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KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO “AITVARĖLIS” 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 
 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

 

          1. Lopšelis – darţelis “Aitvarėlis” – neformaliojo švietimo mokykla, savivaldybės institucija, 

priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui. Adresas – Laukininkų 54, Klaipėda, tel./fax 32 

24 40, el. pašto adresas: ldaitvarelis@gmail.com    

          2. Vaikai ir jų poreikiai. Programos pagrindiniai principai, tikslai ir uţdaviniai,  ugdymo 

turinys orientuotas į 1-5(6) metų vaiko poreikių: saugumo, sveikatos, judėjimo, paţinimo, 

bendravimo  tenkinimą, atsiţvelgiant į vaiko individualius ir specialiuosius poreikius.  

          3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą. 

Vaikų ugdymu rūpinasi kompetentingi, kūrybingi, pedagoginį išsilavinimą turintys pedagogai,  

meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos pedagogas, logopedas, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, kurie įgiję vyresniojo mokytojo arba mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

Pedagogai nuolat ieško naujovių, skleidţia pozityvią patirtį tarp kolegių, aktyviai dalyvauja 

kursuose, seminaruose,  metodinių darbų parodose, įvairiuose organizuojamuose renginiuose. 

Pedagogų iniciatyva įstaigoje suburtos trys kūrybinės grupės. Tai ekologinio ugdymo kūrybinė 

grupė „Saugau, myliu ir globoju“, teatrinio ugdymo kūrybinė grupė „Atversiu pasakų skrynelę“ ir 

interjero apipavidalinimo kūrybinė grupė „Vaivorykštės taku“. 

          4.  Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelyje – darţelyje “Aitvarėlis” vaikai  ugdomi nuo 1 iki 7 

m. amţiaus. Veikia 10 grupių: 2 ankstyvojo amţiaus, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Įstaiga dirba 10,5 val. reţimu. Grupės komplektuojamos pagal vaikų amţių. Teikiama 

logopedo, esant poreikiui, pirmosios pagalbos ir psichologo pagalba. Suprasdama ir įvertindama 

sveikos gyvensenos svarbą, įstaigos bendruomenė didţiulį dėmesį skiria sveikos ir saugios 
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gyvensenos propagavimui. Prioritetai skiriami glaudţiam bendradarbiavimui su šeima, toleruojant 

įvairių kultūrų ir tikėjimų skirtingumus. 

          5. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Ugdytinių tėvai pageidauja, kad įstaiga 

tenkintų pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, prieţiūros, sveikatos ir visuminio ugdymo. 

Lopšelio – darţelio paskirtis – atliepti tėvų poreikius ir lūkesčius. Pagal galimybes įstaiga siekia  

išsiaiškinti apie jau įgytą vaiko patirtį šeimoje, teikia visokeriopą informaciją apie įstaigoje 

vykdomą veiklą. Įstaigos pedagogai siekia ugdymo(si) aplinką priartinti prie namų aplinkos, kad 

vaikas jaustųsi saugus, laisvas ir kūrybiškas. Siekiant kuo geriau paţinti šeimas, organizuojami 

įvairūs renginiai: vakaronės, sportinės pramogos, projektai, atvirų durų dienos, darbų parodos, 

išvykos. 

          6. Regiono savitumas. Klaipėdos miestas įsikūręs prie Baltijos jūros. Galima didţiuotis Jūrų 

muziejumi ir Delfinariumu, savitu senamiesčiu. Lopšelis – darţelis „Aitvarėlis“ įsikūręs pietiniame 

Klaipėdos mikrorajone šalia naujo „Sąjūdţio“ parko. Netoli veikia trys mokyklos, penki lopšeliai – 

darţeliai, baţnyčia. 

