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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PAKALNUTĖ“ IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO PROGRAMA „IŠMOKYK MANE GYVENTI“ 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 
1. Informacija apie įstaigą 

1.1. Švietimo teikėjo pavadinimas – Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė“; 

1.2.Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; 

1.3.Adresas – Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, Jonava LT 55148; 

1.4.Elektroninis paštas – pakalnute@jonava.net; 

1.5.Interneto svetainės adresas - http://www.pakalnute.jonava.lm.lt; 

1.6.Telefonas/faksas - 8 (349) 52083 

1.7.Lopšelio-darželio steigėjas- Jonavos rajono savivaldybės taryba, Žeimių g. 13 LT-55158 

2. Vaikai ir jų poreikiai 

 Lopšelyje – darželyje ugdomi ikimokyklinio 2 - 5 m. ir priešmokyklinio amžiaus 6 -7 m. 

vaikai. Į grupes vaikai paskirstomi pagal amžiaus grupę. 

 Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokykliniame ugdyme siekiame tenkinti sveikatos ir 

judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, 

meninio ugdymo ir saviraiškos vaiko poreikius. Įstaigoje sudaryta humaniška, rami, vaiką 

tausojanti aplinka, kurioje gerbiama vaiko asmenybė. Vaikas gali rinktis veiklą pagal pomėgius, 

galias, lavėti tiek, kiek kiekvienas turi prigimtinių jėgų. 

 Į bendrojo ugdymo grupes integruojami  specialiųjų poreikių vaikai (turintys kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų). Ugdymo programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir 

specialiuosius (gabių ir talentingų, sveikatos sutrikimų turinčių, socialinės atskirties aplinkoje 

augančių) vaikų poreikius. Vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdo logopedas. 

 Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimui, lopšelyje-darželyje organizuojamas papildomas 

ugdymas: folklorinis ansamblis „Radastėlė“, aerobinės gimnastikos ir bendro fizinio 

pasirengimo, anglų kalbos, šokio ir teatrinio meno būreliai 

Programos pagrindiniai principai, tikslas, uždaviniai, ugdymo turinys orientuoti į vaikų poreikių 

tenkinimą, individualių gebėjimų ugdymą. 

         3. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. 

  Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, gebantys ugdyti šiuolaikinio vaiko 

kompetencijas, naudoja modernias, netradicines darbo su vaikais formas.  Dirba  ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo ir  meninio ugdymo pedagogai, logopedas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.    Vaikų lopšelyje-darželyje ,,Pakalnutė“ suburtos ir 

sėkmingai plėtoja savo veiklą kūno kultūros ir sveikatingumo, etnokultūros, meninės, kalbos ir 

komunikacijos, ekologijos ir gamtos metodinės grupės.  Pedagogai ir specialistai - patyrę, 

rūpestingi, kompetentingi, gebantys keistis, aktyviai ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys, 

įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas ugdytojai. 

mailto:pakalnute@jonava.net
http://www.pakalnute.jonava.lm.lt/
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   Įstaiga yra besimokanti organizacija, jos veikla nuolat vertinama, tobulinama, dirbama 

komandiniu būdu. Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, kelti savo kvalifikaciją, skleisti 

pozityviąją darbo patirtį įstaigoje, rajone ir respublikoje. 

4. Regiono ir švietimo teikėjo savitumas. 

 Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" įsikūręs gražiame Jonavos miesto kampelyje, 

Gedimino Stanislovo Ilgūno  ir Sodų gatvių susikirtime. Netoli  įstaigos gražiausia poilsio ir 

pramogų vieta - Joninių slėnis, pėsčiųjų ir dviračių takas. Čia pat – Varnutės upelis, tvenkinys ir 

miesto stadionas.  

 Jonavoje lankytinos istorinės vietos: J.Ralio kapas Ramybės skvere, A.Kulviečio, 

P.Vaičiūno paminklai, viešoji biblioteka, kūno kultūros ir sporto centras, kultūros centras, Šv. 

Jokūbo bažnyčia, krašto muziejus – senasis Jonavos dvaras, žydų kapinės.  Šios vietos ir įstaigos 

esančios aplink lopšelį-darželį suteikia vaikams daug informacijos apie mūsų miestą, žymias 

vietas, žmones, kultūrą, tradicijas, vaikai turi galimybę pajusti gamtos grožį, mokytis mylėti, 

puoselėti ir saugoti gamtą. 

Įstaigoje prioritetai teikiami: 

 vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui; 

 meniniam ugdymui; 

 ekologiniam - gamtosauginiam ugdymui; 

 etnokultūrai; 

 gimtajai kalbai; 

 bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima ir socialinias partneriais. 

Teikiant švietimo pagalbą vaikui ir šeimai, lopšelyje-darželyje kuriamos vaikų ir 

bendruomenės tradicijos: 

 organizuojami vaikų ir bendruomenės sportiniai ir meninės raiškos renginiai: šventės, 

pramogos, vakaronės, konkursai, bendruomenės parodos; 

 bendradarbiaujama su Jonavos kūno kultūros ir sporto centru, Jonavos Neries 

pagrindine, Panerio pradine mokyklomis, Jonavos krašto  muziejumi, savivaldybės Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, jaunųjų gamtininkų klubu “Medeinė”, Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, Lietuvos vaikų ir jaunimo 

olimpinio ugdymo komitetu, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų organizacija, viešąja įstaiga 

„Vaiko labui“; 

   dalyvaujama rajono, respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, parodose, akcijose, 

edukaciniuose ir meniniuose projektuose. 

5. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. 

 Kurdami lopšelio-darželio ugdymo programą pedagogai vadovaujasi tėvų nuostatomis, 

lūkesčiais ir poreikiais. Siekiama paslaugų kokybės, atsižvelgiant į jų pasiūlymus ir 

pageidavimus. Tėvams teikiama pedagoginė, socialinė ir psichologinė pagalba. Jie nuolat 

informuojami apie vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

šeima vyksta abipusiu supratimu ir atsakomybe, geranoriškumu, konfidencialumu, pagarba ir 

dėmesiu. Bendrauti su tėvais padeda: individualūs ir grupiniai pokalbiai, projektai, atvirų durų 

dienos, teminės savaitės, proginiai koncertai, šventės, vakaronės, parodos, bendros kelionės, 

ekskursijos. 

