniau derina žodinę ir
nežodinę kalbą.
Raginamas domėtis kalbos galimybėmis. Savais žodžiais paaiškina
daikto reikšmę ir panaudojimo galimybes. Pvz: rodomas
paveiksliukas su raktu ir prašoma vaiko pasakyti, kas tai. Vaikas
atsako, kad tai yra tas daiktas, su kurio galima kažką atrakinti.

Žaidybinis metodas, stebėjimas:
skatinti vaikus įsiklausyti, turtinti
vaiko žodyną, stiprinti klausą, mokyti
susikoncentruoti.

Paremiantis ugdymas
Mokyti vaiką įsiklausyti į aplinkos
garsus, padėti juos suvokti ir įvardinti.
Vaizdžiai – iš paveikslėlių ar jų serijos
pateikti užduotis, lavinančias vaiko
suvokimo funkcijas, klausą, naudoti
ryškius simbolius (spalvotą skritulį,
pan.).
Padėti modeliuoti taisyklingas frazes,
pvz., kaip paprašyti, išreikšti savo
jausmus ir pan.
Jei vaikas stengiasi kalbėti, klausytis
kantriai, netaisyti kiekvienos jo
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prastai suvokia kitų kalbą (prašymus,
nurodymus), ypač sudėtingesnes
frazes; klausydamasis blogai suvokia
pasaką ar kitą tekstą, nemėgsta jų
klausytis;
nemėgsta deklamuoti eilėraščių,
sunkiai juos išmoksta;
sunkiai įsimena žodžių reikšmes...

klaidos. Daugiau iliustruoti tekstus
paveikslėliais, stebėti neverbalinę
vaiko kalbą.
Skatinti vaikus iššifruoti žodžių
reikšmes, remiantis kalbine
nuojauta, savo patirtimi.

Pasiekimų sritis: Rašytinė kalba (9)
Rašytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• domėjimasis skaitymu, raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis;
• domėjimasis rašymu, raidžių bei žodžių rašinėjimas, įvairių simbolių braižymas ar piešimas;
• trumpų žodelių skaitymas.
Vertybinė nuostata: Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
Esminis gebėjimas: Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Skaitymas
Vartinėja, žiūrinėja paveikslėlių
knygeles, atpažįsta ir įvardina
paveikslėlius.
Atkreipia dėmesį į aplinkoje
esančias įvairių formų bei dydžių
raides, žodžius, simbolius.
Rašymas
Rašymo priemonėmis
brauko popieriaus lape.

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

1-3

Geba išvardinti savo mėgstamiausias knygas. Nusako, kuo jos
jam patinka arba nepatinka.
Paaiškina ir papasakoja knygelės turinį.
Pamatęs aplinkoje parašytas raides, nupieštus simbolius, bando
juos kopijuoti, rašyti.
Nukopijuoja ir parašo savo, mamos ir tėčio vardus.

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Vaizdinis, praktinis metodas
Sukurti vaikui knygų aplinką,
kad jis galėtų pažinti knygutes,
vartinėti, čiupinėti, žaisti.
Papildyti vaiko aplinką įdomiomis
rašymo priemonėmis bei skirtingų
faktūrų ir formatų popieriumi.
Džiaugtis jo pasiekimais.
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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 (planšetiniu kompiuteriu ir
kt.). Domisi abėcėlės raidėmis.
Sugalvoja pavadinimus
paveikslėliams, knygelėms. Įvardija
specifinius skaitomo teksto veikėjų
bruožus.
Supranta ir paaiškina mokėjimo
skaityti ir rašyti privalumus ir
teikiamas galimybes.

4-6

Pasistato keletą kėdučių, pasisodina žaisliukų (klausytojai) ir
imituoja, kad skaito jiems pasaką.
Pradeda skirti žodžius sudarančius garsus, skiemenis. Pažįsta
parašytą žodį kaip atskirų raidžių junginį.
Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato gatvėse, pavyzdžiui,
parduotuvių, kirpyklų, kavinių pavadinimus.
Dėlioja iš raidelių pavienius žodžius.
Apvedžioja raidelių trafaretus, nuspalviną, papuošia
ornamentais.
Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais, supranta
nesudėtingą jų siužetą, klausinėja.
Pradeda suprasti ryšį tarp knygos teksto, iliustracijų ir
asmeninės patirties.
Žino keliolika abėcėlės raidžių. Kuria knygas, siužetus,
iliustruoja, užrašo pavadinimus. Suvokia skaitymo ir rašymo
kryptį. Imituoja raštą ir jo elementus
Parašo pavaizduoto personažo vardą, kuria reklamą, bukletą,
nurašinėja pavadinimus iš aplinkos.
Nusako, ko negalėtų (ar negali) padaryti, nemokėdamas
skaityti, rašyti.
Savais žodžiais paaiškina, kad įvairūs ženklai yra skirti žmonėms
susitarti, susikalbėti, bendrauti.

Skatymo metodas:
Paskatinti vaiką sukurti savo pasakų
knygutę. Papasakoti grupės
draugams apie knygutės kūrimo
procesą ir pasidalinti galutiniu gautu
rezultatu.
Žodinis metodas:
Skaityti tekstukus,
kuriuose žaidžiama su
kalbos garsais, kurie atspindi
vaiko pažįstamas raides.
Eksperimentinis, kūrybinis: Skatinti
vaiką pabandyti sukurti savo raštą,
naudojant šifruotes, hieroglifus,
paveikslėlius.
Grupės aplinka nuolat turtinama
rašytine informacija, žadinančia
vaikų smalsumą skaityti (pvz.,
kasdien užrašoma nauja mįslė, įdomi
mintis ir pan.), vaikams skirtais
žurnalais, enciklopedijomis.

Kiemo aplinka

1-6

Dėlioja iš gamtinės medžiagos raides.
Kuria pasakas darželio pavėsinėje. Užrašinėja jas, vaizduoja
herojus, rašo jų vardus.

Žaidybinis metodas: Žaidžiant
dėlionių žaidimus, pasidžiaugti, kaip
galima vienus ženklus keisti kitais,
transformuoti raides, skatinti vaikų
teigiamas emocijas.
Praktinis, eksperimentinis metodas:
Parūpinti dėlionių, rašymo, piešimo
priemonių vaikų kiemo pavėsinėse.

Vaikai tyrinėja, stebi, eksperimentuoja. Piešia ir rašo kreida ant
rašymo lentų, šaligatvio plytelių.
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Bendro naudojimo darželio erdvės

1-6

Aktyviai veikia visose darželio patalpose: logopedo ir
metodiniame kabinete, muzikos salėje, skaito įvairius
pavadinimus, domisi užrašais, ženklais.

Kūrybinis metodas: suteikti vaikams
galimybę sukurti ir sudėlioti kažką
naujo iš turimos medžiagos.
Žodinis metodas:
Kalbėjimas, pasakojimas, aptarimas,
diskusija – suteikiant vaikams
galimybę perduoti ar gauti
informaciją, natūraliai bendrauti.

Domisi žodžiais, kuria ir įsisavina juos pagal reikšmę, prasmę.
Pvz., - Žinai, - sako Martynas, - aš buvau Egypte.
- Puiku, papasakok ką ten matei.
- Mačiau... na šitą... kaip ten... nu ta su kupNom.
- Kupranugarį?
-Taip, kupNanugarį - atsako Martynas.
Dėlioja raidžių sekas, pradeda skiemenuoti paprastus žodžius,
savo ir draugų vardus.
Edukacinės ir kūrybinės išvykos
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Išvykų į biblioteką, muziejų ir susitikimų su rašytojais,
bibliotekos darbuotojais metu vaikas susipažįsta, kaip atsirado
raštas, knygos. Bando rašyti su plunksna.
Gamtoje ir architektūroje ieško ir atranda rašytinius ženklus,
pvz., namas primena raidę A, medis primena raidę V ir pan.

Projektinis metodas – padeda
tikslingiau naudoti vaikų
orientuotam į pasiekimus ugdymuisi.
Bendravimas ir bendradarbiavimas:
Paraginti tėvus kartu su vaikais
ieškoti rašytinių simbolių aplinkoje ir
įsidėmėti, įsiminti juos.

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas vengia žaidimų,
susijusių su piešimo, spalvinimo
užduotimis;
sunkiai apvedžioja kontūrus,
sujungia taškus;

1-6

Prašo pagalbos ir ją priima.
Reikalaujamas užduotis (atpažinimo, taškų sujungimo ir pan.)
geriau atlieka kompiuteriu.
Noriau dainuoja, klausosi pasakų ir atlieka kitą veiklą, susijusią
su girdimuoju suvokimu.
Pradeda geriau skirti panašios formos daiktus.
Kopijuoja paprastesnes formas.

Palaikantis ugdymas:
Leisti
vaikui rašyti smėlyje, kreidele ant
šaligatvio ir pan. Skatinti popieriaus
lape braižyti stambesnes linijas.
Papuošti grupę raidėmis, paprastais
esminiais žodžiais, sieti juos su metų
laikais, vaikų vardais ir kt.
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negeba atlikti tikslių judesių
rankomis;
negrabiai laiko pieštuką, rašiklį;
blogai orientuojasi popieriaus lape;
netinkamai išdėsto jame piešinį...

Mieliau dėlioja stambesnes, arba, priešingai, sudėtingesnes
dėliones.
Mokosi iš storų raidžių sudėlioti savo vardą, nuspalvinti jį.
Spalvina, braižo, piešia, štrichuoja, taškuoja ir kt. ant pritaikyto
pagal vaiko galimybes popieriaus, pvz., kai popierius standus,
pritvirtintas prie stalo, pieštukas stambus, arba, priešingai,
plonas rašiklis ir kt.

Parūpinti
įvairių
dėlionių
su
pavyzdžiais, skirtingo sudėtingumo
knygelių, rašymo, piešimo priemonių.
Skaityti ne tik knygą, bet spalvotą
plakatą, reklamą, nuotraukų albumą
ir pan. Prašyti, kad vaikas įvardytų, ką
mato.

Pasiekimų sritis: Problemų sprendimas (16)
Tyrinėjimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• problemų atpažinimas, įžvelgimas;
• sprendimų, išeičių paieška ir tinkamiausio sprendimo pasirinkimas bei įgyvendinimas, pasekmių, panaudojus sprendimą, stebėjimas ir
apmąstymas;
• mokymasis įveikti nesėkmes.
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.
Esminis gebėjimas: Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų
sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes.

Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Susidūręs su sudėtinga veikla,
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.

1-3

Nepasisekus, vaikas bando kelis kartus, ieškodamas vis
kitos išeities. Susidūrusi su sudėtinga veikla, kliūtimi,
išbando jau žinomus veikimo būdus. Stebi, kaip panašioje
situacijoje elgiasi bendraamžiai ir išbando jų naudojamus
būdus. Dažniausiai vaikas prašo suaugusiųjų pagalbos.
Žaidžia su vienas į kitą įdedamais
indeliais. Paima didesnį
indelį ir kelis kartus kantriai
bando įdėti jį į mažesnį. Nepavykus

Padrąsinti vaiką savarankiškai
bandyti įveikti iššūkį ar problemą.
Pagirti, kai jam pasiseka
susidoroti su kliūtimi. Parodyti
vaikui naujų veiksmų sunkumui
įveikti. Jei vaikas bando daryti tai,
kas pavojinga – aiškinti, kad
to daryti negalima, nukreipti
dėmesį, nuraminti. Rodyti
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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.
Nepasisekus prašo suaugusiojo
pagalbos. Retsykiais pats ieško
sunkumų, kliūčių, aktyviai
bando įveikti sutiktus
sunkumus.

4-6

didesnį indelį padeda,
paima mažesnį ir įdeda jį
į kitą.

vaikams būtinus veiksmų su
daiktais būdus. Patarti, kaip elgtis
įvairiose sudėtingose situacijose.
Komentuoti vaiko veiksmų ir
auklėtojo demonstruojamų
veiksmų pasekmes. Skatinti
vaikus imtis pagal ų galimybes
sudėtingos veiklos. Jei vaikas sako
„negaliu“, „nemoku“, jį drąsinti
arba pateikti kelis sprendimo
būdus, padedančius įveikti kliūtis,
kad vaikas pasirinktų vieną iš jų.

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. 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. Vaikas sako: „Aš tai padarysiu“ ir bando
tol, kol pavyksta arba sugalvoja kitaip. Susipykęs su
draugu, po kurio laiko bando išspręsti nesutarimą –
pasiūlo savo atsineštą žaislą, pakviečia žaisti, leidžia
pasirinkti norimą vaidmenį. Numatydamas pasekmes, į
žaidimą nenori priimti vaiko, kuris dažnai sugriauna kitų
statinius arba elgiasi ne pagal žaidimo taisykles. Pasako,
kaip jausis kitas vaikas, jei kas nors suplėšys jo piešinį.
Žino ir pasako kelis būdus, kaip galima elgtis, kai niekas su
tavimi nedraugauja.