          7. Poţiūris į vaiką ir jo ugdymą. Ikimokyklinio ugdymo programos turinį sudaro humanistinė 

filosofija, atsiţvelgiant į vaiko unikalumą, poreikius ir uţtikrinant saugumą, saviraiškos 

puoselėjimą. Programa parengta vadovaujantis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais dokumentais: Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. 

liepos 3d. Lietuvos respublikos įstatymu Nr. I-983; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ( ţin., 

2003, Nr.63-2853); Lietuvos Respublikos Seimo 2003-08-20 nutarimu Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko 

gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“ ( Ţin., 2003, Nr.52-2316); Lietuvos vaikų 

ikimokyklinio ugdymo koncepcija, 1989; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-

04-18 įsakymu Nr.ISAK-627 „Dėl  ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ (Ţin., 2005, 

Nr.52-1752). 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS  PRINCIPAI 

 

8. Humaniškumo principas – gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal 

prigimtį ir asmeninę patirtį. 

9. Demokratiškumo principas – suburti įstaigos bendruomenę – darbuotojus, vaikus ir jų tėvus 

bendram tikslui, išklausyti jų nuomonę, palaikyti iniciatyvą, stengtis įgyvendinti siūlomas idėjas 

sudaryti vaikui galimybę rinktis veiklą pagal savo poreikius, interesus bei nuotaiką. 

10. Socialinio kultūrinio kryptingumo principas – ugdymo turinį orientuoti į vaiko gyvenimui ir 

ugdymui(si) reikalingų kompetencijų plėtrą.  
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11. Vertybinių nuostatų ugdymo principas – teikti prioritetą bendrųjų ir pozityvių asmeninių 

nuostatų pradmenų formavimui(si), ţadinti tautinio tapatumo jausmą. 

12. Individualumo ir diferencijavimo principas –  siekti paţinti kiekvieną vaiką, suvokti jo poreikius 

ir galimybes, ugdyti individualius vaiko gebėjimus, parenkant individualius ugdymo(si) būdus ir 

metodus. 

13. Sveikatingumo principas – sukurti saugią ir sveiką aplinką, laiduoti darną tarp vaiko fizinių ir 

psichinių galių, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

  

 

III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

14. Tikslas: atsiţvelgiant į paţangiausius mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, sudaryti sąlygas, 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, paţintinius 

poreikius. 

15. Uţdaviniai: 

15.1. Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padedant 

adaptuotis naujoje aplinkoje, tenkinant aktyvumo ir judėjimo poreikį. 

 15.2. Ugdyti vaiko sakytinę kalbą, pratinti naudotis kalba kaip universaliausia saviraiškos ir 

bendravimo priemone. 

 15.3. Plėtoti vaiko gebėjimus, skatinti savarankiškumą, puoselėti bendravimo įgūdţius, aktyvumą, 

kūrybiškumą, atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, 

tėvų lūkesčius,  

 15.4. Palaikyti ir skatinti natūralų vaiko domėjimąsi jį supančiu pasauliu, padedant suvokti 

ţmogaus ir gamtos ryšį, atrandant vis naujų paţinimo būdų. 

 15.5.  Sudaryti sąlygas plėsti ir kaupti įvairios meninės veiklos bei meno priemonių, medţiagų ir 

technikų naudojimo patirtį, skatinant išgyventi kūrybinį dţiaugsmą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

 

16.1.  Ikimokyklinis ankstyvasis amţius  (1 – 3 m.) 

 

Kompetencijos Ugdytini vaiko gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

 

16.1.1 Socialinė 

   

  Didinti vaiko pasitikėjimą savo galimybėmis ir 

savimi. Padėti įgyti daugiau savarankiškumo. 

Ugdyti meilę ir prisirišimą aplinkiniams. Padėti 

įvaldyti sąlygiškus veiksmus su daiktais. Skatinti 

tinkamą elgesį ir savitvardą. Ugdyti drąsą, 

smalsumą, socialinius įgūdţius. Palaikyti ir skatinti 

natūralų domėjimąsi savimi ir aplinkiniu pasauliu. 

Skatinti ir palaikyti vaiko gebėjimą pamėgdţioti ir 

modeliuoti įvairias gyvenimo situacijas, 

suaugusiųjų veiksmus. Padėti atrasti ir perimti 

įvairius pasaulio paţinimo būdus. Skatinti vaiko 

iniciatyvą ir aktyvumą. Sudaryti palankias 

aplinkybes svarbiausiems paţinimo pasiekimams. 