Atlikus veiklos kokybės įsivertinimą tėvai gerai vertina įstaigoje sukurtą aplinką, kuri užtikrina 

vaikų saugumą, tausoja sveikatą ir sudaro prielaidas vaikams visapusiškai tobulėti. Tėvų 

nuomone įstaigoje dirbantys pedagogai yra kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios laiduoja 

kokybišką vaikų ugdymą(si). Lopšelis-darželis atviras visuomenei. 

6. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą . 

   Ugdymo metodai, būdai, formos parenkami atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir uždavinius, 

vaikų amžių, gebėjimus ir poreikius, metų laikus, regiono bendruomenės socialinius ir 

kultūrinius ypatumus. Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas vaiko individualumui, jo 

saviraiškos ir kūrybiškumo puoselėjimui 
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 Siekiama, kad vaikai užaugtų sumanūs, kūrybingi, aktyvūs, sąmoningi piliečiai, veikiantys 

savo bendruomenės labui.  

 Įstaigos vizija, misija, filosofija ir vertybės atskleidžia visos bendruomenės požiūrį į vaiką 

ir jo ugdymą.  

 Vizija: „Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tobulėjanti, atvira kaitai, taikanti naujoves, ugdanti 

vaiką, gebantį ieškoti, kurti, sveikai gyventi ir siekianti partnerystės su tėvais“. 

  Misija „Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, sudaryti sąlygas  

įvairiapusei vaikų saviraiškai, diegti sveikatos saugojimo ir stiprinimo nuostatas. Teikti 

kokybišką pedagoginę pagalbą šeimai ugdant vaiką“. 

 Filosofija „Ugdytiniams - saugu. Tėvams - ramu. Darbuotojams – gera“. 

 Vertybės „Kūrybiškumas, bendradarbiavimas, saugumas, atsakomybė“. 

 Remiantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

grindžiamas filosofine humanistine kryptimi, akcentuojant vaiko saviraiškos ir savireguliacijos 

galimybių svarbą ugdymo procese. Veikla grindžiama  įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi, 

kai patys renkasi patirties kaupimo būdą, o ugdytojai gerai išmano vaiko raidos dėsningumus ir 

sudaro sąlygas jiems atsiskleisti.  

 

 

 

II SKYRIUS 

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO  PRINCIPAI 

 

 Individualumo principas 
Ikimokyklinio ugdymo programos turinys orientuotas į kiekvieno vaiko skirtingą fizinės ir 

psichinės brandos tempą, sudarant sąlygas kiekvienam lavėti tiek, kiek jis tam turi fizinių ir 

dvasinių išgalių. 

 Vertybinių nuostatų ugdymo principas 
Ikimokyklinio ugdymo programos turinys nukreiptas į vaiko prigimtinių poreikių tenkinimą, 

dvasinių vertybių, Jonavos krašto, Aukštaitijos regiono tradicijų, papročių, tautos etnokultūros 

vertybių puoselėjimą. 

 Integralumo principas 

Ugdymo turinys kompleksiškas, integralus, orientuotas į visuminį vaiko pasaulio suvokimą ir 

mąstymo bei veiklos konkretumą. 

 Tikslingumo principas 
Ugdymo turinys atitinka dabarties švietimui keliamus ugdymo tikslus ir uždavinius. Jis 

orientuotas į vaikų veiklą atitinkančias situacijas, siekiant ugdomųjų tikslų. 

 Prieinamumo principas 

Ugdymo turinys orientuotas į galimybę kiekvienam vaikui rinktis veiklą pagal savo amžiaus 

galias,  fizines ir dvasines savybes, patirtį, polinkius ir poreikius. Pritaikytas skirtingoje 

socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje augusiam ir ugdytam vaikui. 

 Tęstinumo principas 
Ikimokyklinio ugdymo programos turinys suderintas su priešmokyklinio  ugdymo turiniu. 

Atkreiptas dėmesys į vaiko turimą patirtį ir gebėjimų lygį. Numatyta ugdymo turinio raida ir 

progresas. 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
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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. 

 

 

UŽDAVINIAI 

 

 Plėtoti vaiko individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines 

galias. 

 

 Skatinti vaikų aktyvų dalyvavimą ir kūrybinę saviraišką šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos 

bendruomenės gyvenime. 

 

 Siekti, kad vaikai mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos 

būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius. 

 

 Kurti pozityvius vaiko-šeimos-pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, bendravimu ir 

bendradarbiavimu, mokyti(is) spręsti kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų 

ketinimus, veiksmų pasekmes. 

 

 Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, skatinant sveiką ir saugią gyvenseną. 

 

 Įvairiomis formomis organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pripažįstant jų 

gebėjimus ir potencines galias. 
 

 Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 
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UGDYMO(SI)  PROGRAMOS TURINYS,  METODAI IR PRIEMONĖS 

 

 
Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo programoje „Išmokyk mane 

gyventi“ 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.  Didelis dėmesys skiriamas sveikatinimo 

priemonėms. 

Ugdymo turinys planuojamas pagal metų laikus, temas, ugdytinas kompetencijas, vaikų 

veiksenas, vaikų amžių.  

Ugdymo(si) būdus bei metodus pedagogai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai 

taikyti siūlomą ugdymo turinį – planuoti veiklą, parinkti ugdomąją medžiagą. 

Žaidybinis metodas - skatinantis vaikų teigiamas emocijas, padedantis formuotis 

socialiniams įgūdžiams,  natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą. 

Vaizdinis metodas - nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio 

objektus ir reiškinius.  

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

supančią aplinką.  

Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) suteikiantys galimybę perduoti informaciją. 

Kūrybinis metodas, sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti 

problemų sprendimo būdų.  

Juos papildome projektiniu metodu. Projektų metodo taikymas padeda formuoti įvairesnį 

ugdymo procesą. Tai vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų kaitą, 

lanksčiai  integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį orientuojant į vaiko 

gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų kompetencijų plėtojimą.  

Metodai ir priemonės nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami atsižvelgiant į vaikų norus, 

pedagogų sumanymus, vietos, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį. 