Komentuoti vaikų taikytus
problemų sprendimo būdus ir jų
pasekmes, kad vaikai geriau
suprastų, kodėl pavyko įveikti
sunkumus. Vaikams susidūrus su
problema, skatinti juos prisiminti,
kokius panašios problemos
sprendimo būdus jie taikė
anksčiau. Drąsinti vaikus kartu
ieškoti išeities iš susidariusios
probleminės situacijos. Padėti
vaikams įveikti sunkumus,
tariantis kartu su vaikais,
padedant jiems apmąstyti
svarbiausius problemų sprendimo
etapus. Siūlyti vaikams
sudėtingos
veiklos, drąsinti jos imtis,
drąsiai bandyti, eksperimentuoti,
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tartis su kitais. Skaityti kūrinių
apie įvairius žmonių ketinimus,
poelgius ir jų pasekmes. Kai vaikai
susiduria su problema,
paprašyti visų pagalvoti, ką
galima daryti toje situacijoje.
Padėti vaikams geriau suprasti
kiekvieno pasiūlyto sprendimo
pasekmes. Siūlyti vaikams
probleminių užduočių, kurias
įveikti turėtų jie patys.
Bendro naudojimo darželio
erdvės: med. kabinetas, virtuvė,
laiptinės.

Vaikas žino kaip naudotis medicininiais prietaisas. Pasako
ko jie naudingi žmogui ir kaip galima jų dėka padėti
žmogui. Juos išbando: svarstyklės, termometras, ūgio
matuoklis, spaudimo matuoklis. Apsilankęs virtuvėje,
pasako koks maistas yra sveikas, ką daryti jai kilo pavojus
jo sveikatai ar gyvybei. Pasako ir paaiškina savo
draugams elgesio taisyklės virtuvėje.

Kiemo aplinka.

Saugiai elgėsi kiemo aplinkoje ir perspėja savo draugus
apie pavojų. Stengiasi dalintis smėlio žaislais, supinėmis.
Žino, kad reikia praleisti mergaitės, pasiūlyti savo pagalbą
prireikus. Vaikas padaręs netikėtus atradimus,
spontaniškai pritaikęs tam tikras išeitis.
Atsargiai elgiasi sveikatingumo takelyje, nesistumdo,
praleidžia mažesnius ir kitus vaikus. Nesimėto
akmenukais. Paaiškina kaip reikia elgti kitiems vaikams.

Sveikatingumo takelis

Mokomasis daržas.

Prižiūri augalus. Paaiškina ir parodo kaip tą daryti savo
draugams.

Išvykos, aplinkos tyrinėjimas.
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Žino kaip reikia elgtis išvykoje. Pasako ir paaiškina savo
draugams. Susidūręs su sudėtinga užduotimi, spontaniškai
ieško sprendimų, juos taiko ir stebi pasekmes, kai pastebi
numatytą ar netikėtą rezultatą, įsidėmi šią patirtį. Domisi
pateikta informacija. Stebi, klausinėja, diskutuoja apie tai,
ką mato aplink ir gerbia kitų nuomonę.
Vaikas negeba pasakyti, kas yra
ne taip, neveikia, blogai ar pan.
Labai nusimena, susidūręs su
problema, bet nesistengia jos
spręsti. Dažniausiai, nedrįsta
imtis nežinomos veiklos. Iškilus
sunkumams neklausia, kaip juos
įveikti. Spręsdamas problemą,
nesugeba suplanuoti veiksmų.
Neatpažįsta, kad problema jau
išspręsta.

1-6

Vaikas dažnai klausia: „Ar gerai darau?“ „Ar taip?“
„Ką toliau daryti?. „Ar taip?“. Susidūręs su sunkumais,
iškart prašo pagalbos. Nebando pats. Stebi, ką daro kiti
vaikai probleminėse situacijose, kopijuoja elgesį. Pats
nebando rasti sprendimo tam tikroje situacijoje.

Bandyti mokyti atpažinti ir
įvardyti problemą. Skatinti ieškoti
informacijos, įspėti sunkumų
priežastį. Nuolat drąsinti tartis su
kitais dėl galimo sprendimo.
Skatinti vaiką nebijoti nesėkmės,
aiškinkite, kad visi daro klaidų,
kad klaidos parodo, ko reikia
išmokti. Žiūrėdami filmukus ar
skaitydami pasakas, klauskite,
komentuokite problemos
sprendimą – ar teisingai
nusprendė herojai, ar gerai, kad
taip padarė. Girkite už pastangas,
paieškas (net ir nesėkmingas), ne
tik už rezultatą.
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Sveikatos saugojimo kompetencija
Pasiekimų sritis: Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1)
Kasdienio gyvenimo įgūdžių srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• vaiko asmeniniai valgymo ir mitybos įgūdžiai,
• kūno švaros ir aplinkos tvarkos palaikymo įgūdžiai,
• saugaus elgesio įgūdžiai,
• taisyklinga kūno laikysena.

Vertybinė nuostata: Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.
Esminis gebėjimas: Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo
sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai
Valgo ir geria padedamas
arba savarankiškai.

Pats arba suaugusiojo padedamas
eina į tualetą, bando susitvarkyti.

Pats arba suaugusiojo padedamas
nusirengia ir apsirengia, bando
praustis, nusišluostyti veidą,
rankas.

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

1-3

Pats laiko šaukštelį, bando juo valgyti. Mažais gabalėliais
supjaustytą maistą bando imti šaukšteliu.
Žaidžia vaidybinius žaidimus, kuriuose bando pamaitinti savo
„draugą“. Žaidžiant su lėlytėmis, ar minkštais žaislais, imituoja,
kad jas maitina.
Vaikas norėdamas į tualetą parodo į tualeto duris, atsineša
puoduką ar savais ženklais pasako ko nori. Priminus arba
pačiam savarankiškai nuėjus į tualetą, prašo padėti
susitvarkyti.
Kartais pasako, kad prieš valgį, pasinaudojęs tualetu ar
susitepęs reikia plauti rankas.
Rengiamas vaikas mėgina apsiauti batukus, apsivilkti, bando
sagstyti sagas, varstyti batų raištelius, deda kepurę ant galvos.
Auklėtojos skatindamas ar pats vaikas bando pusti nosį į
nosinę.

Žaidimas: Žaidžiant skatinti vaiką
laikyti šaukštelį, puodelį, semti
šaukšteliu Savo ar kitų vaikų
pavyzdžių auklėtoja nuolat skatinti ir
padrąsina vaiką valgyti savarankiškai
Vaizdinis, palaikantis metodas:
Auklėtoja nuolat primena vaikams
nueiti į tualetą, žaisdama su jais
žaidimą „Rask savo puoduką“ ant
kurio yra kiekvieno vaiko
paveiksliukas. Naudoti įvairias
spalvotas, kvepiančias vaikiškas
higienos priemones.
Žodinis metodas: Kalbėtis su
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Padeda į vietą vieną kitą daiktą.

Valgo tvarkingai, dažniausiai
taisyklingai naudojasi stalo
įrankiais. Pasako, jog maistas
reikalingas, kad augtume, būtume
sveiki. Vadovaujamas
suaugusiojo, serviruoja ir tvarko
stalą. Po valgio padeda sutvarkyti
stalą.

Savarankiškai ar šiek tiek
padedamas apsirengia ir
nusirengia, apsiauna ir nusiauna
batus, plaunasi rankas, prausiasi,
nusišluosto rankas ir veidą.
Priminus čiaudėdamas ar
kosėdamas prisidengia burną

4-6

Vaikas sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas. Kuriant siužetines
situacijas, vaikas mokosi ir žino, kad: „Mašinytė grįžta į garažą“,
„Lėlytė sėdasi prie stalo, gulasi į lovytę, „Kamuoliukai pavargo ir
nori pailsėti“. Vaikas panaudoja savo mokėjimus ir įgūdžius,
pvz.: „Parodysiu meškučiui, kaip plauname rankeles, išpučiame
nosį, kaip reikia valgyti“.

vaikais apie švarą. Skaityti kūrinėlius.
Pasiūlyti vaikui žaisti su lėlėmis,
kurias reikia nurengti ir aprengti.
Rengiant vaiką, auklėtoja pratina
vaiką apsirengti ir nusirengti
drabužėlius tam tikra tvarka.

Valgo nedideliais gabaliukais, gerai sukramto, valgydamas
nekalba, neužsiima pašaliniais darbais, nežaidžia; taisyklingai
naudojasi šaukštu, šakute, pradeda naudotis
peiliu, pavalgęs nusivalo servetėle. Vaikams labai patinka
apsirengti specialiais vaikiškais darbo drabužiais –
prijuostėlėmis, kepurėlėmis. Valgydamas laiko šakutę kairiąja,
peilį – dešiniąja ranka, šaukštą ir šaukštelį – tarp pirštų.
Pavalgęs padėkoja. Pasako, kad pieną, mėsą, vaisius, daržoves
valgyti naudingiau nei saldumynus.
Vaikas žaidžia žaidimus, kuriuose formuojasi maitinimosi ritmo
suvokimas (šeima, restoranas, kavinė, pas draugą).
Žaidžiant su lėlėmis ar kitus žaidimus gamina jiems valgi,
maitina ir globoja jas.
Klausosi skaitomų knygelių, vaidina, žaidžia loto, žiūri filmukus
apie žmogui naudingus maisto produktus (duoną, obuolius,
pieną, vandenį ir kt.). Vaikas žino, kad galima apsinuodyti
valgant nepažįstamas uogas, vaisius.

Praktinis, vaidinis metodas:
Auklėtoja primena vaikams, kad
valgyti reikia neskubant ir
kultūringai. Savo pavyzdžiu rodyti,
kaip taisyklingai naudotis stalo
įrankiais. Kiekvieną kartą prieš
valgant įtraukti vaikus į stalo
padengimo veiklą, siekti, kad stalai
būtų serviruojami pagal taisykles,
patiekalus atitinkančiais
indais.
Žodinis, kūrybinis metodas: Kalbėtis
su vaikais, kodėl reikia plauti vaisius,
daržoves, uogas, sudaryti sąlygas
mokytis praktiškai juos nuplauti.
Organizuoti įvairių kūrybinių
darbelių(piešinių, inscenizacijų ir t.
t.) kūrimą, jais skatinti pasirinkti
sveikus produktus ir patiekalus.
Primenant eiliškumą, auklėtoja
skatina vaikus savarankiškai
apsirengti ir nusirengti, tvarkingai
susidėti drabužius. Rekomenduoti
tėvams aprengti vaikus patogiais ir
lengvai aprengiamais drabužiais.
Mokyti vaikus taisyklingai plautis ir

Vaikas savarankiškai maunasi (nusimauna) kelnes,
aunasi (nusiauna) batus, šlepetes, velkasi (nusivelka)
megztinį, užsideda (nusiima) kepurę. Pasako, kaip reikia
apsirengti šiltu ir šaltu oru. Pastebi, kada yra nešvarus, ir
savarankiškai prausiasi, šluostosi rankšluosčiu. Čiaudėdamas ar
kosėdamas nuo kitų vaikų. Priminus
savarankiškai pasikeičia savo sušlapusius rūbus, avalynę.
Suaugusiojo padedamas kloja lovą. Sudeda žaislus, šluosto
dulkes, valo stalą, surenka šiukšles aikštelėje.
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ir nosį. Dažniausiai savarankiškai
naudojasi tualetu ir susitvarko juo
pasinaudojęs
Priminus ar savarankiškai tvarkosi
žaislus ir veiklos vietą.
Žaisdamas, ką nors veikdamas
stengiasi saugoti save ir kitus.
Pasako, kad negalima imti
degtukų, vaistų, aštrių ir kitų
pavojingų daiktų. Savarankiškai ar
priminus laikosi susitartų saugaus
elgesio taisyklių.

Priminus stengiasi sėdėti,
stovėti, vaikščioti taisyklingai.
Bendro naudojimo darželio
erdvės: sveikatos priežiūros
kabinetas, virtuvė, laiptinės.

Kiemo aplinka.

Sveikatingumo takelis

Mokomasis daržas.

Sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas.
Vaikas stengiasi saugiai elgtis grupėje, lauko aikštelėje, saugiai
naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais: pjausto daržoves,
vaisius, kala vinis į lentą, siuva, siuvinėja. Žino, kaip saugiai
elgtis gatvėje, kur kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus. Žino
pagalbos telefono numerį 112. Pats neragauja jokių vaistų,
neima degtukų.
Žiūrinėjant paveikslėlius, vartant vaikiškus žurnalus, pastebi ir
parodyto dvejopas situacijas, pvz.: tas, kuriose saugu vaikui, ir
tas, kuriose gali įvykti nelaimė.
Kartu su kitais vaikais ir su auklėtoja kuria ir pildo „Gero
elgesio“ plakatą, stebėjimo lenteles.
Taisyklingai sėdi (nesikūprina) ant kilimo, prie stalo. Atlieka
pratimus, stiprinančius nugaros ir pilvo raumenis.
Vaikas susipažįsta su įvairiais prietaisais, stebi ar žino kaip jais
naudotis, pats juos išbando: svarstyklės, termometras, ūgio
matuoklis. Apsilankęs virtuvėje, atpažįsta ir įvardija visas
virtuvės reikmenis. Žino kaip reikia jais naudotis. Laikosi
saugumo taisyklių. Žino ir pasako kaip reikia elgtis laiptinėje,
kam reikalingi turėklai.
Padeda sutvarkyti aplinką. Pamatęs šiukšlės pakelia ir išmeta
jas. Sutvarko lauko žaislus. Palaisto gėlytės.
Žino, kam reikalingas sveikatingumo takelis ir pasako, kaip juo
naudotis. Geranoriškai paaiškina tai savo draugams.
Tyrinėja pojūčiais įvairius paviršius, juos įvardina.
Stebi, tyrinėja, susipažįsta su artimą aplinka. Padeda ją
sutvarkyti ir prižiūrėti. Laisto gėlės ir jas sodina.

šluostytis rankas, praustis ir
šluostytis veidą.
Priminti, kad čiaudint ar kosint
būtina prisidengti burną
ir nosį, naudojant nosinaitę.
Nuolat skatinti vaikus susitvarkyti
žaislus, su kuriais žaidė, įvairiai
motyvuojant, padedant.
Pasiruošti ir naudoti vaizdines
priemones apie saugų elgesį.
Rodyti mokomuosius filmus.
Savo pavyzdžiu rodyti, kaip
taisyklingai sėdėti, stovėti,
vaikščioti ir nuolat apie tai priminti.

Praktinis, eksperimentinis metodas:
Skatinti vaiką stebėti, išbandyti,
užfiksuoti jo darbo eigą.
Diskutuoti – suteikiant vaikams
galimybę perduoti ir gauti
informaciją.
Išvykose, aplinkos tyrinėjime
eksperimentuoti su aplinkoje
esančiais daiktais (smėlis, šakos,
akmenukai).
Skaityti, kurti kūrinėlius apie
saugų elgesį.
Organizuoti saugaus elgesio savaites,
kviesti medicinos darbuotojus,
gaisrininkus.
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Išvykos, aplinkos tyrinėjimas.
Domisi pateikta informacija išvykoje. Stebi, klausinėja,
diskutuoja apie tai, ką mato aplink. Išsako ir parodo savo
įspūdžius ir jausmus. Dalinasi turima informacija su savo
draugais. Ekskursijų į policiją, gaisrinę, ligoninę metu rodo
iniciatyvą, klausinėja, išbando.
„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas kartais pamiršta
pasiprašyti į tualetą, negeba
palaukti savo eilės, pernelyg
prisiriša prie kasdienės rutinos,
daiktų ir sielvartauja dėl
nereikšmingų aplinkos permainų,
greičiau nei bendraamžiai
nuvargsta, negeba prisitaikyti prie
aplinkybių, kurias sunku pakeisti
(bendra dienotvarkė, bendra
išvyka), rėksmingai arba judesiais
reikalauja dėmesio arba savo
poreikių tenkinimo...

1-6
Prašo pagalbos ir ją priima.
Pasako kada jaučiasi blogai ir kas jam skauda.
Supranta kylančius sunkumus ir juos įvardija: „aš negaliu“,
„nemoku užsisegti“, ir pan.
Stengiasi sutelkti dėmesį į daiktus, įvykius, tyrinėjamus
objektus.

Skatinti vaikų savarankiškumą.
Diskutuoti su vaikais, kaip konfliktus
spręsti taikiai.

Paremiantis ugdymas:
Padėti vaikui suprasti kasdienės
veiklos tvarką, reikšmę. Jeigu vaikui
sunku išmokti kokį nors veiksmą,
neversti jo kartoti, kol nusimins –
vietoj to leiskite tą veiksmą tik
užbaigti.
Mokyti pastebėti ženklus, kad nori į
tualetą, priminti, kad tai pasakytų.
Skatinti atidumą savijautai, tai yra:
mokyti pasakyti, kad skauda,
pavargo.
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Pasiekimų sritis:

Fizinis aktyvumas (2)

Fizinio aktyvumo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• stambiosios motorikos įgūdžiai ir fizinės vaiko savybės,
• smulkiosios motorikos įgūdžiai, rankų – akių koordinacija.
Vertybinė nuostata: Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus.

Esminis gebėjimas:

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems
būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Stambioji motorika: Savarankiškai
atsistoja, stovi, atsitupia,
pasilenkia, eina į priekį, šoną ir
atgal, eina stumdamas ar
tempdamas daiktą, bėga tiesiomis
kojomis, atsisėdęs ant riedančio
žaislo stumiasi kojomis, pralenda
per kliūtis keturpėsčia, padedamas
lipa laiptais aukštyn pristatomuoju
žingsniu, spiria kamuolį
išlaikydamas pusiausvyrą.
Tikslingai, skirtingu ritmu eina,
apeina arba peržengia kliūtis, eina
plačia linija, bėga keisdamas kryptį,
greitį, lipa ir nulipa laiptais
pakaitiniu žingsniu, laikydamasis
suaugusiojo rankos ar turėklų.
Atsispirdamas abiem kojomis
pašoka nuo žemės, nušoka nuo
laiptelio, peršoka liniją, spiria
kamuolį.

1-3

Vaikas vaikšto pasiėmęs žaislą, eidamas sustoja, vėl pradeda
eiti ir keičia ėjimo kryptį. Žaidžia su judėjimą skatinančiais
žaislais: didelėmis minkštomis figūromis, virvelėmis,
lipynėmis, lankais, žaisliniu namuku. Vaikas užlipa kelių
pakopų laipteliais, laikydamasis laiptų turėklų.
Užlipa ir nulipa nuo kėdės.
Judan, vaikas mėgdžioja gyvūnėlius: vaikšto keturiomis, kaip
šuniukas, nerangiai, kaip dramblys, tyliai, kaip pelė, ištiesęs
kaklą kuo aukščiau, kaip žirafa. Ant grindų priklijuoti ženklai –
kvadratai, skrituliai, vaikai stovi, šokinėja ant vienos kojos,
abiem kojomis, pereidamas, peržengdamas padėtas kliūtis.
Išdėstytomis pėdomis ar kitomis figūrėlėmis – eina paprastai,
po to ant pirštų galų. Vaikas laikomas už rankos šokinėja
abiem kojomis, ant vienos kojos, paskui ant kitos.

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas
Pasiūlyti žaidimus, lavinančius ir
įtvirtinančius vaiko judėjimą, kūno
koordinaciją „Atnešk žaisliuką ,
„Traukinukas“, „Skrenda paukšteliai“.
Laisvos veiklos metu pedagogo
paskatinti susirasti ar pasiūlyti pasisupti
ant supančiųjų žaisliukų, važinėjančių
mašinėlių, motociklų važiuojančių kojų
atsispyrimo pagalba.
Kūrybinis metodas: Pasiūlyti kokią nors
temą rytinės mankštos metu, pvz.
„Pasivaikščiojimas po mišką‘‘: imituoti
ir mėgdžioti gyvūnų judesius, ėjimą.
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Smulkioji motorika: Pasuka riešą,
apverčia plaštaką delnu žemyn,
pasuka delnu aukštyn, paima
daiktą iš viršaus apimdamas jį
pirštais, ploja rankomis. Ridena,
mėto, gaudo, spiria kamuolį
Geriau derina akies - rankos,
abiejų rankų, rankų ir kojų
judesius, todėl tiksliau konstruoja,
veria ant virvutės sagas. Įkerpa
popieriaus kraštą.

Vaikas sudeda 4–6 kaladėles vieną ant kitos, varto knygelę po
vieną puslapį, atsuka, užsuka dangtelius, įmeta sagą, kaštoną,
gilę į dėžutę, kurioje padaryta tinkamo dydžio anga.
Ridendamas ar mesdamas kamuolį vaikas taiko į kėglius,
išdėliotus ant žemės, vartelius. Atsuka ir užsuka įvairaus
dydžio dangtelius, sudeda daiktus vieną ant kito (pastato 5–6
kubų bokštą), ant siūlo suveria sagas.
Įkerpa žirklėmis popieriaus kraštą, darydamas aplikacijos
darbelius: eglutes, ežiukus ir pan., susuka popieriau juosteles į
ritinėlį, plėšo popierių, suka gniužuliukus.

Žaidybinis metodas: Skatinti vaikų
judėjimo džiaugsmą, lavinant
smulkiosios motorikos įgūdžius, rankųakių koordinaciją.
Žaisti žaidimą „Yra, nėra“. Parodyti
rankytes, vėliau paslėpti jas už nugaros.
Improvizuoti kaip saulutė šviečia,
lietutis lyja, vabalėliai vaikšto.
Žodinis metodas: Žaidinti su plojimo
elementais ir dainelėmis (pvz. „Katu
katu katutes“, „Virė virė košę“, „Du
gaideliai“).
Praktinis patirtinis metodas:
Parūpinti įvairių priemonių vaiko akies rankos koordinacijos, smulkiosios
motorikos įgūdžiams lavinti: stambių
dėlionių, konstruktorių, vėrimo, sagų,
knygelių ir pan.
Stebėti vaiko judėjimo procesus.
Individuali veikla: Mokyti žirklėmis
įkirpti popierinės saulės spindulėlius.
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Stambioji motorika: Stovėdamas
pasistiebia, atsistoja ant kulnų,
stovėdamas ir sėdėdamas atlieka
įvairius judesius kojomis bei
rankomis.
Eina pristatydamas pėdą prie
pėdos, pakaitiniu ir pristatomuoju
žingsniu, aukštai keldamas kelius,
atlikdamas judesius rankomis,
judėdamas vingiais.
Spiria kamuolį į taikinį iš įvairių
padėčių, vis tiksliau gaudo,
mušinėja.
Eina ratu, poroje, prasilenkdamas,
gyvatėle, atbulomis, šonu.
Ištvermingas, bėga ilgesnius
atstūmus.
Bėga pristatomuoju ar pakaitiniu
žingsniu, aukštai keldamas kelius,
bėga suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn.
Šokinėja ant vienos kojos
judėdamas pirmyn, šoka į tolį, į
aukštį.
Važiuoja dviračiu.
Įsisupa ir supasi sūpynėmis
Su kamuoliu atlieka sportinių
žaidimų elementus, žaidžia
komandomis, derindamas
veiksmus.

4-6

Vaikas eina lyg čiuoždamas, o kai suplojama rankomis, jis eina
aukštai keldamas kelius.
Žaisdamas juda įvairiais būdais (pvz., vaikšto kaip gandras,
šokinėja kaip varlytė ir kt.). Atsigula ant nugaros ir „mina
dviratį“. Iš pradžių lėtai, paskui vis greičiau ir greičiau.
Vaikas eina „tip-top“ žingsneliais.
Mėto kamuolį vienas kitam ir gaudo, meta į žemę viena ranka,
o kita ranka jį pagauna.
Laipioja kopėtėlėmis, bokšteliais.
Juda greta kito vaiko poroje, ratu, rikiuotėje, sutartinai su
kitais vaikais.
Važiuoja dviračiu plačiu ir siauru takeliu, ratu.
Žaidžia komandinius žaidimus.

Grupinė veikla, bendradarbiavimas:
Rytines mankštos metu improvizuoti(
dainelę ,,Garnys, garnys turi ilgas
kojas“, fizinio lavinimo pamokėlėse,
laisvos veiklos metu sudaryti sąlygas
aktyviai judėti įvairiais būdais, skirtingu
tempu, išbandant vaikų fizines
galias.(eiti, bėgti, šliaužti, eiti
suoliukais, lipti sienelėmis, peršokti,
lįsti per kliūtis.
Savaiminiai ar pedagogo inicijuojami
žaidimai Žaidimas „Valgomas,
nevalgomas“, „Šuniukas‘‘, „Raganėle
pamotėle“.
Pasiūlyti vaikams įvairių žaidybinių
situacijų, skatinančių eiti ant pirštukų,
kulniukų (pvz., įsidūriau į pirštelį- einu
ant kulno ir kt) eiti kaip pelytes (ant
pirštukų), meškinai (lėtai ,ant padų).
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Smulkioji motorika: Pieštuką laiko
tarp nykščio ir kitų pirštų, tiksliau
atlieka judesius plaštaka ir pirštais
(ima, atgnybia, suspaudžia dviem
pirštais, kočioja tarp delnų).
Pieštuką ir žirkles laiko beveik
taisyklingai. Tiksliai atlieka
sudėtingesnius judesius pirštais ir
ranka.
Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles
ką
nors piešdamas, kirpdamas.