 

  

  Mėgina pats pavalgyti, atsigerti, nusiprausti, apsiauti batukus, 

sagstytis sagas, varstyti batų raištelius. Prieina prie ţaislų, 

pratinamas gali padėti juos į vietą. Bando laikytis nusistovėjusios 

tvarkos. Manipuliuoja įvairiais daiktais, varto knygeles, stato, 

sumauna įvairias piramides, bokštus. Domisi daiktų paskirtimi, 

bando juos rūšiuoti, grupuoti. Siekia emocinės nepriklausomybės 

nuo suaugusiojo. Ţaidţia vienas, bando ţaisti greta kitų vaikų. 

Mėgdţiojant mokosi naujų elgesio ir veiklos būdų.  

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, tyrinėjimai, 

iliustracijų. Paveikslų aptarimai, didaktiniai, judrieji ţaidimai, 

individualūs bendravimai su vaiku, pramogos ir kt. 

   Priemonės: ţaislai, stalo ţaidimai, didaktiniai ţaidimai, 

sensoriniai ţaislai, statybinė medţiaga, smėlio ir vandens ţaislai, 

lėlių teatras, paveikslai ir kt. 

 

 

16.1.2. Komunikavimo 

 

  Pastebėti, kuo vaikas domisi, ko klausia, ką rodo, 

ką ţaidţia, ką bando pasakyti, išreikšti. Visa tai 

įvardinti, apibūdinti, paaiškinti vaikui suprantamais 

ţodţiais, padėti išsakyti mintį, ją išplėsti. Kiekvieną 

dieną su vaiku kalbėtis labai aiškiai tariant ţodţius. 

Uţduoti vaikui klausimus “Kas ten”?, “Ką ten 

matai?” ir skatinti į juos atsakyti. Kalbėti su vaiku, 

ţiūrint jam į akis. Padėti pajusti kalbos groţį, 

vartant ir skaitant knygeles, dainuojant, sekant 

pasakas, deklamuojant. Tenkinti vaiko poreikį 

bendrauti. Padėti vaikui įtvirtinti ir išreikšti savo 

     

   Pradeda sakyti du ţodţius iš eilės jų nederindamas. 

Sudarydamas dviejų ţodţių jungtis vaikas vartoja tik daug kartų 

girdėtas ţodţių formas. Taria visus balsius ir priebalsius, išskyrus 

sunkesnius. Kalba trijų ţodţių sakiniais, kuriuose tik svarbiausi 

ţodţiai, visi pagalbiniai ţodţiai praleidţiami. Pamaţu kinta 

gramatinė sakinių sandara: vaikas pradeda vartoti daugiskaitą, 

reikiamą asmenį. Daţnai klausinėja “Kas čia?”. Pradeda kalbėtis 

vienas su kitu: prašo, siūlo, pavadina ţaislus. Parodo ir įvardina 

daiktus paveikslėliuose. Domisi kitais vaikais ir pats ieško draugo 

ţaidimams. Mėgdţioja suaugusiųjų, kitų vaikų vaizdinės raiškos 

veiksmus ir būdus. Kreipiasi į suaugusį ţmogų, norėdamas 
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asmens suvokimą, vadinant jį vardu. Skatinti vaiką 

reikšti vis įvairesnes emocijas bei jausmus. Skatinti 

pirmuosius bandymus bendrauti su kitais vaikais. 

bendrauti, ko nors paklausti. Vykdo paliepimus: atnešk, paduok, 

parodyk ir t.t. Mimika ir gestais geba išreikšti meilę, nerimą, pyktį, 

kaltę, gėdą. Bando suvaldyti neigiamus jausmus: sulaikyti ašaras, 

sutramdyti pyktį. Nepajėgus suprasti kito ketinimų, todėl daţnai 

konfliktuoja. 

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, knygelių skaitymai, 

pasakų sekimas, iliustracijų, paveikslų aptarimas, ţaidinimai, 

didaktiniai ţaidimai, individualus bendravimas su vaikais, 

pasivaikščiojimai, pramogos ir kt. 

   Priemonės: ţaislai, loto, dėlionės, didaktiniai, kūrybiniai 

ţaidimai, lėlių teatras, knygos, raidės, paveikslai, plakatai, 

nuotraukų albumai, lauko ţaislai ir kt. 