 

Aplinka 

Pedagogas modeliuodamas, keisdamas, turtindamas  aplinką orientuojasi į vaiko amžių, jo 

poreikius,  galimybes, ugdymo(si) tikslus bei uždavinius. Lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“ 

ugdymo(si) aplinka yra: 

 laiduojanti gerą vaiko savijautą (emocinius santykius: vaikas-vaikas, vaikas-

pedagogas ir vaikas-tėvai-pedagogai), 

 saugi, atitinkanti sanitarinius-higieninius reikalavimus, 

 skatinanti aktyviai veikti ir padedanti atsipalaiduoti, 

 Skatinanti vaiko savarankiškumą,  

 padedanti aktyviai bendrauti,  

 estetiška  ir  funkcionali, 

 pritaikyta specialiųjų (yra logopedinis kabinetas) ir kitų gabumų vaikams (yra 

muzikos ir sporto salės). 

 

Lopšelio-darželio aplinka aprūpinta įvairiomis priemonėmis, skatinančiomis vaiko 

aktyvumą, norą pažinti, stebėti, kurti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, bendrauti ir bendradarbiauti. 
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V SKYRIUS 

2-3 METŲ VAIKŲ UGDYMAS 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

LOPŠINĖS, 

RATELIAI, 

LALAVIMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Supažindinti vaiką su lietuvių 

liaudies žaidimais, dainelėmis, 

lopšinėmis. 

-Skatinti teigiamas emocijas. 

-Lavinti vaiko kalbą. 

-Skatinti pakartoti išklausytus 

kūrinėlius, tarti naujus garsus, 

žodžius. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Lavinti vaikų muzikinius 

gebėjimus. 

- Siekti, kad žaidinamas reikštų 

emocijas lingavimu, plojimu, 

įvairiomis balso intonacijomis. 

- Siekti, kad susidomėtų, trumpam 

sutelktų dėmesį, kai girdi 

ritmiškus garsus, mato šokio 

judesius. 

-Tobulinti piešimo įgūdžius. 

-Lavinti vaikų muzikinius 

gebėjimus. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Pratinti vaiką žaisti kartu su 

grupės draugais. 

- Siekti, kad džiaugtųsi juo 

besirūpinančia auklėtoja. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Domėtis naujais garsais, 

judesiais.  

- Skaičiuoti kiek vaikų eina 

rateliu: 1-2, daug- mažai.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Nusiraminti klausantis lopšinių. 

- Judėti grupėje stumiant ar 

traukiant lėlių vežimėlį 

neužkliudant daiktų, vaikų. 

- Liūliuojamos lopšines lėlytėms. 

- Žaidžia lietuvių liaudies muzikinius 

žaidimus. 

- Sekame pasakėles. 

-Žaidžia pirštukinius žaidimus. 

 

 

MANO PIRMIEJI 

ŽINGSNIAI 

GRUPĖJE 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdyti bendravimo įgūdžius. 

- Pratinti klausyti kalbos, suprasti 

kalbą. 

- Skirti griežtą ir malonų 

kalbančiojo suaugusio toną. 

- Įvairios veiklos metu plėsti 

pasyvų ir aktyvų žodyną, turtinti 

- Jaučiasi laukiamas ir mylimas. 

- Padedant pedagogui pasako savo ir 

draugo vardą. 

- Įvardina jam priklausantį daiktą: 

mašiną, lėlę. 

- Susipažinimas su grupėje esančiais 

daiktais: žaislais, lovyte, rūbų spintele ir 

kt. 

- Sukrauna-sugriauna, atverčia- 
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kalbą. 

- Klausyti ir kalbėti mimika, 

gestais reaguoti į suaugusio ir 

vaikų kalbėjimą. 

- Ugdyti dialoginę kalbą. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Mokyti pažinti grupę, kai 

kuriuos daiktus ir žaislus. 

- Atpažinti ir pavadinti vis 

daugiau artimiausioje aplinkoje 

esančių augalų, gyvūnų, domėtis 

jais. 

-Pasakyti savo ir savo šeimos 

narių vardus. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad pereitų nuo globos 

prie bendradarbiavimo pagiriant, 

paryškinant pastangas. 

- Siekti, kad žaistų greta kitų 

vaikų. 

- Ugdyti kultūrinius higieninius 

įgūdžius 

užverčia, apvelka- nuvelka, pripila- 

išpila ir kt.. 

- Bendrauja su auklėtoja, su vaikais, 

atsisveikina su tėveliais. 

- Geria iš puodelio, valgo šaukštu, pats 

ką sugeba nusivelka, prausiasi ir kt. 

- Žino kur jo lovelė. 

 

AŠ 

NEPAPRASTAS 

IR ĮDOMUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Pastebėti skirtumus tarp savęs ir 

draugų. 

- Pažinti ir pavadinti žmogaus 

kūno dalis. 

- Suvokti save, kaip savitą ir 

ypatingą. 

- Jaustis svarbus kitiems – 

šypsotis, krykštauti, kai 

aplinkiniai maloniai bendrauja su 

juo. 

- Suprasti, ką ir kaip gali padaryti 

pats, išreikšti savo norus, pykti. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Aktyvinti vaikų kalbą. 

- Sekti „pirštukų„ pasakas. 

-Sudominti knygų pasauliu. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Skatinti vaiko saviraišką. 

-Matyti atrasti spalvų pasaulį, 

išreikšti savo jausmus spalvomis, 

patiriant atradimo džiaugsmą. 

-Skatinti saviraiškai naudotis 

dailės priemonėmis. 

- Reaguoti į muzikos garsus, balso 

intonaciją. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Lavinti fizines kūno galimybes, 

- Tyrinėja save veidrodyje, tapatina save 

su draugais. 

- Prie vaikiškos ūgio matuoklės išbando, 

kuris didesnis, mažesnis, lygus, šalia 

pritvirtina vardo kortelę. 

- Pastebi skirtumus aprangoje, 

šukuosenose. 

- klausosi eilėraštukų. 

- Bando pavadinti kūno dalis žaisdami 

žaidimą „rodyk teisingai“(žaidimo 

vadovas sako kūno dalių pavadinimus, 

vaikai jas teisingai parodo). 