Bendro naudojimo darželio
erdvės

Pieštuku, teptuku piešia, braižo nesudėtingas geometrines
figūras.
Iš plastilino lipdo įvairius daiktus, kerpa tiesiai, taisyklingai
laikydamas žirkles ir klijuoja paveikslėlius.
Veria ant virvelės smulkius daiktus, užsega ir atsega sagas.
Bando piešti statinius, gyvūnėlius.
Apsirengia ir nusirengia, (už)riša kilpas.
Siūlo ir įgyvendina savo siūlymus puošianti grupės aplinka
karpiniais, lankstiniais.

Stebėti vaiko kūrybinį procesą
Kūrybinis metodas:
Sudaryti vaikams sąlygas išreikšti save
meno priemonėmis: lipdyti iš
modelino, plastilino. Skatinti kirpti
nesudėtingas formas, po to priklijuoti ir
padaryti paveikslėlį (pvz., iš
geometrinių figūrų).
Vaizdinis praktinis: Pasiūlyti piešti,
rašyti įvairiomis priemonėmis (pvz.
pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais,
akvareliniais dažais).
Pasirūpinti, kad vaikams netrūktų
įvairių priemonių lavinti smulkiąją
motoriką(pvz., mozaikų, smulkių
detalių dėlionių, lego konstruktorių,
vėrimo detalių).
Ugdymo aplinkos modeliavimas:
Puošti grupę vaikų karpiniais, erdviniais
modeliais.

4-6

Dalyvauja sporto šventėse, estafetėse.
Patiria judėjimo džiaugsmą, didėja ištvermingumas, tobulėja
motorika.

Organizuoti sporto šventes, estafetes.
Sudaromos sąlygos vaikų prigimtiniam
poreikiui judėti tenkinti, patirti
judėjimo džiaugsmą.

1-3

Spiria, meta kamuolį draugui, į vartus. Laipioja lauko
įrenginiais.
Vaikai žaidžia futbolą – patys ir su pedagogais, kartais ir su
tėveliais.
Mėto kamuolį į krepšinio lanką.

Žaidybinis metodas: sudaryti sąlygas
vaikams žaisti judriuosius žaidimus.
Sudaryti sąlygas važinėti dviračiu
darželio teritorijoje.
Sudaryti sąlygas vaikams žaisti.

Salė
Kiemo aplinka
Futbolo aikštė
Krepšinio lenta

4-6
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Sensorinis takelis

1-3
4-6

Vaikai jaučia ir palygina takelio dangų paviršiaus skirtumus.
Vaikai savarankiškai pasirenka judėjimo būdus, sugalvoja
užduočių ir žaidimų,
Žaidžia, rungtyniauja su draugais, pedagogu.

Eksperimentinis metodas: kartu su
vaikais atrasti skirtingus būdus judėti
sensorinio vaikščiojimo takelio
paviršiais.
Džiaugtis, kad vaikščioti skirtingais
paviršiais labai naudinga vaiko sveikatai
ir kojytėms.

Kalnelis

1-6

Vaikai bėgioja, žiemos metu čiuožinėja nuo kalnelio.

Praktinis metodas: sudaryti sąlygas
laisvai judėti įvairiais metų laikais ir
patirti judėjimo džiaugsmą.

Supynės, nameliai

1-6

Vaikai lipa, nučiuožia, supasi, kabo.

Patirtinis ugdymas: sudominti vaikus,
sugalvoti siužetų, užduočių, kad vaikai
aktyviai judėtų.

Pavėsinės

1-6

Vaikai dėlioja dėliones, konstruoja iš gamtinės medžiagos.

Kūrybinis metodas: Sudaryti sąlygas
vaikams lavinti smulkiąją motoriką ir
akių – rankų judesio koordinaciją
lauke.

Piešimo lenta

1-6

Piešia kreidelėmis, nusipiešia taikinį, mėto padarytas gniūžtes.
Į taikinį. Lavėja piešimo įgūdžiai ir akių - rankų judesių
koordinaciją.

Žaidybinis, kūrybinis metodai:

Ekskursijos, išvykos

1-6

Dalyvauja pedagogo ar tėvelių pasiūlytose išvykose ant
,,Jokūbo kalno“, į mišką, į gamtininkų stotį ir kt.
Patiria judėjimo džiaugsmą, mokosi eiti poromis ir greta
vienas kito, kopia į kalną, bėga nuo jo.
Lavėja taisyklingo kvėpavimo, koordinacijos įgūdžiai.

Eksperimentinis, patirtinis metodas,
bendradarbiavimas su vaikų tėvais:
organizuoti išvykas į gamtą, parkus,
stadionus, treniruoklių zonas.

1-6

Vis drąsiau atlieka judesius, eina, liesdamasis ar remdamasis į
aplinkos daiktus.
Veiksmus atlieka lengviau judančiomis galūnėmis ar kūno
dalimis.

Paremiantis ugdymas: Mokyti vaiką
orientuotis aplinkoje – pradžioje
padedant suaugusiajam, vėliau
savarankiškai. Neversti daryti
objektyviai sunkiai atliekamų judesių,

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas ilgai nepradeda
vaikščioti; – nerangus, jo
stambiosios motorikos judesiai
(ėjimas, bėgimas, lipimas ir kt.)
nekoordinuoti; vengia su judėjimu
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susijusių žaidimų; netaisyklingai
artikuliuoja garsus; negeba atlikti
tikslių judesių vykdydamas žodines
instrukcijas; nerangiai
manipuliuoja smulkiais daiktais
(pieštukais, dėlione ir kt.); vengia
atlikti smulkius darbelius
rankomis.

Supranta, kad negali dalyvauti kai kuriuose žaidimuose, ir
sutinka su pasiūlyta kita veikla arba pats ją susiranda.

siūlyti veiklą, kuri leis patirti sėkmę,
skatinti pasitikėti savimi.
Jei vaikui sunku veikti su smulkiais
daiktais, pasiūlyti analogišką veiklą su
stambesniais objektais.

Pasiekimų sritis: Savireguliacija ir savikontrolė (4)
Savireguliacijos ir savikontrolės srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• gebėjimas nusiraminti, atsipalaiduoti;
• savo jausmų raiška tinkamais būdais, jausmų raiškos kontrolė;
• gebėjimas laikytis susitarimų, taisyklių.
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.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai
Išsigandęs, užsigavęs, išalkęs
nusiramina suaugusiojo
kalbinamas, glaudžiamas,
maitinamas. Pats ieško
nusiraminimo: apsikabina minkštą
žaislą arba čiulpia čiulptuką, šaukia
suaugusįjį, ropščiasi ant kelių.

Pasiekimų
žingsniai
1-3

Vaikų veikla

Pargriuvęs bėga pas juo besirūpinantį suaugusįjį ir rodo,
kur skauda.
Raminamas nustoja verkti.
Pavargęs migdosi apkabinęs savo mėgstamą minkštą žaislą.
Pats pasirenka žaislus, susiranda žaidimo draugų ir žaidžia.
Pasitraukia iš žaidimo, kai negauna norimo žaislo.
Atsisako dalytis žaislu, laikosi jo įsitvėręs, jeigu su juo dar nori
žaisti.

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Praktinis metodas: Į vaiko išreikštus
poreikius reaguoti nuosekliais,
pastoviais veiksmais, intonacijomis,
žodžiais. Padėti vaikams nusiraminti,
pasiūlant minkštus, švelnius daiktus,
leisti miegoti, apsikabinus iš namų
atneštą mėgstamą žaislą.
Žodinis metodas: Vaikai drąsinami
klausinėti, eksperimentuoti, tyrinėti,
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Yra ramus ir rodo pasitenkinimą
kasdiene tvarka bei ritualais. Jeigu
kas nepatinka, nueina šalin,
atsisako bendros veiklos.
Geriau valdo savo emocijų raišką ir
veiksmus, reaguodamas į juo
besirūpinančio suaugusiojo veido
išraišką, balso intonaciją, žodžius.
Nusiramina, kalbėdamas apie tai,
kas jį įskaudino, ir girdėdamas
suaugusiojo komentarus.
Pradeda valdyti savo emocijų
raiškos intensyvumą priklausomai
nuo situacijos. Paklaustas ramioje
situacijoje pasako galimas savo ar
kito asmens netinkamo elgesio
pasekmes.
Vis dažniau jausmus išreiškia
mimika ir žodžiais, o ne veiksmais.
Pats taiko įvairesnius
nusiraminimo, atsipalaidavimo
būdus (klauso pasakos ir kt.)
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.
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Neskaudžiai užsigavęs bando sulaikyti ašaras, jei auklėtoja
šypsosi ir raminimai šneka.
Pats susiranda žaislų, žaidžia greta kitų ir su kitais.
Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda sutelkti dėmesį,
kontroliuoti savo elgesį.
Išbando įvairius konfliktų sprendimo būdus(rėkia, neduoda
žaislą, pasako suaugusiajam).
Užsiima patraukliomis veiklomis, kurios įtraukia, skatina
susikaupti (konstruoja, piešia, atlieka stebėjimus, bandymus).

klausti, kai neaišku, prašyti pamokyti,
parodyti, iškilus sunkumams, prašyti
auklėtojos pagalbos.
Žaidybinis metodas: pasiūlyti vaikams
žaislų ar priemonių, padedančių išreikšti
jausmus.
Savo veido išraiška ir kalbos
intonacijomis padėti vaikui valdyti savo
emocijas ir spontaniškus impulsus.
Padrąsinti vaikus reikšti visas emocijas.

Vaikai atpažįsta ir įvardija savo emocijas, kalba apie jas su
auklėtoja, laukia auklėtojos komentarų.

Palaikantis metodas: Susitarti su
vaikais, kad atbėgtų pasitarti su
auklėtoja, kai jaučiasi įskaudinti ar
nežino išeities sudėtingoje situacijoje.
Padrąsinimo metodas: Skatinti vaiko
pastangas pačiam spręsti problemas ir
nesutarimus, ieškoti taikių išeičių. Leisti
vaikui pačiam spręsti problemas,
neskubėti patarinėti, nurodinėti.
Bendravimo metodas: padėti vaikui
išreikšti savo jausmus bei nusiraminti, jį
išklausant, su juo žaidžiant.
Žodinis metodas: Padėti įvardyti
sudėtingus jausmus: nusivylimą,
nerimą, pavydą.
Praktinis: projektas „Sveikas vaikas –
linksmas vaikas“.
Bendravimas, bendradarbiavimas:
Nustatyti ribas, kurias peržengus
žaidimai gali tapti pavojingi.

Siekia norimo žaislo, siūlydamas savo žaislą kitam.
Bando tartis dėl norimo žaislo, kas pažais pirmas, kas vėliau.
Žaidžia vaidmenų žaidimus, kuriuose prisiima bendraamžio
vaidmenį įvykusioje konfliktinėje situacijoje ir kartu ieško
išeities. Nepasidalinus vaidmenimis žaidime, bando tartis ir
rasti sprendimą be auklėtojos pagalbos.
Mokosi valdyti emocijas ir elgesį: paprašytas netrukdyti
kitiems, audringas džiaugsmo emocijas gali reikšti santūriau.
Žaisdamas agresyvius kovos žaidimus, susivaldo ir neužgauna
kitų.
Supykęs ant draugo, savarankiškai keičia veiklą, nueina šalin,
susiranda kitą užsiėmimą, varto spalvingas knygeles, piešia.
Laikosi susitarimo paprašyti draugo, jei nori pažaisti su jo
žaislų, ir paaiškina, kodėl svarbu paprašyti.

Bendro naudojimo darželio erdvės
3-6

Stebėjimo metodas: suteikti vaikams
galimybę per veiklą pažinti ir suprasti
juos supančią aplinką.
Praktinis metodas: žadinti vaiko
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poreikį pažinti supantį pasaulį, padėti
vaikui pajusti savo galimybes ir vertę,
sudarant sąlygas tirti, eksperimentuoti‘
improvizuoti‘ kurti.