 

16.1.3. Paţinimo ir 

tyrinėjimo 

 

    Sudaryti saugią, sveiką augimo ir judėjimo 

aplinką. Tenkinti vaiko judėjimo poreikį, palaikyti 

jo fizinį aktyvumą. Skatinti įvaldyti vis naujus 

judėjimo būdus, sudaryti sąlygas juos kartoti. 

Puoselėti individualias fizines galias: judrumą, 

vikrumą, drąsą, pasitikėjimą savimi. Skatinti 

teigiamas vaiko emocijas. Lavinti vaiko 

muzikalumą, sudarant kuo palankesnes sąlygas 

muzikinių pradmenų plėtojimuisi. Sukurti regėjimo, 

lytėjimo ir kitais įspūdţiais turtingą aplinką. Plėsti 

sensorinį vaiko patyrimą. 

 

    Jau gerai, laisvai vaikšto, moka bėgti, lipa laiptais, mėgina 

pašokti aukštyn, uţlipa ant neaukštų pakilimų ir nulipa nuo jų. 

Orientuojasi įprastoje aplinkoje. Mėgina spirti kamuolį. Lavėja 

rankų judesiai – veria raištelius, tiksliau stato, dėlioja mozaikas, 

dėliones. Nuolat ką nors veikia, didţiuojasi savo kūryba ir darbais, 

rodo juos suaugusiems, tikisi pagyrimo, pritarimo. Įgunda vis 

ilgesnį laiką susikaupti, nurimti. Mėgina saugoti save, 

atsipalaiduoti. Eksperimentuoja su dailei, piešimui, lipdymui 

skirtomis medţiagomis. Pradeda ţaisti siuţetinius vaidmeninius 

ţaidimus. Vis labiau pasitiki savo muzikinėmis galiomis.    

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, knygelių skaitymai, 

pasakų sekimas, iliustracijų, paveikslų aptarimas, ţaidinimai, 

didaktiniai ţaidimai, individualus bendravimas su vaikais, piešinių 

ir darbelių parodos, pasivaikščiojimai, pramogos ir kt. 

   Priemonės: ţaislai, loto, dėlionės, didaktiniai, kūrybiniai 

ţaidimai, dailės priemonės ir medţiagos, molbertai smėlio ir 

vandens ţaislai, įvairi gamtinė medţiaga, paveikslai, plakatai, 

nuotraukų albumai, lauko ţaislai ir kt. 
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16.2  Ikimokyklinis amţius ( 3 – 5\6 m.)  

 

 

Kompetencijos Ugdytini vaiko gebėjimai Vaiko veiksenos, metodai, priemonės 

 

16.2.1  Socialinė 

 

   Ugdyti gebėjimą orientuotis, prisitaikyti ir 

lanksčiai elgtis įvairioje socialinėje aplinkoje ar 

situacijoje. Skatinti pastebėti ir priimti kitų vaikų 

dėmesį, palankumo ţenklus; Mokyti išsakyti savo 

norus ir tai, kas skaudina ar dţiugina. Ieškoti ir 

prašyti pagalbos, kai būna sunku. Palaikyti ir 

skatinti natūralų domėjimąsi ne tik savimi, 

bendraamţiais, bet ir suaugusiais. Skatinti 

pasitikėjimą savimi, savo artimaisiais, draugais, 

pedagogais. Formuoti teigiamus tarpusavio 

santykius, be agresijos išreiškiant savo poreikius ir 

norus.  Skatinti norą ir mėginimą tesėti ţodį, atlikti 

įsipareigojimus. Skatinti savarankiškumą. Skatinti 

atkaklumą, atliekant įvairias uţduotis. Riboti kai 

kuriuos norus bei įgeidţius. Mokyti atpaţinti savo 

jausmus, juose susivokti, juos įvardinti, ir išreikšti 

sau ir kitiems priimtinais būdais. Toleruoti kitokios 

išvaizdos, neįprasto elgesio, kitaip mąstantį, kitos 

kultūros, senyvo amţiaus ţmogų.  

 

 

    Ţaidţia vienas, šalia kitų, kartu su kitais. Derina su kitais savo 

norus ir veiksmus. Tariasi dėl taisyklių ir stengiasi jų laikytis. 