- Daro lūpų atspaudus ant stiklo. 

- tapo delnus ir pėdutes. 

- Varto knygeles, įvardija ką mato 

iliustracijose. 

- Varto nuotraukų albumus, atpažįsta 

juose save, draugus. 

- Šokant išreiškia savo nuotaiką judesiu, 

mimika; 

- Atranda savo kūno „muzikos 

instrumentus“; rankelės ploja, kojelės 

trepsi, burnytė dainuoja, , liežuvėlis 

caksi. 

- Žaidžia vaidmeninius siužetinius  

žaidimus. 

- Žaidžia vienas šalia kito drauge. 
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suprasti judesio kalbą, išreikšti 

save judesiu, mimika. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Pasitikėti savimi ir savo 

gebėjimais bendraujant su kitais. 

-Skatinti vaikus geriau pažinti 

šalia esantį. 

- Pastebėti kitų žmonių emocijų 

išraišką, atpažinti aiškiausiai 

reiškiamas emocijas ir į jas 

skirtingai reaguoti. 

NAMINIAI 

GYVŪNAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Susipažinti su naminių gyvūnėliu  

pasauliu. 

-Įsiklausyti į jų skleidžiamus 

garsus (lojimą, kniaukimą ir kt.) 

- Atpažinti ir pavadinti kai 

kuriuos gyvūnus. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Aktyvinti vaikų žodyną. 

-Skatinti įsiminti gyvūnėlių 

pavadinimus. 

-Mėgdžioti jų balsus. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Skatinti vaikų saviraišką judesiu. 

-Skatinti vaikų kūrybiškumą. 

FIZINIS AKTYVUMAS 

- Sėdėti, šliaužti, ropoti pirmyn ir 

atgal imituojant gyvūnėlių 

judesius. 

- Klausosi kokius garsus skleidžia katė, 

šuniukas ir kt. 

- Juos mėgdžioja. 

- Suradę juos paveikslėlyje ar pamatę 

natūroje jį atpažįsta ir pavadina. 

- Mėgdžioja gyvūnų judesius: ropoja, 

šokinėja kt. 

- Štampuoja pirštukais gyvūnėlių  takelį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖLINĖS.  

JAUSMAI 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Pratinti, pažaidus su naminiu 

gyvūnėliu nusiplauti rankas. 

- Supažindinti, kaip reikia elgtis 

su naminiais gyvūnais. 

PAŽINIMO KOMPEYTENCIJA 

- Pajusti pagarbą šalia esantiems 

žmonėms, jų gyvybei. 

- Paaiškinti Vėlinių prasmę 

-Supažindinti, kaip reikia elgtis 

prie degančios žvakės. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Tenkinti vaikų poreikį bendrauti 

- Diskutuoti, kaip galima paguosti 

žmogų. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Kalbantis su suaugusiais ir 

bendraamžiais, pajusti jų 

išgyvenimus ir nuotaikas. 

- Vaikai į grupę atsineša po žvakelę. 

pasirenka saugią vietą grupėje, išdėsto ir 

uždega žvakeles. visi drauge pabūna 

rimtyje prie žvakių šviesos, stebi šviesos 

žaismą, junta jos šilumą, dvelksmą. 

- Kalbasi, kaip reikia elgtis prie žvakės 

liepsnos, kokios gali būti pasekmės . 

- Klausosi kūrinėlių apie našlaičius, jų 

dalią. 

- Sužino, kaip galima paguosti žmogų; 

- Įvairiomis dailės priemonėmis bando 

išreikšti vėlinių nuotaiką. 

- Mokosi įvairių lietuvių liaudies dainų 

apie našlaičių gyvenimą. 

- Prie degančios žvakutės geria gerumo 

arbatėlę. 

 - Kuria įvairias  pasakėles su pirštukais. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Įvairiomis dailės priemonėmis 

išreikšti Vėlinių nuotaiką, atrasti, 

liūdesio, susikaupimo, rimties 

spalvų gamą  

- Vesti vaiką į tautos muzikinį 

lobyną. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Atlikti įvairius atsipalaidavimo 

pratimus 

- Pasimokyti rankų pirštų 

mankštelės 

- Gerti gerumo arbatėlę 

SPALVŲ 

KARALYSTĖJE-

MĖLYNA  

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Supažindinti vaikus su mėlyna 

spalva, akcentuojant ją aplinkoje. 

- Skatinti domėtis gamta ir jos 

reiškiniais. 

- Supažindinti su vandens 

savybėmis. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti reikšti savo 

kūrybiškumą per meninę veiklą, 

akcentuojant mėlyną spalvą. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Lavinti kalbą, vaizduotę, kuriant 

pasakojimą „Debesėlio kelionė“. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

Grūdinimosi procedūros su 

vandeniu, saule, oru. 

Skatinti vaikų judėjimą. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad veiktų savarankiškai, 

tačiau tikėtųsi suaugusio 

palaikymo, pagyrimo. 

- Siekti, kad jaustųsi svarbus 

kitiems – šypsotųsi, krykštautų, 

kai aplinkiniai maloniai bendrauja 

su juo. 

- Puošia grupės aplinką mėlynais 

balionais. 

- Atranda mėlyną spalvą savo ir draugų 

aprangoje. 

- Stebi danguje plaukiančius debesis, 

atsigulęs ant žolės, vandenyje plukdo 

laivelius. 

- Pirštukais mėlyna spalva tapo lietutį. 

- Spalvina žiedelius mėlyna spalva. 

- Kuria pasaką „Debesėlio kelionė“. 

- Dainuoja „Mėlyną“ dainelę V. 

Palčinskaitės „Lietučio pasaka“. 

- Lauke vaikščioja per lietų, džiaugiasi, 

kad nuo lietaus apsaugo skėtis. 

- Gaudo lietaus lašelius. 

- Ruošiasi skėčių parodai.  

 SPALVŲ 

KARALYSTĖJE-

ŽALIA 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Supažindinti vaikus su žalia 

spalva, akcentuojant ją aplinkoje 

- Skatinti domėtis gamta ir jos 

reiškiniais 

- MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti reikšti savo 

kūrybiškumą per meninę veiklą, 

akcentuojant žalią spalvą 

- Pasijusti gamtos dalele. 