Bendro naudojimo darželio erdvės

1-6

Aktyviai veikia salėje, grupėje. Bendrauja su vaikais ir su
suaugusiais.
Dalyvauja šventėse, pramogose, pajunta buvimo drauge
džiaugsmą.
Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas
su kitais.
Ragauja, uosto, klausosi garsų, muzikos ir atranda tik jam
patinkantį arba nepatinkantį skonį, kvapą, garsus, muziką.
Lankosi medicinos kabinete, virtuvėje, metodiniame ir
direktoriaus kabinetuose.
Žino, kaip svarbu mokėti susitelkti, dirbti savo darbą, atrasti
laiko poilsiui, įgyja žinių apie žmonių profesijas.

Kiemo aplinka

1-6

Žaidžia tradicinius, sportinius žaidimus, žaidimus su
taisyklėmis, atlieka fizinius pratimus.
Mokosi atsipalaiduoti, klausydamasis gamtos garsų,
uostydamas gėles.
Kalbėdamas, žodžiais išreiškia išgyvenimus, pasakoja, dalinasi
mintimis, apibūdina problemas, įvardija emocijas.

Stebėjimo metodas: Suteikti vaikams
galimybę įsitikinti, kad bendroje
veikloje svarbu kontroliuoti savo
žodžius ir veiksmus.
Praktinis metodas: Suteikti vaikui
galimybę pajusti savo galimybes ir
vertę, sudarant sąlygas tirti,
eksperimentuoti, improvizuoti, kurti.
Projektinė veikla: Projektas „Mano
mėgstamiausia arbatėlė“, vaikai ir tėvai
skatinami aktyviai dalyvauti,
bendradarbiauti. Ugdytojai parūpina
įvairių skonių ir kvapų žolelių,
prieskonių, arbatėlių, vaikų mėgstamų
muzikos įrašų.
Žaidybinis metodas: Organizuoti
rungtynes, estafetes, kuriose vaikai
išbandytų savo jėgas, vikrumą, drąsą,
išmoktų laimėti ir pralaimėti.
Kūrybinis metodas: Skatinti ugdytinius
palyginti, kaip judesiu, kūno poza
galima išreikšti save, išmoksta atskirti,
kada žmogus aktyvus, kada –
atsipalaidavęs.
Žodinis metodas: Supratingai kalbėtis
su vaikais, padėti išmokti bendrauti,
suprasti, kalbėti, aiškintis.
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Edukacinės ir kūrybinės išvykos

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaiko dėmesys lengvai
išblaškomas, organizuojamoje
veikloje jis neišklauso informacijos,
nesulaukia savo eilės, lyginant su
bendraamžiais dėmesį
koncentruoja 3-4 kartus trumpesnį
laiką, yra labai judrus, nesilaiko
žaidimų taisyklių, užsispyręs labiau
nei jo bendraamžiai, rėksmingai
arba judesiais reikalauja dėmesio
arba savo poreikių tenkinimo...

3-6

1-6

Aktyviai dalyvauja išvykose, susitikimuose, vyksta į muziejus,
parodas, spektaklius, koncertus, lankosi Pavilnio regioniniame
parke, Jaunųjų gamtininkų stotyje, žirgyne ir kt.
Klausinėja, stebi, tyrinėja gyvūnus, paukščius, augalus,
medžius, negyvąją gamtą, orą, gamtos reiškinius, vandens
telkinius, vietoves, dangaus šviesulius ir kūnus, dienos ir
nakties kaitą, metų tėkmę ir kt.

Projektinis metodas: Projektas „Mažieji
gamtininkai“. Vaikai skatinami atrasti
savo reikšmę ir vietą supančiame
pasaulyje.

Dažniau stengiasi atkreipti į save dėmesį savitais būdais.

Paremiantis ugdymas:
Aiškiau formuoti užduotį, pateikti ją
etapais, pvz., „Pirma pastatyk bokštą.“
Kai pastatys – „Dabar pastatyk sieną!“
Mokyti palaukti savo eilės pasitelkdami
kamuoliuką ar simbolį – kieno rankose
(lipdukas ant drabužėlio ar pan.) jis yra,
tas ir kalba, atlieka judesį ar pan.
Leisti vaikui pabūti vienam ir
nusiraminti.

Nežinodamas ką daryti, klausia suaugusiųjų apie veiksmų
eigą.
Susijaudinęs, supykęs pasitraukia į šalį nusiraminti.
Pavargęs paprašo, nueina pailsėti arba kitais būdais siekia
nutraukti veiklą.
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Meninė kompetencija
Pasiekimų sritis: Meninė raiška (12)
Meninės raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• emocijų, patirties, minčių, įspūdžių raiška meninėmis priemonėmis ir būdais,
• meninės raiškos priemonių tyrinėjimas ir eksperimentavimas,
• meninė kūryba ir improvizacija.
Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje.
Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai
Muzika: Vienas ir kartu su kitais
dainuoja 2–4 garsų daineles,
palydėdamas jas judesiais.
Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius
muzikos instrumentus ir jais
ritmiškai groja kartu su pedagogu.
Žaidinimai ir vaidyba: Žaisdamas
su daiktu ar žaislu atlieka matytus
veiksmus, judesius. Įvairiai
intonuodamas kalba apie tai, ką
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

Pasiekimų
žingsniai
1-3

Vaikų veikla

Muzika, šokis:
Klausosi vaikiškų dainelių, trumpų instrumentinių kūrinėlių ir,
jei muzika patinka, ploja, trepsi, šypsosi ir kt.
Dainuoja trumpas, nesudėtingas, siauro diapazono dainas.
Apžiūri instrumentus, kuriais groja, klausosi jų skambėjimo,
tyrinėja garsus, muša nesudėtingos struktūros ritmą.
Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, jų tekstą
imituoja rankų, kūno judesiais (žingsniuoja, bėga, apsisuka).
Žaidinimai ir vaidyba:
Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, jodinimo, kutenimo, pirštukų
žaidimus bei žaidinimus mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas,
parodytus veiksmus.
Įvairius jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais (pamojuoja,
apkabina).
Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka matytus veiksmus,
judesius. Įvairiai intonuodamas kalba apie tai, ką daro.
Mėgdžioja šeimos narių kalbą, veiksmus.
Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja siužeto
elementus, reiškia savaime kilusias emocijas.

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas. Dainuoti trumpas, vaiko
pasauliui artimas dainas, lopšines
vaikui ir su vaiku.
Žaidinti, supti, kutenti, myluoti, jodinti,
linksminti vaiką specialiai šiems
tikslams skirtais žaidinimais ir liaudies
dainelėmis.
Praktinis patirtinis metodas:
Parūpinti įvairių priemonių vaiko
meninei raiškai – skambančių
instrumentų, tinkamų vizualinės
raiškos priemonių, įvairių žaislų, leisti
jais naudotis. Gėrėtis vaikų žaidimu.
Vaikui pradėjus kaip nors intonuoti,
veikti, bandyti jam pritarti, veikti kartu.
Drąsinti vaiką rodyti iniciatyvą, veikti,
tyrinėti.
Žodinis metodas:
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formas vis labiau koordinuodamas
rankų judesius. Bando ką nors
pavaizduoti (mamą, mašiną). Savo
abstrakcijose įžvelgia daiktus ar
įvykius.

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.
Melodiniais vaikiškais muzikos
instrumentais groja 2– 3 garsų
melodijas.

4-6

Vizualinė raiška:
Storu pieštuku, teptuku, kreidele baksnoja, brauko, tepinėja,
spaudinėja palikdamas pėdsakus (taškus, įvairių krypčių linijų
brėžius, dėmes).
Domisi ir džiaugiasi dailės priemonėmis, jas apžiūrinėja,
ragauja, varto.
Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones, intuityviai atranda
skirtingus veikimo su jomis būdus (brauko pirštais, varvina
dažus, maigo tešlą).
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.

Žaidinti su žaislu ir be jo, kalbėtis
įvairiomis emocingomis intonacijomis
(švelniai, linksmai, meiliai,
paguodžiančiai), naudoti įvairų tempą
(greitą, lėtą).
Palaikantis metodas: Teigiamas
emocijas reikšti kiek pabrėžtinai, kad
vaikas įsimintų. Tuos pačius
žaidinimus, pokštavimus kartoti keletą
kartų.
Stebėti vaiko raiškos procesą.
Skatinti pasakoti apie savo piešinį.
Nestabdyti vaiko, jei jis su savo
kūrybos darbeliu ima žaisti, bėgioti,
vaizduoti tai, ką nupiešė
Vaizdinis, praktinis: Pasiūlyti
eksperimentuoti įvairesnėmis
priemonėmis ir medžiagomis

Muzika: Dainuoja, klausosi muzikos, juda, šoka, žaidžia garsais,
muzikavimą sieja su kitomis veiklos rūšimis – žaidimu, darbu,
piešimu ir kt.
Kuria, improvizuoja, padainuoja savo vardą, sugalvoja melodiją
mįslei, patarlei, išreiškia tam tikrą nuotaiką garsais, judesiu,
spalva.
Vizualinė raiška: Piešia, tapo, aplekuoja, štampuoja, lipdo,
konstruoja, išbando įvairius išraiškos būdus, technikas,
priemones, medžiagas.
Kuria vaizdus iš peršviečiamų ir neperšviečiamų figūrėlių,
medžiagų, daiktų ant šviesos stalo.
Savarankiškai pasigamina žaislų siužetiniams-vaidmeniniams
žaidimams, dovanėlių draugams, tėvams, papuošalų grupei.
Kuria ir puošia savo aplinką, tam naudodami savo kūrybos
darbelius.

Vaizdinis praktinis: Klausytis su vaikais
muzikos kūrinių, gamtos garsų ir juos
tyrinėti pasikalbant, pasakojant,
aptariant.
Dainuoti su vaikais įvairaus turinio
dainas ir skatinti juos dainuoti visur,
kur įmanoma: grupėje, lauke, dirbant,
bendraujant, žaidžiant
Pasirūpinti, kad vaikams netrūktų
įvairių vaikiškų muzikos instrumentų
groti bei jų garsams tyrinėti. Padedant
tėvams, atnešti į grupę įvairių
medžiagų iš gamtos (pvz., akmenukų,
kankorėžių, gilių, šakelių ir kt.) ar
buities atliekų daiktų (pvz., tuščių
buteliukų, dėžučių, ričių, tūtelių ir kt.)
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Šokis: Šoka sudėtingesnius ratelius
(tiltelių, grandinėlės), paprastųjų ir
bėgamųjų (paprastasis bėgamasis,
aukštas bėgamasis, liaunas,
smulkus bėgamasis) žingsnių
autorinius ir natūralių judesių
šokius.
Vizualinė raiška: Detalesniais,
įtaigiais dailės darbeliais pasakoja
realias ir fantastines istorijas,
įvykius. Vaizdus papildo grafiniais
ženklais (raidėmis, skaičiais,
žodžiais ir kt.).
Vaidyba: Kurdamas lėlių, dramos
vaidinimus pagal girdėtą pasaką ar
pasiūlytą situaciją, improvizuoja
trumpas žodines veikėjų frazes,
fizinius veiksmus, atskleidžia jų
norus, emocines būsenas.
Bendro naudojimo darželio erdvės
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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.
Vaidyba: Vaidina - junga raiškų judesį, mimiką, žodį, jautrumą
muzikai, etnokultūrai, spalvai, formai, gamtos reiškiniams,
augalų, gyvūnų ir žmogaus veiklos imitavimą.
Perpranta žaidimo-vaidinimo siužetą, jį improvizuoja,
atskleidžia.
Išbando ir derina saviraišką bei kūrybą su vaizdu, žodžiu,
judesiu, garsu, balsu.
Mokosi vaizdų kalbos, išreikšti save parenkant balso intonaciją,
susipažįsta su balso ir kalbos ypatumais ir galimybėmis,
pratinasi raiškiai artikuliuota ir intonuoti, raiškiai tarti.
Suvokia, jog meno kūriniai mums kalba apie kito žmogaus
jausmus, nuotaiką, išgyvenimus, požiūrį į daiktus, reiškinius ir
kt.
Pratinasi klausyti ir girdėti, kaupia išraiškos žodyną.

ir kartu su vaikais pasigaminti namų
darbo muzikos instrumentų.
Turtinti vaiko patirtį, gausinti įspūdžių
ir emocijų, stebėti vaiko raišką ir
kūrybą, padėti realizuoti idėjas ir
sumanymus,
aprūpinti priemonėmis ir
medžiagomis, stiprinti vaiko
pasitikėjimą, palankiai vertinti kūrybos
savitumą, išradingumą, įdėtas
pastangas ir kt.

Dalyvauja įvairiose kūrybinių darbelių parodose, ekspozicijose.