Pasiūlo ką nors veikti kartu. Ţino savo, artimųjų, draugų vardus. 

Klausosi kito ir girdi kalbantį. Domisi kitu, jo ţaislais, 

sumanymais, nuomone, jausmais. Pats klausia, kalbina, pasakoja. 

Bando teigiamai bendrauti su aplinkiniais.  Imasi spręsti iškilusias 

konfliktines situacijas, pratinasi įveikti kasdienius sunkumus. 

Pratinasi bendrauti su įvairiais ţmonėmis, gerbia draugus ir 

suaugusius. Tyrinėja, kuo ţmonės skiriasi ar panašūs. Atpaţįsta ir 

kalba apie savo jausmus. Ţaidţia kūrybinius vaidmeninius 

ţaidimus. Aktyviai, kūrybiškai plėtoja savo sumanymus, idėjas, 

ţaidimus. Stengiasi savarankiškai atlikti kai kurias uţduotis. 

Modeliuoti įvairias situacijas, naudojant paveikslėlius su 

skirtingomis ţmonių emocijomis ir nuotaikomis. 

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, interviu, diskusijos, 

iliustracijų, paveikslų aptarimas, didaktiniai, vaidmeniniai 

ţaidimai, individualus bendravimas su vaikais, ekologinės, 

teminės, pramoginės projektinės  savaitės, varţytuvės, 

pasivaikščiojimai, išvykos, atvirų durų dienos, įvairios akcijos ir 

kt. 

   Priemonės:  ţaislai, stalo ţaidimai, loto, dėlionės, didaktiniai, 

kūrybiniai ţaidimai, statybinė medţiaga, smėlio ir vandens ţaislai, 

teatro lėlės, atributika, dekoracijos, knygos, paveikslai, 

nuotraukos, plakatai, enciklopedijos, garso įrašai, ir kt. 

 

16.2.2.  Komunikavimo  

 

    Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti. Ugdyti 

vaiko sakytinę kalbą. skatinti vaiko norą pasakoti, 

Klausinėti, ţaisti ţodţiais, atsakinėti, deklamuoti. 

 

    Kalbasi su grupės draugais, pedagogais. Skaitant pasaką, ilgesnį 

laiką sukaupia dėmesį. Pasakoja apie svarbius, neseniai patirtus 

įspūdţius. Mėgina kurti savo pasakojimus. Specialiai sukurtoje 
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Turtinti ţodyną. Pratinti įsiklausyti į draugo, 

pedagogo kalbą. Pratinti viešai kalbėti, pasisakyti. 

Suţadinti vaiko domėjimąsi knyga. Ugdyti vaiko, 

kaip būsimojo skaitytojo, estetinį skonį. Sudominti 

vaiką grafiniais simboliais – raidėmis. Sudaryti 

sąlygas klausytis ir girdėti įvairius gamtos ir 

aplinkos garsus. Ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam 

ţodţiui. Sukurti sąlygas vaiko kalbiniams 

ţaidimams ir kūrybinei raiškai. Supaţindinti su 

kūno kalba. Sudaryti sąlygas klausytis įvairių įrašų. 

 

aplinkoje pasisako po vieną, mokosi viešo kalbėjimo kultūros. 

Kalba pilnais sakiniais. Apibūdina daiktus ir reiškinius. Varto ir 

ţiūrinėja knygas. Iliustruoja savo sukurtas knygeles. Deklamuoja, 

vaidina, imituoja ţodţiais, gestais, mimika įvairius gyvūnus, 

mėgdţioja gamtos garsus. Piešia, spalvina, karpo, lipdo, 

konstruoja ir pasakoja, ką sukūrė. Kopijuoja raidţių elementus. 

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, tyrinėjimai, 

interviu, diskusijos, knygų skaitymo, pasakų sekimo, iliustracijų, 

paveikslų aptarimai, kolektyviniai kūrybiniai darbai, 

eksperimentai, individualus bendravimas, inscenizacijos, 

pramogos, projektinės savaitės, varţytuvės, parodos, išvykos, 

pasivaikščiojimai, įvairios akcijos ir kt. 