- Puošia grupės aplinką žaliais balionais. 

- Atranda žalią spalvą savo ir draugų 

aprangoje, aplinkoje. 

- Atranda kiek daug žalios spalvos yra 

gamtoje. 

- Tapo, štampuoja pirštukais medžių 

lapelius, žolytę žalia spalva. 

- Ragauja žalią mėtų arbatėlę 

- Žaidžia žaidimą „balionėlio pūtimas“. 

- Kuria žalią pasakėlę.  
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Lavinti vaikų kalbą, vaizduotę, 

kuriant „žalią pasakėlę“ 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Lavinti taisyklingą kvėpavimą. 

- Imituodami paukštelius, 

žvėrelius, gyvūnėlius atlieka 

įvairius fizinius pratimus. 

- Mėgautis lauku 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad žaistų greta kitų 

vaikų, stebėtų jų veiklą. 

- Siekti, kad rodytų prieraišumą 

prie juo besirūpinančio 

suaugusiojo. 

- Dainuoja „Žalią“ dainelę. 

SPALVŲ 

KARALYSTĖJE-

GELTONA 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Surasti geltoną spalvą tarp kitų 

spalvų, susipažinti su geltonos 

spalvos atspalviais, sudaryti 

sąlygas pažinti spalvas. 

- Ieškoti gamtoje geltoną  spalvą – 

saulė, pienė, smėlis. 

- Padėti vaikams suvokti, kad ši 

spalva - gamtos dalis. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Lavinti vaikų kalbą, vaizduotę, 

kuriant „geltoną pasakėlę“ 

- Siekti, kad įdėmiai klausytųsi 

suaugusio. 

MENINĖ KOMPETENCIJA  

-Sudominti vaikus piešimu  

gamtine medžiaga, akvarelės 

liejimu, tapymu pirštukais 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Lavinti taisyklingą kvėpavimą 

- Bando savarankiškai valgyti ir 

gerti iš puoduko. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad reikštų savo 

emocijas, atpažintų kito vaiko ar 

suaugusio džiaugsmo, pykčio 

emocijų išraiškas. 

- Puošia grupę geltonais balionais. 

- Ieško grupės aplinkoje ir gamtoje 

geltonos spalvos daiktų. 

- Vynioja geltonos spalvos siūlų 

kamuoliukus. 

- Žaidžia su veidrodukais, gaudo 

„Saulės zuikučius“. 

- Dainuoja daineles, lopšines apie 

saulutę. 

- Ragauja „Saulės zuikučio vaišes“. 

 

NAMAI, 

NAMUČIAI 

 

 

 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaikų domėjimąsi 

žaislais, pratinti jais dalintis. 

-Žaidimuose naudoti daiktus 

pakaitalus. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Klauso pasakų, lopšinių, eilėraščių.  

-Žaidžia pirštininėmis teatro lėlėmis. 

-Žiūri paveikslėlius šią tema,  klausinėja  

dviejų, trijų žodžių sakiniais. Kalba apie 
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 -Skatinti domėtis kitais 

žmonėmis, jų gyvenimo būdu. 

-Ugdyti sveikam kasdieniniam 

gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

-Supažindinti su keturkampio 

formos daiktais. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Skatinti vartoti kuo daugiau savo 

kalboje garsų, judesių; mėgdžioti, 

kartoti, čiauškėti. 

-Išmokyti pasakyti taisyklingai 

savo vardą. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Tenkinti vaikų emocinius ir 

judėjimo poreikius žaidimo metu. 

- Pratinti žaisti saugiai. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Pratinti taisyklingai naudotis 

piešimo priemonėmis. 

-Suteikti džiaugsmo piešiant 

dailės priemonėmis. 

tai, ką mato, girdi, ko nori. 

-Žaidžia namais, panaudojant daiktus-

pakaitalus, žaisdamas stengiasi rasti 

reikiamos formos, dydžio, spalvos 

daiktą, ieško bendraamžių draugijos, 

bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, 

dažniau kalbasi su kitu vaiku. 

-Žaidimas „Kas namelyje gyvena? 

-Stebi ir atpažįsta savo artimą aplinką, 

orientuojasi joje. 

-Atkartoja imitacinius pedagogo 

judesius (kiškučio, meškučio, 

paukštelio), ploja, trepsi. 

-Mokosi taisyklingai laikyti piešimo 

priemones: piešia  su storu teptuku, 

guašu „namą“ linijomis, brukšniais. 

-Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu 

žemyn, pasuka delnu aukštyn, mosteli, 

krato plaštakas, paima kamuolį ir ridena 

draugui. 

SMAGU BŪTI 

TARP DRAUGŲ, 

ŽAISTI 

DRAUGIŠKAI 

KARTU  

 

 

 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Mokyti žaisti šalia vienas kito, 

mažomis grupelėmis, su visais 

grupės vaikais. 

-Ugdyti gebėjimą nusiraminti, 

atsiskirti nuo tėvų. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Padėti vaikams įsiminti draugų 

vardus. 

-Pratinti klausytis suaugusiojo, 

kalboje vartoti dviejų, trijų žodžių 

sakinius. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Klausytis kartu su draugu 

muzikos, ritmiškai groti 

barškučiu. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Ugdyti domėjimąsi supančia 

aplinka. 

-Pratinti vaikus saugiai naudotis 

daiktais, pakaitalais. 

-Reaguoja į pasakytą savo vardą, 

draugo. 

- Kalboje vartoja įvardžius, ,,aš“, ,,tu“, 

,,mano“, ,,man“. 

-Apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, 

kojas, stebi jų judėjimą, lygina, tyrinėja 

draugo kūną. 

-Žaidžia kartu su draugais, dalijasi 

žaislais. 

-Pratinasi laikytis grupės tvarkos. 

- Džiaugiasi žaisdamas atradęs 

reikiamos, formos, dydžio ar spalvos 

daiktą, bando juos pažinti įvairiais 

jutiminiais pojūčiais. 

-Atsargiai elgiasi su nepažįstamais 

daiktais ir medžiagomis. 

- Atspindi kitų vaikų emocijų raišką 

(kartu juokiasi, nusimena).  