Kūrybinis metodas: suteikti vaikams
galimybę kelti ir įgyvendinti savo
idėjas
Žodinis metodas: pokalbis,
pasakojimas, aptarimas, diskusija –
suteikiant vaikams galimybę perduoti
ar gauti informaciją, natūraliai
bendrauti.

Komentuoja, aptaria savo, draugų, dailės kūrinius ir kt.

Kiemo aplinka

1-3

Kartu su tėvais ir pedagogais kuria, dėlioja įvairius paveikslus,
pano iš gamtinės medžiagos, džiaugiasi galimybe prisidėti,
bendro veiksmo rezultatu.

Žaidybinis metodas: skatinti vaikų
teigiamas emocijas, padeda formuotis
socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu
sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją
veiklą
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Edukacinės ir kūrybinės išvykos

„Aš galiu kitaip“
Jeigu yra girdimojo (kai girdi, bet
blogai suvokia girdimą
informaciją), regimojo (kai mato,
bet blogai suvokia regimą
informaciją), kinestezinio (kai
nesuvokia rankos, kalbos padargų
judėjimo krypties) ir kitokio
pobūdžio suvokimo
nepakankamumas...

4-6

Kuria darbelius iš gamtinės medžiagos, išmoksta vertinti ir
suprasti vieni kitų meninę raišką

Praktinis, vaizdinis metodas: vaikų
darbai, praktinė veikla, tyrinėjimai,
stebėjimai, eksperimentavimai.
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Dalyvauja saviraiškos ir kūrybos projektuose, parodose,
koncertuose, festivaliuose, spektakliuose, konkursuose ir kt.
Išvykų, susitikimų, švenčių metu susipažįsta su dailininkų,
muzikantų, aktorių, tautodailininkų darbu, lankosi parodose,
spektakliuose, koncertuose.

Projektinis metodas padeda
tikslingiau naudoti išteklius vaikų
orientuotam į pasiekimus ugdymuisi.

1-6
Stengiasi piešti, remdamasis vaizduote.
Stebi šokančius vaikus, klausosi muzikos, dalyvauja judriuose
žaidimuose.
Apžiūrinėja paveikslėlius, dainuoja, klausosi pasakų ir atlieka
kitą veiklą, susijusią su girdimuoju ir regimuoju suvokimu
(piešia, kopijuoja ir pan.), žaidžia matytus ir išmoktus žaidimus.

Paremiantis ugdymas:
Kryptingai naudoti pratimus, užduotis,
lavinančius vaiko suvokimo funkcijas.
Parinkti paprastesnę užduotį, duoti
daugiau laiko užduočiai atlikti, padėti
suprasti informaciją ir skatinti
vaizduoti savo mintis, idėjas, siūlyti
alternatyvas.

Pasiekimų sritis: Estetinis suvokimas (13).
Estetinio suvokimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• nusiteikimas grožio, aplinkos, žmonių santykių, meninės kūrybos potyriams bei džiaugsmui, meno, savo ir kitų kūrybos grožio pajauta;
• jautrumas grožiui, meno raiškos priemonėms (spalvai, linijai, formai, judesiui, muzikos garsams ir kt.);
• jutiminių ir emocinių grožio išgyvenimų prisiminimas, apmąstymas ir dalijimasis su kitais.
Vertybinė nuostata: Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, santykiais, 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.
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Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Estetinis suvokimas (savitas
išgyvenimas, gėrėjimasis):
Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai
kuriuos vaidinimo veikėjus, dailės
kūrinius, jau girdėtus muzikos
kūrinius, matytus šokius, ratelius.
Estetiniai jausmai (jausena, savita
būsena, emocinė reakcija):
Emocingai reaguoja girdėdamas
darnų garsų, intonacijų, žodžių
sąskambį, žiūrinėdamas savo ir kitų
piešinėlius, spalvingas knygelių
iliustracijas, žaislus, džiaugdamasis
savo puošnia apranga.
Estetinis skonis (vaiko gebėjimas
emocingai vertinti).
Estetinis vertinimas (sukeltas
įspūdis, estetinio skonio
pradmenų raiška):
Paklaustas pasako, ar patiko:
vaidinimas, dailės darbelis,
muzikos kūrinėlis, dainelė, šokis.
Estetinė kūryba ( vaiko
kuriamosios vaizduotės raiška
meninėmis priemonėmis).
Vaiko estetinė kultūra (vaiko
meilė grožiui).

1-3

Vaikų veikla

Stebėdami, klausydamiesi nuotaikingų pasakų, vokalinių,
instrumentinių muzikos kūrinių šypsosi, mojuoja kojomis į
taktą, kartais susiraukia, nuleidžia galvą, atsistoja ir vaikšto.
Suvokia, kad vaizduoja kitą žaisdamas, vaidindamas.
Džiaugiasi, bando kartu mėgdžioti, judėti, žaisti, dainuoti ir t.t.
Linksmų vaidinimo epizodų metu juokiasi, nori bėgioti.
Kiek ilgiau sutelkia dėmesį stebėdamas vaidinimą. Pasirodžius
veikėjui, jį įvardija, nusako, komentuoja.
Stebi tapantį suaugusįjį, pats ima mėgdžioti tapymo veiksmus.
Sulaukęs pagyrimo ir palaikymo, džiaugiasi bei bando dar,
pažįsta ir išbando įvairias dailės medžiagas ir priemones.
Džiūgauja, krykštauja, matydamas aplinką, augalus, gamtą, nori
pačiupinėti, nuskinti.
Grožisi savo puošniais drabužiais.
Domisi gražiais daiktais, žaislais, mėgaujasi žaidimu.
Pajaučia džiaugsmą reguliuodamas savo kūno judesius,
išvystydamas greitį bėgant.
Komentuoja. Išreiškia savo nuomonę, vertina.

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas: Duoti klausytis įvairios
nuotaikos muzikos kūrinių, kad
vaikas juos įsimintų ir vėliau juos
kartu aptarti. Kartu su vaikais žiūrėti
lėlių ir dramos vaidinimus, klausytis
jų įrašų. Užduodant klausimusskatinti atpažinti vaizduojamą
pasaką.
Praktinis patirtinis metodas:
aprūpinti aplinką, turtinti vaiko
veiklą ir patirtį.
Žodinis metodas: Skatinti pasakoti
apie savo ar kitų piešinį, aplinkoje
pamatytus paveikslus ar knygelių
iliustracijas.
Palaikantis metodas: Nuolat siekti
estetinių išgyvenimų.
Stebėjimas: Stebėti vaiką tomis
akimirkomis, kai jis grožisi, džiaugiasi
gamtos ir kitos aplinkos daiktais ar
reiškiniais, žaislais, savo išvaizda.
Tinkamu momentu jį pakalbinti,
paklausti, kas jam gražu. Pritarti
vaiko komentarams, papildyti jo
vertinimą kitais žodžiais.
Skatinimas: Nestabdyti vaiko, jei jis
su savo kūrybos darbeliu ima žaisti,
bėgioti, ką nors vaizduoti judesiais,
tai padės vaikui turtinti vaizduotę ir
skatinti kūrybinės saviraiškos poreikį.
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Estetinis suvokimas (savitas
išgyvenimas, gėrėjimasis):
Estetiškai mėgaujasi savo
grakščiais judesiais, stipriu kūnu,
sportine technika, gebėjimais,
meistriškumu.
Stengiasi kuo gražiau vaidinti,
deklamuoti, pasipuošti, gražiai
atrodyti. Rodo pasitenkinimą
bendra veikla ir kūryba, gėrisi savo
ir kitų menine veikla.
Grožisi gamtos spalvomis,
formomis ir garsais.
Stengiasi kuo gražiau piešti,
konstruoti. Gėrisi ir grožisi savo
menine kūryba.
Gėrisi savo ir kitu geru elgesiu,
darbais.
Džiaugiasi menine veikla, nori
dainuoti, šokti. Stengiasi kuo
gražiau šokti, dainuoti, groti.
Estetiniai jausmai (jausena, savita
būsena, emocinė reakcija):
Skirtingai reaguoja (ramiai ar
emocingai) klausydamas ir
stebėdamas skirtingo pobūdžio,
kontrastingus meno kūrinius,
aplinką.
Pastebi kai kuriuos meninės
kūrybos proceso ypatumus
(siužetą, veikėjų bruožus, nuotaiką,
spalvas, veiksmus).
Pastebi papuoštą aplinką, meno
kūrinius ir pasako, kas jam gražu.
Palankiai vertina savo ir kitų

4-6

Sportuodamas estetiškai mėgaujasi savo judesiais, stipriu
kūnu, sportine technika, gebėjimais, meistriškumu. Bėgdamas
džiaugiasi pojūčiu reguliuoti, išvystyti greitį. Džiaugiasi patirtu
kovos azartu, jauduliu nugalėti. Džiaugiasi savo žvalumu,
sveikata. Gražiai, lygiai rikiuojasi pratimų atlikimui, žaidimams.
Išgyvena estetinį pasigėrėjimą savo veikla.
Noriai eina žiūrėti spektaklių, pats vaidina, žaidžia. Pasako
ir parodo, kaip jis būtų ką nors daręs. Norėdamas suprasti
vaidinimą, klausia, spėlioja, pats bando paaiškinti. Nusako
pasakų, vaidinimų veikėjų balsų intonacijas. Vaidindamas
emocingai, išraiškingai pakartoja frazes ir intonacijas, liūdi ir
nuoširdžiai užjaučia herojų, nori jam padėti.
Įsijautęs į piešimo procesą, emocingai komentuoja savo
piešinį, jaučia vaizdo, nuotaikų pasikeitimus keičiantis linijai,
formai bei spalvai, naudojant vienokias ar kitokias dailės
raiškos priemones.
Stebi menininkų kūrybos procesą bei pats kuria kartu,
estetinį suvokimą ir jautrumą ugdosi veikdamas, kurdamas,
apie tai kalba, aiškina. Pasako, ką jaučia žiūrėdamas į paveikslą,
samprotauja, ką dailininkas galvojo tapydamas paveikslą.
Trumpai grožisi gamta, sutelkia dėmesį ir pastebi spalvų ir
formų, garsų darną ir įvairumą, pamato, pajaučia kasdien
atsiveriantį vis naują grožį. Džiaugiasi ir gėrisi ornamentais
išgražintais drabužiais, aplinkos daiktais.
Atkreipia dėmesį į kasdien aplinkoje esančius daiktus,
drabužių puošybą, kitų bei pačių vaikų sukurtą tvarkingą ir
gražią aplinką.
Stengiasi padaryti gražų savo kūrybos darbelį. Supranta,
kad kiti žmonės vertins jį, pasako, kodėl jis turėtų būti gražus –
kad patiktų mamai, auklėtojai.
Džiugiai eina į salėje vykstančią muzikinę valandėlę, noriai
dainuoja, šoka. Patikusius, sukėlusius daug emocijų kūrinius,
daineles, ratelius prašo nuolat kartoti.

Vaizdinis praktinis: Palaikyti ir
skatinti vaiko norą siekti grožio,
pagirti už jo pastangas,
Sudaryti galimybes vaikams dalyvauti
muzikinėje veikloje ir darželyje
vykstančiuose renginiuose. Palaikyti
jo norą, pasidžiaugti, pagirti
Paprašyti vaiko pasakyti ir parodyti,
kaip jis būtų ką nors daręs, įsiklausyti
į vaiko Padėti pajusti vaizdo,
nuotaikų pasikeitimus keičiantis
linijai, formai bei spalvai. Pasikalbėti,
kokius potyrius pavyko papasakoti
piešiniu, naudojant vienokias ar
kitokias dailės raiškos priemones,
paklausti, kaip jam gražiau.
Sudaryti sąlygas klausyti, stebėti
skirtingus meno kūrinius.
Žodinis: Skatinti klausant, apžiūrint
meno kūrinius kalbėti apie savo ir
kitų darbelius. Kalbėtis su vaiku apie
spalvas paletėje, kurios spalvos jiems
atrodo linksmos arba liūdnos,
tyrinėti spalvų maišymosi efektus.
Stebėti, kad vertindami neįskaudintų
vieni kitų. Padėti vaikui ugdytis
pasitikėjimą savimi, pritarti,
padrąsinti tęsti savo kūrybą.
Ugdymas Kartų su vaikais žiūrėti lėlių
ir dramos vaidinimus, klausytis
vaidinimų įrašų, žiūrėti animacinius
filmukus.
Skatinti stebėti menininkų kūrybos
procesą bei patiems kartu kurti, nes
estetinį suvokimą ir jautrumą vaikas
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kūrybinę veiklą, pasako vieną kitą
argumentą, kodėl gražu.
Estetinis skonis (vaiko gebėjimas
emocingai vertinti).
Estetinis vertinimas (sukeltas
įspūdis, estetinio skonio
pradmenų raiška).
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
Estetinė kūryba (vaiko
kuriamosios vaizduotės raiška
meninėmis priemonėmis).
Vaiko estetinė kultūra (vaiko
meilė grožiui).
Bendro naudojimo darželio erdvės

1-6

Apžiūri prieinamoje vietoje, akių lygyje, padėtus
profesionaliosios dailės, tautodailės kūrinius bei meniškus
taikomosios dailės dirbinius, pasikalba apie juos.
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.
Reaguoja į kitų nuomonę. Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė
dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, piešdamas.
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,
sportavo.
Diskutuoja ieškant vienokių ar kitokių meninių sprendimų.
Nelaužo medelių, neskriaudžia gyvūnėlių, dalyvauja medelių
sodinimo akcijose, atskrendančių paukščių sutiktuvėse ir kt.

geriausiai ugdosi veikdamas,
kurdamas, apie tai kalbėdamas,
aiškindamas.
Gamta yra pats stipriausias estetinio
ugdymo šaltinis.
Nuolat ugdyti vaikų estetinį skonį,
atkreipiant dėmesį į kasdien vaiko
aplinkoje esančius daiktus, drabužių
puošybą.
Kasdienėje veikloje suteikti galimybę
suprasti, kad tiesa, gėris ir grožis
visada teikia džiaugsmą ir
pasitenkinimą.
Pratinti gražiai elgtis viešose vietose
(teatre, koncerte, parodoje,
prekybos centre).
Su grožiu susijusius dalykus įtraukti į
kasdienes veiklas.
Kalbėtis vaikui suprantama kalba.