   Priemonės:  ţaislai, stalo ţaidimai, loto, dėlionės, didaktiniai, 

kūrybiniai ţaidimai, statybinė medţiaga, smėlio ir vandens ţaislai, 

teatro lėlės, atributika, dekoracijos, knygos, raidynai, paveikslai, 

nuotraukos, plakatai, enciklopedijos, garso įrašai, ir kt. 

 

16.2.3.  Sveikatos 

saugojimo  

 

    Stiprinti vaiko organizmą, didinti atsparumą 

aplinkos veiksniams. Plėsti judėjimo patirtį, skatinti 

fizinį aktyvumą. Ugdyti vikrumą, lankstumą, valią, 

ištvermę, drąsą. Lavinti rankų miklumą, tikslumą, 

ugdyti  taisyklingą kvėpavimą. Tobulinti gebėjimą 

orientuotis naujoje aplinkoje, ugdant saugaus 

elgesio įpročius. Saugoti ir puoselėti vaiko psichinę 

ir fizinę sveikatą. Kurti palankią emocinę 

atmosferą. Suteikti ţinių, įgūdţių ir nuostatų, kurios 

skatintų sveikos gyvensenos praktiką. Padėti 

perimti sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas: 

asmens higieną, sveiką mitybą, grūdinimąsi, 

taisyklingą laikyseną. Apsaugoti vaiką nuo ţalingų 

potraukių. Supaţindinti su vaiko sveikatai 

pavojingais daiktais. Turtinti ir plėsti vaiko ţodyną. 

Mokyti taisyklingai pavadinti kūno dalis. Skatinti 

     

   Tyrinėja grupės, sporto salės, lauko aikštelės erdves. Išmoksta 

įvairių judėjimo, bėgiojimo, šokinėjimo, šliauţimo, laipiojimo, 

ropojimo, lindimo  būdų. Atlieka judesius su priemonėmis: 

lankais, kamuoliais, maišeliais, šokdynėmis ir t.t. Bando 

lenktyniauti, mokosi laimėti ir pralaimėti, dţiaugtis kitų 

pergalėmis. Pratinasi laikytis ţaidimo taisyklių. Pamaţu įpranta 

prie dienos ritmo. Laikosi asmens higienos, savarankiškai rengiasi, 

aunasi batus. Plečia supratimą apie savo kūną, pasirenka įvairesnių 

kūno padėčių. Pamaţu įsisavina sveikos gyvensenos nuostatas. 

Susipaţįsta ir bando laikytis saugaus eismo taisyklių. Mėgina 

išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną įvairios veiklos metu.  Patirtus 

įspūdţius, išgyvenimus, nuotaiką išreiškia kūno judesiais. 

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, tyrinėjimai, 

interviu, diskusijos, knygų skaitymo, iliustracijų, paveikslų 

aptarimai, kolektyviniai kūrybiniai darbai, eksperimentai, 

individualus bendravimas, pramogos, ekologinės, sveikatos 
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glaudesnį vaiko ryšį su gamta ir jį supančia aplinka. 

Meno priemones - muziką, vaidybą, judesį 

panaudoti terapijos tikslams. 

projektinės savaitės, sveikatos valandėlės, atsipalaidavimo minutės 

varţytuvės, parodos, išvykos, pasivaikščiojimai, įvairios akcijos ir 

kt. 

   Priemonės: : ţaislai, stalo ţaidimai, loto, dėlionės, didaktiniai, 

kūrybiniai ţaidimai, statybinė medţiaga, smėlio ir vandens ţaislai, 

sporto priemonės, kelio ţenklai, knygos, paveikslai, nuotraukos, 

plakatai, enciklopedijos, gamtinė medţiaga ir kt. 

 

 

16.2.4. Paţinimo ir 

tyrinėjimo 

 

    Atskleisti paţinimo objektų ir santykių tarp jų 

įvairovę. Skatinti vaiką domėtis viskuo, kas jį supa. 