-Varto knygeles. 

- Žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos 

rodo draugui, suaugusiam. 

-Klausosi eilėraščių apie draugą. 

-Kartu su draugu džiaugiasi piešimo 

priemonėmis, jas liečia, varto, piešia. 

-Klausosi muzikinio kūrinėlio „Žalią 

pupą sodinau“, imituoja judesius. 

-Žaidžia rateli „Jurgeli meistreli“. 

NORIU BŪTI TIK 

GERU, GERĄ 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Nuteikti geranoriškai bendrauti ir 

- Rengiasi pats, padeda draugui. 

-Pratinasi laikytis grupės tvarkos. 
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PATS DARYT 

TURIU 

 

 

 

 

 

 

 

bendradarbiauti tiek su grupės 

draugais, tiek su suaugusiais. 

-Skatinti natūralų domėjimąsi 

savimi, draugais. 

-Ugdyti pirminius savitarnos 

įgūdžius. 

-Ugdyti gebėjimą  susitvarkyti 

žaidimų, veiklos vietą. 

-Pratinti reikšti jausmus. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Pratinti išgirsti ir atsakyti į 

klausymus. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Ritmiškai groti barškučiu, 

akmenukais, šaukštais. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Ugdyti domėjimąsi supančia 

aplinka; 

-Skatinti žaidimus, veiksmus su 

kamuoliu. 

-Muzikuoja su kitais, ,,groja“ vaikiškais 

muzikos instrumentais,  akmenukais, 

kaladėlėmis, šaukštais ir kt. 

-Sustoja į ratelį, susikimba rankytėmis. 

- Atsako į suaugusiojo klausimus: ,,Kas 

čia?“, ,,Ką matai?“, ,,Kas atsitiko?“ 

-Kalba apie jausmus, žiūrinėdamas 

paveikslėlius, nuotraukas, piešinius, 

knygų iliustracijas. 

- Naudoja daiktus- pakaitalus 

(akmenukai, kaštonai, medžio rinkelės, 

dangteliai, dėžutės žaidime tampa 

pyragėliais, lėkštėmis, mašinomis ir t.t.). 

- Išbando (maigo, volioja, spaudžia, 

tampo, gnaibo) molį, plastiliną. 

- Stebi suaugusįjį: kaip stato, dėlioja 

formeles, mozaikas, rengia lėles, 

konstruoja ir bando pakartoti 

suaugusiojo veiksmus. 

-Spiria, ridena, meta i tikslą kamuolį; 

-judrus žaidimas „Atbėk pas mane“. 

AŠ GALIU PATS 

 

 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Pratintis laikytis asmens higienos 

-Ugdyti kasdieninio gyvenimo 

įgūdžius; 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Ugdyti domėjimąsi supančia 

aplinka; 

-Skatinti rašyti-„keverzioti“. 

-Skirti didelį dėmesį smulkiosios 

motorikos žaidimams, kurie 

aktyvina vaikus, išlaisvina vaiko 

mintis, jausmus, kartu ir 

drausmina, skatina ir plėtoja 

mąstymo procesus, padeda 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Ugdyti gebėjimą vartoti skaičius, 

tapatinti, grupuoti: vienas, du; 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

-Skatinti fizinį aktyvumą; 

-Lavinti smulkiosios motorikos 

įgūdžius, rankų-akių koordinaciją; 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Ugdyti norą piešti. 

-Klausosi eiliuotos Kosto Kubilinsko 

pasakos „Nepraustasis, neskustasis, 

nekirptasis katinas“. 

- „Rašo“ laišką mamai;  žaidžia 

linijomis piešimo pape; spalvina 

paveikslėlius. 

-Tvarkosi savo išorę, naudoja nosinę, 

servetėlę. 

-Plauna pats rankas ir veidą 

netaškydamas vandens. 

-Nusišluostęs, rankšluosti pakabina prie 

savo ženklinimo. 

-Pasiprašo į tualetą. 

- Pats stengiasi nusirengti, tvarko savo 

drabužius, aunasi batukus. 

-Taisyklingai laiko šaukštą, 

savarankiškai valgo, žino savo vietą prie 

stalo, geria iš puoduko. 

-Baigęs valgyti tyliai pristumia kėdutę. 

-skiria savo ir bendrus daiktus, žaislus, 

juos tvarko. 

- Tyrinėja juos supančią aplinką, save-

skiria, atpažįsta apvalų daiktą, pailgą, 

skaičiuoja kiek turi rankų, kojų, galvų; 

- Žaidžia didaktinį žaidimą „Uždėk tiek, 

kiek nupiešta“. 

-Dėlioja paveikslėlius panaudojant 

geometrines formas. 

-Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia, 

pasilenkia pirmyn, atgal, į kaire, į 
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dešinę, atgal. 

-Smiliumi štampuodamas piešia save. 

-Žaidžia žaidimą „Kas tyliau nueis?“. 

PASTEBĖK IR 

PAVADINK 

 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Sudaryti vaikams galimybę 

pažinti daiktus įvairiais 

jutiminiais pojūčiais, patirti 

pažinimo džiaugsmą. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Skatinti vartyti knygeles. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Skatinti pešimą trafaretais. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Pratinti vaikus saugiai naudotis 

daiktais. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Nuteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti tiek su grupės 

draugais, tiek su suaugusiais. 

- Skatinti vaikų domėjimąsi 

žaislais, pratinti jais dalintis. 

-Skatinti norą veikti savarankiškai 

 

-„Skaito“ knygelių paveikslėlius, brauko 

pirštu per paveikslėlius; juose  stebi 

daiktus bei aplinkoje, pavadina, bando 

nusakyti jiems būdingą savybę, pasako 

jų paskirtį. 

-Stebi, suranda, apčiuopia, žaidžia, 

džiaugiasi daiktais; dėlioja juos pagal 

dydį, spalvą, formą, ieško, paskirtį, 

ieško jų paveikslėliuose ir aplinkoje; 

-Atlieka veiksmus su daiktais,, suvokia 

pasakius, pvz. „puodukas ant stalo“, 

“kamuolys ant žemės“ ir t.t. 