Grožisi darželio aplinka, puošyba. Kalba apie tai, kaip pavyko
perteikti įvairius daiktus, reiškinius, jų groži, menines raiškos
priemonėmis. Dalyvauja įvairiose kūrybinių darbelių parodose,
ekspozicijose. Komentuoja, aptaria savo, draugų dailės
kūrinius.

Kūrybinis metodas: suteikti vaikams
galimybę kelti ir įgyvendinti savo
idėjas.
Demonstruojami vaiko kūrinėliai,
ruošiamos visų vaikų arba autorines
parodėles.
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Kiemo aplinka

1-6

Mokosi perteikti gamtos groži menines raiškos priemonėmis.
Tyrinėja aplinką. Užsiima įvairia veikla - judriaisiais žaidimais,
kitais lauko žaidimais, aplinkos pažinimu ir gėrisi ja, kartu su
tėveliais dėlioja pano iš gamtinės medžiagos. Kuria darbelius iš
gamtines medžiagos. Pastebi kasdienėje aplinkoje ir gamtoje
gražius daiktus, reiškinius, komentuoja juos („Pažiūrėk, koks
gražus voratinklis“ ir pan.).

Žodinis metodas: suteikia galimybę
vaikams aptarti sumanymus,
bendrauti.
Žaidybinis metodas: padeda
formuotis socialiniams įgūdžiams,
natūraliai sukoncentruoti dėmesį į
ugdomąją veiklą.

Edukacinės ir kūrybinės išvykos

4-6

Dalyvauja įvairiuose projektuose, parodose, varžybose,
spektakliuose, festivaliuose, koncertuose, konkursuose ir kt.
Išvykų, susitikimų, švenčių metu susipažįsta su dailininkų,
tautodailininkų, aktorių, muzikantų, kitų profesijų atstovų
darbu, kūriniais.
Lankosi parodose, spektakliuose, koncertuose.

Projektinis metodas: padeda
tikslingiau naudoti išteklius vaikų
orientuotam į pasiekimus ugdymuisi.
Sudaryti galimybę vaikams stebėti
vaizduojamosios (tapybos, grafikos,
skulptūros) ir taikomosios –
dekoratyvinės (keramikos, tekstilės,
odos, amatų, liaudies meistrų dirbinių
ir kt.) dailės kūrinius išvykų metu.

1-6

Stengiasi darbą atlikti tvarkingai, „gerai“.
Užbėga už akių įvykiams - žino, kad reikia pagirti draugo
darbelį, išgirstą dainą, todėl sako: „Kaip gražu“. Išgirdęs
pastabą, kad jo atliktas darbelis netinka ar pan., paverčia
juokais. („Aš taip ir norėjau“). Dažniau atkreipia dėmesį į tai,
kaip apsirengęs, ar drabužėliai švarūs, gražūs (vaikų supratimu),
pradeda vartoti estetines sąvokas „gražu“, „patinka“ ir pan.

Paremiantis ugdymas: kryptingai
naudoti pratimus, lavinančius vaiko
suvokimo funkcijas. Parinkti
paprastesnę užduotį, duoti daugiau
laiko užduočiai atlikti, padėti suprasti
informaciją, pačiam bandyti surasti
sprendimus.

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas nesidžiaugia savo ir
draugų dailės kūrinėliais,
darbeliais, nesistebi malonius
garsus skleidžiančiais
instrumentais, neįprastais šviesos
šaltiniais, nepastebi grupėje
atsiradusio naujo gražaus daikto...

Pasiekimų sritis: Kūrybiškumas

(17)

Kūrybiškumo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• domėjimasis naujais, nežinomais, sudėtingais dalykais;
• gebėjimas įžvelgti problemas, klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, fantazuoti;
• troškimas ieškoti atsakymų, netikėtų idėjų, kurti variantus, savaip pertvarkyti, pritaikyti;
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• drąsa veikti, daryti savaip.
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.
Ugdymo(si) sritis// Esminiai
pasiekimai

Pasiekimų
žingsniai

Vaikų veikla

Ugdymo gairės (metodai, būdai)

Domisi naujais daiktais, vaizdais,
garsais, judesiais.
Atranda naujus veiksmus (tapyti
ant veidrodžio, ridenti, nardinti į
vandenį ir kt.) ir taiko juos
daiktams tyrinėti.
Atranda vis naujus dalykus
artimiausioje įprastoje aplinkoje.
Įsivaizduoja gyvūnus, augalus,
daiktus, apie kuriuos jam
pasakojama, skaitoma.
Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus
simbolinius veiksmus.

1-3

Tyrinėja visus daiktus, patekusius į jo rankas. Tyrinėja žaislus,
norėdamas suprasti, kas vyksta, kai jį kratai, barškini, rideni.
Domisi, kas yra žaislų viduje, juos išardydamas.
Judesiais, veido ir kūno išraiškomis reaguoja į naujus vaizdus,
garsus, objektus. Tyrinėja naujų objektų dydžius, savybes,
formas, paviršių įvairiais būdais – liesdamas, skanaudamas,
apžiūrinėdamas, mėtydamas.
Atsiranda vis įvairesni veiksmai su tuo pačiu daiktu.
Domisi dar nematytais, naujais daiktais ir reiškiniais, aptinka
naujas neįprastas daiktų savybes.
Emocingai reaguoja į naują patirtį (stebisi, džiaugiasi,
sunerimsta). Spontaniškais, atsitiktiniais ir nesąmoningais
judesiais, atranda naujų įspūdžių. Pajutęs džiaugsmą noriai juos
kartoja.
Nuolat tyrinėja aplinką (ima, iškrausto, pabando), veikia
bandymų ir klaidų keliu, džiaugiasi naujais atradimais,
pažindamas tai, ko iki tol nebuvo regėjęs, patyręs. Gamtoje nori
išbandyti tai, ko nepatyrė.
Dėlioja kaladėles, lego, sukurdamas iš jų naujus objektus.
Suteikus galimybę atranda namų reikmenų (šaukštų, puodų,
kočėlų), maisto produktų (kruopų, miltų ir pan.), gamtos
dovanų (gilių, kaštonų, kankorėžių ir kt.) naudojimo galimybes,
sukurdamas iš jų naujus ir netikėtus produktus.
Savitai reaguoja į naują patirtį.
Įdėmiai klausosi pasakojimų apie gyvūnus, augalus, daiktus, jų
išorines savybes, užduoda apie juos klausimus, pats pasakoja
apie juos.

Savaiminis ir pedagogo inicijuotas
žaidimas: Veiklą organizuoti ir
patalpose, ir lauke. Kurti saugią,
džiaugsmingą, laisvą aplinką. Siūlyti
žaidimų su vandeniu. Vaikai jį gali
pilstyti, sverti, semti, laistyti
(prižiūrimi suaugusiųjų). Lauke leisti
braidyti po balas, taškyti vandenį,
semti jį kibirėliais.
Praktinis patirtinis metodas:
Parūpinti įvairių, atkreipiančių
dėmesį, naujus potyrius žadinančių
žaislų, medžiagų (skirtingų formų,
tekstūros, spalvų), objektų,
skleidžiančių garsus. Medžiagų ir
žaislų nuolatinis atnaujinimas,
kaitaliojimas turėtų būti vaikams
įprastas reiškinys. Parūpinti
priemonių ir skatinti veiklą,
grindžiamą visų 5 pojūčių
panaudojimu aplinkai tyrinėti.
Žodinis metodas: Skatinti klausti,
domėtis, į klausimus atsakyti
trumpai, bet aiškiai, siekiant
sudominti ir skatinti toliau tyrinėti
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Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei
reiškinių savybes.
Pasitelkia vaizduotę ką nors
veikdamas: žaisdamas,
pasakodamas, judėdamas,
kurdamas.
Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų
veikimo būdų.
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 veiksmo procesu
ir rezultatu.
Nori atlikti ir suprasti vis daugiau
naujų, nežinomų dalykų.

4-6

Piešdamas įvardija, ką nupiešė.
Žaisdamas vaizduoja veiksmus, reiškinius.

Skatinimas: Vaikus skatinti daryti
taip, kaip iki šiol nedarė, pasirenkant
kuo įvairesnių sprendimų.
Vaizdinis praktinis,
eksperimentavimas: Naudoti žaislus,
kuriuos galima išardyti, išbandyti jų
formas, pritaikant tinkamiausią, taip
pat garsus skleidžiančius žaislus, kad
eksperimentavimo metu įgyta
patirtis taptų pirmuoju žingsniu
kūrybos link.

Žaidimuose realybę paverčia nauja tikrove, geba panaudoti
kasdien naudojamus daiktus pagal kitą paskirtį, iš daiktų sukurti
savo, naują produktą.
Derina įvairias medžiagas, buities daiktus, baldus ir sukuria
naujus objektus, išbando ir jungia įvairią veiklą.
Žaisdamas persikūnija į įvairius veikėjus, sugalvoja nebūtų
personažų.
Pasakodamas apie šeimą, save, prikuria nebūtų įvykių,
nutikimų. Sumanęs tampa gyvūnais ir vaizduoja jų judėjimą.
Atlieka įvairius eksperimentus su jau žinoma medžiaga:
maišo spalvas, kurių dar nėra maišęs, ir žiūri, kas išeis.
Mėgsta improvizuoti, kurti naujas, netikėtas, originalias
fantastines istorijas, užsiimti nauja veikla, kurioje gali atrasti ir
ištirti dar nepažintus dalykus.
Išgirdęs naują žodį, pamatęs naują daiktą ar kūrinį, apie jį
klausinėja, aiškinasi jam rūpimus dalykus. Mėgsta aiškinti
kitiems tai, kas ir jam pačiam nelabai aišku, mėgsta aiškintis
tyrinėdamas, eksperimentuodamas.
Inicijuoja naują veiklą aplinkai tyrinėti.
Mielai atsako, gavęs originalių, negirdėtų klausimų. Atsakymai
būna netikėti, neįprasti, itin išryškėja vaizduotės ir fantazijos

Vaizdinis praktinis,
eksperimentavimas: Skatinti
išbandyti įvairią veiklą, įvairius daiktų
panaudojimo būdus, siekiant, kad
vaikai pastebėtų, jog tą patį daiktą,
priemonę, dalyką galima panaudoti
įvairioms reikmėms ir tikslams
(žaisti, vaidinimui kurti, dekoracijoms
puošti), kaip galima pakeisti jo
funkcijas, išvaizdą, skirtingai jį
pritaikius ar panaudojus.
Naudoti suneštus butaforinius
daiktus, režisuodami savo pačių
sugalvotas istorijas.
Prašyti kuo tiksliau apibūdinti kūrinį,
išdailinti piešinį ir pan. (mąstymo
detalumas). Užduodant netikėtus,
fantastinius klausimus, skatinti vaiką
išsakyti originalias mintis (mąstymo
originalumas).
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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.