Mokyti vaikus pavadinti, klausinėti, aiškintis, 

apibūdinti, dalintis patirtimi, išreikšti savo mintis, 

poţiūrį. Skatinti vaiką įsivaizduoti, susikurti 

situacijas ţaidimui, tai, ką mato drąsiai išreikšti 

ţodţiais. Siekti patenkinti kiekvieno vaiko 

individualius paţinimo procesus. Skatinti pajusti 

gamtos ir ţmogaus ryšį. Skatinti stebėti gamtos  

reiškinius visais metų laikais. Atskleisti vaikui 

gamtos didingumą, įvairovę, groţį. Skatinti stebėti, 

tyrinėti, jaustis atsakingam uţ gyvosios ir 

negyvosios gamtos objektus. Sudaryti sąlygas 

išvykoms, kelionėms. Supaţindinti su saugaus 

eismo taisyklėmis, kelio ţenklais. Ugdyti vaiko 

loginį mąstymą, pastabumą, gebėjimą grupuoti 

daiktus pagal išorinius poţymius ar reiškinius, 

sudaryti daiktų sekas, lyginti, apibendrinti, 

skaičiuoti, matuoti, paţinti spalvas. Sudaryti 

sąlygas paţinti skirtingus paviršius, daiktų savybes 

lytėjimo būdu. Mokyti atrasti, ieškoti informacijos,  

modeliuoti, domėtis naujomis technologijomis, 

artimiausia buitine technika. Skatinti vaiką patirtus 

įspūdţius, patirtį, mintis, emocijas, fantazijas 

 

    Stebi  save, savo bendraamţius, jų išvaizdos skirtumus, 

panašumus. Pasako  savo vardą, mėgina atsiminti grupės draugų 

vardus. 

Pasako  savo gyvenamą vietą, darţelį, kurį lanko. Tyrinėja 

aplinką, bando laikytis dienos ritmo, taisyklių. Mokosi pavadinti 

įvairius daiktus, daug klausinėja, aiškinasi, dalinasi patirtimi. 

Liečia įvairius paviršius, mokosi juos skirti ir pavadinti. Susikuria 

natūralias situacijas ţaidimams. Išbando įvairiausius gamtos  ir   

aplinkos   paţinimo būdus. Domisi informacijos pateikimu įvairia 

technika ir technologijomis. Įgytą paţinimo patirtį bando 

panaudoti praktinėje veikloje: imituoja įv. gyvūnų elgseną, balsus,  

geria vaistaţolių arbatėles, kuria simbolius, piešia, dainuoja, 

vaidina.  Varto gamtos enciklopedijas, klausosi tautosakos kūrinių.  

Dalyvauja  įvairiuose renginiuose, ypač jei juose dalyvauja šeimos 

nariai. 

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, tyrinėjimai, 

interviu, diskusijos, knygų skaitymo, iliustracijų, paveikslų 

aptarimai, kolektyviniai kūrybiniai darbai, eksperimentai, 

individualus bendravimas,  darbų parodos, išvykos, 

pasivaikščiojimai, pramogos, projektinės savaitės, įvairios akcijos 

ir kt.  

   Priemonės: : ţaislai, stalo ţaidimai, loto, dėlionės, didaktiniai, 

kūrybiniai ţaidimai, statybinė medţiaga, smėlio ir vandens ţaislai, 

dailės priemonės ir medţiagos, kelio ţenklai, knygos, paveikslai, 
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išreikšti dailės, muzikos, šokio pagalba. Padėti 

vaikui pajusti ryšį tarp švenčių ir metų laikų kaitos. 

 

nuotraukos, plakatai, enciklopedijos, gaubliai, gamtinė medţiaga, 

muliaţai, mikroskopai, lupos, fotoaparatai, grotuvai, įvairios 

technologinės priemonės, lauko ţaislai ir kt. 

 

16.2.5. Meninė  

 

    Skatinti vaiko meninę saviraišką, vaidinant, 

šokant, muzikuojant, kuriant dailės darbelius. 