-Žaidžia su daiktais, žaislais, suvokia 

žodžius, reiškiančius erdvinius 

santykius „čia“, „ten“(čia rankytė, čia 

kita, o dabar jos jau nėra). 

-Spalvina trafaretais, pripiešia 

 reikiamas detales. 

-Piešia vertikalias ir horizontalias linijas 

pasirinkta iš keturių pagrindinių spalvų. 

-Aptaria su auklėtoja daiktuose 

slypinčius pavojus. 

-Eina aukštai keldamas kelius. 

Sustoja pagal signalą, keičia kryptį. 

ŽIEMUŽĖ – 

SNAIGĖM 

SNINGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Skatinti klausytis trumpų 

kūrinėlių, pasakyti apie ką tai? 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaikų  judėjimą 

imituojant  pokyčius gamtoje. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Ugdyti domėjimąsi žiemos 

reiškiniais. 

-Ugdyti suvokimą kad reikia 

globoti paukštelius ir žvėrelius. 

- MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Supažindinti ar įtvirtinti baltos 

spalvos pažinimą. 

-Skatinti vaiko saviraišką, 

kūrybinį aktyvumą. 

 

-Stebi ir „tyrinėja“ žiemos reiškinius: 

sniegą, šaltį, šerkšną, ledą, varveklius; 

pasako jų savybes(šlapias, šaltas). 

-Sužino, jog žvėreliams ir paukšteliams 

sunku rasti maisto. 

-Stebi atskridusius prie lesyklėlės 

paukštelius, barsto trupinėlius.  

-Žiemos pramogos: žaidžia judriuosius 

žaidimus su  sniegu, važinėja rogutėmis; 

-Imituoja paukštelių, žvėrelių judesius, 

snaigių kritimą. 

-Klausosi kūrinėlių apie žiemą. 

-Piešia su baltu guašu ant spalvoto 

kartono lapo žiemą: sukamaisiais 

judesiais pusnis, brūkšneliais-snaiges. 

-Piešia vertikalias ir horizontalias linijas 

balta spalva. 
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PAGRANDUKAS, 

KAMUOLIUKAS 

IR SAULUTĖS 

SPINDULIUKAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Skatinti kuo daugiau kalbėti su 

suaugusiais ir vaikais; 

-Skatinti kalboje vartoti žodį 

„apvalus“, „apskritas“. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Skatinti džiaugtis tuo ką išmoko, 

pamatė, sužinojo; 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Skatinti domėtis supančia 

aplinka. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Pratinti saugiai naudotis daiktais, 

pakaitalais. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Skatinti norą lipdyti ; 

sukamaisiais judesiais tarp 

delniukų kočioti plastiliną 

-Klausosi pasakos apie pagranduką, 

sukamaisiais judesiais imituoja 

pagranduko „gaminimą“. 

-Žaidžia, dėlioja, veikia su apvalios 

formos žaislais ir daiktais. 

-Užmauna 4 žiedelius ant stovo, pastato 

bokštą iš trijų, penkis kaladėlių, 

džiaugiasi. 

-Pažaidęs su žaislais, neša juos padėti į 

vietą. 

-Žaidimai su balionais.  

-Žaisdamas stengiasi atrasti apvalios 

formos, skirtingo dydžio , spalvos 

daiktus, juos bando įvardinti, paklausus 

„Kas tai“? 

-Žaidžia su mechaniniais žaislais, 

domisi jų veikimo galimybėmis. 

-Spiria, ridena, meta į tikslą kamuolį. 

- Stebėdamas suaugusiojo veiksmus 

išbando (maigo, volioja, spaudžia, 

tampo, gnaibo) molį, plastiliną. , lipdo  

apskritus daiktus: saulę, kamuoliuką, 

pagranduką. 

-Piešia su pasirinktomis piešimo 

priemonėmis saulę, pagranduką, 

panaudodamas pagrindines spalvas, 

gėrisi savo darbu. 

RID RID RID 

MARGUČIAI 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Skatinti vaikų kalbą. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Supažindinti su apskritais 

daiktais, juos surasti savo 

aplinkoje, išskirti iš kitų. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Siekti aktyviai judėti ridenant 

margučius. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Suteikti vaikams džiaugsmo 

ridenant medinius margučius. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Skiepyti jautrumą gamtai, jos 

grožiui, perteikti tai piešiant, 

lipdant. 

-Suprantą vaikų ir suaugusiųjų kalbą 

apie Velykų papročius.  

-Vartoja kalboje žodžius, juos kartoja, 

randa artimoje aplinkoje: kiaušinis, 

apvalus, rieda, margas... 

-Klausosi pasakų „Vištytė ir jos 

kiaušinukas“, „Vištytė ir gaidžiukas“. 

- Klausosi sekamos pasakos iš 

žurnaliuko „Nykštukas“ 2014m. Nr.4  

pasakos „Margutis“, klausimai „Kas 

padėjo kiaušinį?‘ 

- Žaidimai su mediniais margučiais 

„Nešu, nešu margutį“. 

-Štampuoti , „marginti“su pirštuku, 

smiliumi ant balto lapo nupieštą 

kiaušinį su guašu. 

 

MANO ŠEIMA SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti šeimos narius dalyvauti 

grupės gyvenime.  

- Džiaugtis geromis emocijomis, 

jas pavadinti. 

-Skatinti laisvai judėti grupėje, 

savarankiškia rinktis norimą 

- ruošiasi „Šeimos šventei“, mokosi 

šokti ratelius, sakyti ketureilius, dainuoti 

daineles. 

- Žiūrinėja savo ir šeimos narių 

nuotraukas, pasako jų vardus, ką jie 

veikia. 

- Piešia save, šeimos narius, 
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veiklą, išbandyti naujus žaislus.  

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti šeimas ir vaikus 

artimiau ir geriau pažinti vieni 

kitus, daugiau bendrauti. 

- Įvardinti šeimos narius, pasakyti 

ką jie veika namuose.  

- Pavadinti mamą ir tėtį 

malonybiniais žodeliais.  

- Lavinti rašymo įgūdžius, „rašyti 

laišką mamai“. 

 MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Lavinti pešimo įgūdžius, 

išbandyti įvairias piešimo 

priemones.  