Bendro naudojimo darželio erdvės
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gebėjimai. Siūlo įvairius (dažnai neįprastus) problemų
sprendimo būdus. Geba kelti klausimus, pastebėti trūkstamą
informaciją ir t. t.
Išradingai ir kūrybingai naudoja įvairias medžiagas,
priemones, atlikdamas užduotis ar kurdamas projektus.
Realybę paverčia nauja tikrove, atkartoja ir interpretuoja
savo veikloje – vaidindamas, piešdamas, fantazuodamas,
kurdamas istorijas ir pan.
Geba kurti naujus žodžių, garsų, objektų spalvų, judesių,
istorijų derinius.
Mėgsta savitai kuriamus vaidmenų žaidimus, pasirinkdamas
ir interpretuodamas auklėtojos, tėvų, brolių, seserų, įvairių
profesijų atstovų vaidmenis. Sėkmingai dirba su kitais.
Nori išmokti dar daugiau, patinka diskutuoti, aptarti kilusias
idėjas, temas, užduotis.
Patirčiai plėsti ir žinioms įgyti naudojasi tokiais šaltiniais,
kaip knygos, internetas ar suaugusieji, galintys praplėsti vaiko
akiratį.
Turi daug neįprastų, netikėtų idėjų, bando ir ieško būdų,
priemonių, kaip jas įgyvendinti.
Bando nuspėti kasdienos įvykius pagal tai, ką pastebi (pvz.,
pagal dangaus ženklus, bando nuspėti ar lis, ar bus
vaivorykštė).
Žinomas istorijas pakeičia naujais herojais ar charakteringais
veikėjais. Daug žinomų pasakų vietų pakeičia naujomis,
tyrinėdamas paveikslus, piešdamas piešinius ar vaidindamas,
improvizuodamas įvairias istorijas.

Aptarti, ką naujo, originalaus pavyko
sukurti. Girti, kad vaikai pajustų, jog
originalūs atsakymai ir mintys yra
vertinami.
Drąsinti fantazuoti. Prašyti detaliai
ištobulinti savo „objektą“,
įsivaizduojant, kad jis būtų kuo
labiau išbaigtas, dar tobulesnis.
Skatinti atrasti skirtumus tarp
fantazijos ir realybės.
Skatinti patirti naujų išgyvenimų ir
dalytis praeityje išgyventa įdomia
patirtimi.
Vengti vertinti, „rūšiuoti“ vaikus
Priimti palankiai visokius atsakymus.
Pateikti įvairių medžiagų, žaislų
priemonių, dirbant porose ir (ar)
grupelėse. Organizuoti projektus,
grupinę veiklą.
Skatinti divergentinį mąstymąužduoti klausimus: „Kas būtų,
jeigu?..“ Taikyti įvairius metodus ir
būdus: smegenų audrinimas,
fantastiniai klausimai, išvardyti kuo
daugiau daikto naudojimo būdų,
kūrybiniai vaidinimai, pasakos
kūrimas sėdint ratu, fantastinio
gyvūno piešimas, perkurti pasakas.

Kūrybiškumą lavina stebėdami, dalyvaudami įvairiose kūrybinių
darbelių parodose, ekspozicijose.

Kūrybinis metodas: suteikti vaikams
galimybę kelti ir įgyvendinti savo
idėjas.
Žodinis metodas – diskusijos.

Komentuoja, aptaria savo, draugų dailės kūrinius.
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Kiemo aplinka
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Tai vaiko pasinėrimo į savo patirtį ir šios patirties įtraukimo į
naują visumą, naujas idėjas, naujus sumanymus ar naują
rezultatą, procesas. Tyrinėja aplinką.
Savarankiškai, be suaugusiųjų pagalbos, stato smėlio pilis, joms
dekoruoti naudoja gamtos medžiagas - kankorėžius, smilgas,
gėles, piešia, žaidžia.
Užsiima įvairia veikla - judriaisiais žaidimais, kitais lauko
žaidimais, aplinkos pažinimu ir gėrisi ja. Mokosi perteikti
gamtos groži menines raiškos priemonėmis. Kuria darbelius iš
gamtines medžiagos.

Žaidybinis metodas: padeda
formuotis socialiniams įgūdžiams,
natūraliai sukoncentruoti dėmesį į
ugdomąją veiklą.
Stebėjimas: Stebėti vaiko kūrybos
plėtotę, raidą.

Edukacinės ir kūrybinės išvykos
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Dalyvauja įvairiuose projektuose, parodose, varžybose,
spektakliuose, festivaliuose, koncertuose, konkursuose ir kt.
Lankosi parodose, spektakliuose, koncertuose.

Projektinis metodas: pristatomi savo
ir vertinami kitų kūrybiniai
sprendimai. Projektas „Žaidžiame
pasaką“.

„Aš galiu kitaip“
Jeigu vaikas retai naudoja realius
daiktus žaidimo tikslams, nežaidžia
siužetinių žaidimų, kalba per daug
realistiškai, susiduria su sunkumais
vaizduodamas veikėjus, veiksmus,
nelabai supranta juokus,
kūrybinėse situacijose vaiko
pasiūlymai, pastebėjimai
kasdieniški, neoriginalūs, nekuria
įdomių žodžių, nežaidžia kurdamas
melodiją, dainelę...
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Stengiasi pasinaudoti kitų pavyzdžiais, mintimis (pvz.,
piešdamas truputį nusižiūri iš vieno ar dviejų draugų).
Stebi, kai kiti juokiasi, pokštauja, mėgdžioja jų elgesį.
Dažniau dalyvauja vaizduotės žaidimų metu, renkasi jam
suprantamą vaidmenį.
Kuria vardus gyvūnams, žaislams.
Mokosi pastebėti netikėtumus, bando sugalvoti netikėtą
pasakos pabaigą.
Dažniau reaguoja į muziką judesiais, kuriais perteikia emocijas,
tempą, ritmą.

Paremiantis ugdymas:
Skatinti išbandyti įvairią veiklą,
priemones, skirtingų spalvų, dydžių,
formų daiktus.
Siūlyti naujas žaidimų idėjas,
žaidžiant su gerai pažįstamais
daiktais – siūlyti sugalvoti daiktams
kitokius pavadinimus, paskirtį. Kartu
su vaiku džiaugtis originaliais
sprendimais.
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V. VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – sudėtinė, nedaloma kokybiško ugdymo(si) proceso dalis, tai nuolatinis informacijos apie vaiko, jo
ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.
Vaiko vertinimas planuojamas, numatoma kas, kokiu tikslu ir kaip bus vertinama, tai yra nenutrūkstamas, grįžtamasis, lankstus procesas. Vertindami
siekiame pažinti vaiką, jo individualumą, įgytų kompetencijų lygį. Vaiko pasiekimų vertinimas – atskaitos taškas numatyti ugdymo(si) perspektyvas, pritaikyti
ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms.
Ikimokyklinio ugdymo programoje „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus“ vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos ypatumai:

Pagrindas: Vaiko pasiekimai ir pažanga vertinami remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ikimokyklinio ugdymo vaiko pasiekimu vertinimo sistema
pasiekimų vertinimas yra visuminis, vertinami atskirų ugdymo sričių pasiekimai (socialinės, kultūrinės ir gamtinė aplinkos pažinimas, kalba, muzika, vaidyba, kūno
kultūra).

Dažnumas: Vaikų pasiekimai vertinami nuolat. Pasiekimas fiksuojamas bet kuriuo metu, kai ikimokyklinio ugdymo auklėtojas pastebi naujai atsiradusį ar
patobulėjusį vaiko gebėjimą, kurį įrodo keli jo veiklos epizodai. Taip išsiaiškinama, ko vaikas yra pasiekęs, kokia jo pažanga per tam tikrą laikotarpį. Pažanga
fiksuojama, užpildant vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelę du kartus metuose (mokslo metų pradžioje – iki spalio vidurio, ir pabaigoje – iki gegužės vidurio).

Dalyviai: Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinime dalyvauja ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, vaikas, tėvai, įstaigos administracija, meninio ugdymo pedagogas,
logopedas, sveikatos priežiūros specialistė.

Tėvų informavimas: Tėvai informuojami apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą du kartus per metus – mokslo metų pradžioje, mokslo metų pabaigoje.
Apie ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pastebėtus vaikų ką tik įgytus pasiekimus tėvai gali būti informuojami nuolat (individualūs pokalbiai, elektroninės informacinės
priemonės).

Vertinimo procedūros: Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai ir būdai, kuriais renkama informacija: stebint ir užrašant, fotografuojant, darant garso
ir vaizdo įrašus, kaupiant vaikų darbelius, analizuojant juos, išsaugant jų skaitmeninę kūrybą, vaiko stebėjimas, kalbantis su vaiku apie tai, ką jis veikia, jaučia, mąsto,
kaip jam sekasi, kas jas įdomu, ką jis jau žino, geba, ką norėtų sužinoti, veikti ir kt., kalbantis su vaiko tėvais suplanuotų individualių pokalbių su šeimos nariais metu.

Pasiekimų dokumentavimas: Svarbiausi vaiko pasiekimus atskleidžiantys įrodymai saugomi vaiko pasiekimų aplanke – segtuve su įmautėmis. Kaupiami vaikų
darbeliai, vaikų kūrybos knygelės, “minčių lietus”, klausimai, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba, “auksinės mintys”, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo
užrašai, diagramos, lentelės ir kt.

Vertinimas garantuoja vaikui psichologinį saugumą, sėkmės išgyvenimą, įdomus, patrauklus ir informatyvus.

Vertinimo informacija naudojama:
kiekvieno vaiko pažinimui, nustatant individualų ugdymosi tempą, išsiaiškinant ugdymosi poreikius;
ugdymo individualizavimui;
ugdymo proceso koregavimui (veiklos planavimui, atrenkant tinkamesnį ugdymo turinį, būdus, priemones, aplinką ir kt.);
pateikiama tėvams aktuali informacija apie jų vaikų ugdymąsi;
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pateikiama objektyvi informacija apie vaiko ar vaikų grupės ugdymąsi kitiems specialistams bei įstaigos administracijai.
Etikos reikalavimų užtikrinimas: Vertinant vaiko pasiekimus ir pateikiant juos, laikomasi
Konfidencialumo principo;
Individualizavimo principo, t. y. vertinami kiekvieno vaiko pasiekimai atskirai, nelyginant su kitais;
Vertinimas ugdo, o ne slopina, skatina, o ne baudžia;
Vaikai neskirstomi į „gerus“ ir „blogus“, nepažeidžiant vaiko žmogiškojo orumo.

VI. UGDYMO(SI) KOKYBĖS VERTINIMO SISTEMA
Ugdymo kokybę ugdymo įstaigoje rodo:




Kiekvieno vaiko gera savijauta, džiugus dalyvavimas grupės gyvenime;
Kiekvieno vaiko pažanga visose ugdymo srityse;
Ugdymo ir ugdymosi metodų ir būdų įvairovė, kai vaikams siūlomos veiklos nuolat peržiūrimos, keičiamos ar modifikuojamos atsižvelgiant į vaikų interesus
ir poreikius.

Ugdymo kokybė vertinama pokalbių, diskusijų, vaikų, tėvų ir pedagogų apklausų būdu, analizuojant ir stebint įstaigos veiklą, pedagogams reflektuojant, apmąstant
ugdymo veiklą.
Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus“, ugdymo kokybę lemia:
Integralus požiūris į ugdymo turinį: užtikrinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio dermė - ugdymo turinys plėtojamas pagal kompetencijas, kaip tai
numatyta priešmokyklinio ugdymo programoje, ugdymo tematikos, problematikos sudėtingumas auga spiralės principu.
Numatytų vaikų ugdymosi rezultatų tęstinumas: ikimokyklinio ugdymo programoje numatyti tikslai ir uždaviniai dera su priešmokyklinio ugdymo programoje
plėtojamų kompetencijų, pasiekimų, svarbiausių gebėjimų ugdymo tikslais ir uždaviniais, palaipsniui auga jų sudėtingumas, pereinant iš ikimokyklinio į priešmokyklinį
ugdymą.

Šiuolaikinę ugdymo sampratą atitinkantys vaikų ugdymo proceso organizavimo principai: į vaiką orientuoto ugdymo tęstinumas priešmokyklinėje
grupėje, laipsniškas perėjimas nuo vaiko ugdymosi žaidimu ikimokyklinėje grupėje prie labiau struktūruoto sisteminio ugdymosi priešmokyklinėje grupėje ir kt.
Ugdymo prieinamumas ir socialinė integracija: optimali ugdymosi aprėptis, įtraukusis ugdymas, skirtingų socialinių grupių vaikų ugdymasis bendrose
grupėse, socialinės lygybės užtikrinimas. Ugdymo įstaigose, namuose ir bendruomenėje tęstinumas užtikrinamas tėvams dalyvaujant vaikų ugdymo procese,
ugdant vaikus sociokultūriniame kontekste ir kt.
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