Skatinti išgyventi kūrybinį dţiaugsmą. Stiprinti 

teigiamą savęs vertinimą. Ţadinti vaiko poreikį 

bendrauti su menu ir jį kurti. Mokyti įsijausti į 

pasirinktą vaidmenį įvairios veiklos metu. Mokyti 

piešti, lipdyti, konstruoti, stebėti savo ir kitų 

darbus, ugdyti dailės gebėjimus. Skatinti paţinimo 

poreikį. Ţadinti tautinio tapatumo jausmą įvairioms 

etninėms meno vertybėms (tautosaka, tautodailė, 

etnomuzika).Ugdyti gebėjimą analizuoti įvairius 

dailės kūrinius, kurti erdvines kompozicijas. Ugdyti 

muzikinius gabumus, dainuojant,  muzikuojant, 

šokant,  klausant muzikos. Lankyti vaikiškus 

spektaklius, koncertus, parodas. Padėti vaikui 

atrasti meninės raiškos būdus, lavinančius 

mąstymą, padedančius paţinti gamtos pasaulį ir 

supančią aplinką. Mokyti išreikšti savo asmeninę 

patirtį. Ugdyti vaiko toleranciją, t.y. padėti vaikui 

suprasti, kad kiekvienas gali kurti savaip. Derinti 

judesį ir ţodinę raišką. 

 

    Išgyvena pasitenkinimo savimi jausmą. Kuria įvairius menus. 

Atlieka pasirinktus vaidmenis. Sugeba pastebėti, groţėtis jį 

supančia gamta, aplinka ir bando tai atvaizduoti. Bando netrukdyti 

ir nemėgdţioti vienas kito. Individualiai išreiškia tai, ką išgyvena. 

Pasakoja apie tai, ką sukūrė. Lipdo plastilinu, modelinu, moliu iš 

stambių ir smulkių detalių. Kerpa įvairias figūras, klijuoja, 

dekoruoja. 

Tarpusavyje derina įvairias dailės priemones: pieštukus, 

flomasterius, vaškines kreideles, guašą ir pan.; Paţįsta ir moka 

pavadinti pagrindines spalvas. Moka pasiruošti ir sutvarkyti savo 

darbo vietą. Reiškia emocijas judesiu, mimika, balsu. Dainuoja 

daineles, šoka ratelius, groja įvairiais instrumentais. Judėdami 

erdvėje, moka sudaryti paprasčiausias figūras, sustoti į ratelį, 

dviem eilėmis, poromis. Lavina smulkiuosius rankos raumenis. 

   Metodai: pokalbiai, pasakojimai, stebėjimai, tyrinėjimai, 

diskusijos, knygų skaitymo, iliustracijų, paveikslų aptarimai, 

kolektyviniai kūrybiniai darbai, eksperimentai, individualus 

bendravimas, piešinių ir kūrybinių darbų parodos, išvykos, 

pasivaikščiojimai, pramogos, projektinės savaitės, įvairios akcijos 

ir kt.  

   Priemonės: : ţaislai, dėlionės, didaktiniai, kūrybiniai ţaidimai,  

dailės priemonės ir medţiagos, molbertai, knygos, paveikslai, 

nuotraukos, plakatai, dekoracijos, enciklopedijos, gamtinė 

medţiaga, muliaţai, mikroskopai, lupos, fotoaparatai, grotuvai, 

lauko ţaislai ir kt. 

 

 



 

V.     UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

17. Vertinimo metodai: stebėjimas, anketos tėvams, pokalbiai su vaikais, veiklos ir kūrybos  

analizė, nuotraukos, specialistų komentarai, pokalbiai su vaikų tėvais. 

18. Ugdymo pasiekimų vertinimo daţnumas – vertinimas įstaigoje bus atliekamas vaikui 

pradėjus lankyti įstaigą. Tas pats vaikas vertinamas kasmet, siekiant nustatyti jo ugdymo(si) 

paţangą. Vaiko pasiekimai vertinami 2 kartus per metus: rudenį ir pavasarį.  

19.  Informacijos apie vaiko pasiekimus ir paţangą fiksavimas ir dokumentavimas. Vertinimo 

medţiaga dokumentuojama grupės dienyne, vaiko pasiekimų aplanke, kur kaupiami stebėjimų 

aprašai, vaikų darbeliai, nuotraukos, sukurtos knygelės, vaiko pasamprotavimai, įdomesni 

klausimai, ţodinė kūryba. Apraše gali būti pateikiamos išvados, numatomi tolimesnio ugdymo 

perspektyvos. Vertinimas turi vykti nenutrūkstamai ir grįţtamai. Vertinimo medţiaga tėvams 

pateikiama individualiai. 
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