- Padrąsinti dainuoti, dekamuoti, 

šokti šeimos šventės metu.  

-Džiaugtis savo gražia apranga, 

pagaminta dovanėle mamai.   

  SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-Skatinti padėti artimiesiams  

-Žaisti šeimos narių pasiūlytus 

judrius žaidimus.  

- Skatinti drąsiai paprašyti 

suaugusiųjų ar šeimos narių 

pagalbos.  

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Vartyti šeimos nuotrukų albumą 

atpažinti ir pavadinti šeimos 

narius, gimines. 

- Domėtis, suskaičiuoti šeimos 

narius. Palyginti kas didesnis-

mažesnis.  

- Stebėti ir mėgdžioti kasdienius 

šeimos narių atliekamus darbus. 

naudodamas įvairias menines 

priemones. 

- Klauso auklėtojos, mamos ar tėčio 

sekamų pasakų. 

- Kuria  atvirutes, rašome laiškelį 

mamai, tėveliui. 

- pasako ką namuose, kartu su šeima, 

veikia. 

-savarankiškai pasirenka žaidimą 

grupeje, žaidžia su kitais vaikais šeimos 

kampelyje, stalo žaidimus. 

- pasako palinkėjimą, gražius žodelius 

mamai. 

-skaičiuoja iki 3 ir daugiau, suranda 

grupės aplinkoje panašius daiktus, juos 

pavadina, palygina pagal spalvą, dydį. 

 

JUDAM, 

KRUTAM, 

JUDĖJIMO 

DŽIAUGSMAS. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA.  

- Vartyti knygeles, žiūrėti 

paveikslėlius, kuriuose 

vaizduojami judantys gyvūnai ir 

žmonės.  

-Įvardinti, komentuoti įvairius 

judančių žmonių veiksmus.  

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Pamėgdžioti suaugusių rodomus 

judesius.  

- Statyti, konstruoti statinius, 

įvardinti jų dydį, aukštį.  

- Pažinti spalvas: raudona, juoda, 

ruda. 

-Pokalbiai apie įvairius judėjimo būdus.   

-Dėlioti įvairias dėliones, pasakoti kas 

jose pavaizduota. 

-Žaisti dėmesį ir koordinaciją lavinantį 

žaidimą „Veidrodėlis“. 

-Lauke leisti popierinius lėktuvėlius. 

-Susėdus rateliu sukti vilkelį, 

draugiškai perleisti vilkelį šalia 

sėdinčiam vaikui. 

-Lipdymas „Boružėlė“. 

-Aplikacija iš spalvoto popieriaus 

„Gėlytė mamai“. 

-Laisvalaikio piešimas su kreidelėmis 

„Žydi pienės geltonai“.  
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- Skaičiuoti iki 3 ir daugiau.  

-Stebėti judėjimo sukeltus 

efektus. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Džiaugtis savo ir draugo sėkme. 

- Išbandyti pedagogo siūlomus 

naujus judėjimo būdus.  

-Prašyti pagalbos nepavykus 

įveikti užduoties, kliūties, judant. 

MENINĖ KOMPETENCIJA   

-Piešti, štampuoti, lipdyti,  

gyvūnų „Pėdutes“. 

 - Imituoti pasirinkto gyvūno 

judesius.  

- Šokti rateliu, klausyti dainelių, 

muzikos, pasakyti ar jos patinka. 

 SVEIKATOS SAUGOJIMO 

- Mokytis saugiai nusileisti ir 

užlipti laiptais.  

 - Plauti rankas su muilu prieš 

valgį.  

 - Išbandyti, stovint, gulint, 

klūpint, ritantis,  kaip įvairiai – 

energingai, plačiai, lengvai – gali 

judėti rankos ir kojos, galva, visas 

kūnas.   
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VI SKYRIUS 

 

 UGDYMO TURINYS 3-6 METŲ VAIKAMS. RUDUO 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR 

PASIEKIMAI 
SVEIKAS 

DARŽELI. 

LINKSMYBIŲ 

SAVAITĖ 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

 - Skatinti pastebėti sena ir nauja 

grupės aplinkoje. 

 - Palaikyti ir skatinti vaiko 

domėjimąsi grupės ir darželio 

aplinka. 

-Pradėti suvokti praeitį dabartį ir 

ateitį. 

- Pratintis suprasti savo asmens 

tapatumą (aš buvau) pasakojant apie 

praleistas atostogas. 

 - Klausosi, kaip auklėtoja, vaikai 

prisistato, įsidėmi auklėtojos ir draugų 

vardus, papasakoja apie save. 

 - Žaidžia „Vardo žaidimus“. 

 - Pasirenka arba sukuria susitikimo-

pasisveikinimo ritualo žodžius. 

-Skiria sąvokas vakar, šiandien, ryt ir 

t. t. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Palaikyti ir skatinti vaiko norą 

bendrauti. 

- Sudaryti vaikams sąlygas veikiant 

patirti kuo daugiau malonių 

išgyvenimų.  

-Mokytis žaisti, stebėti kitus vaikus ir 

suaugusius, klausinėti, ieškoti 

informacijos, išbandyti, spręsti 

problemas, kurti, įvaldyti kai kuriuos 

mokymosi būdus, pradėti suprasti 

mokymosi procesą.  

- Pokalbiai apie jau prabėgusią 

vasarėlę. 

- Varto ir žiūrinėja knygeles esančias 

grupėje. 

- Klausosi skaitomų auklėtojos 

kūrinėlių: eilėraščių, pasakų. 

 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaikų pasitikėjimą savimi ir 

savo gebėjimais. 

- Sudaryti sąlygas vaikui išreikšti ir 

tenkinti savo poreikius. 

- Padėti vaikui atsiskleisti. 

-Grupėje bendradarbiauti su 

auklėtojom, guostis, kalbėti, klausti, 

tartis. 

-Susidūrus su problema, išbandyti 

įveikti paties taikytus, stebėtus ar 

naujai sugalvotus veikimo būdus. 

- Kartu su auklėtoja sudaro planą, kur 

gyvena grupės vaikai ir auklėtoja. 

- Žiūrinėjant žemėlapį, kalbėtis apie 

vasarą, pajusti, kaip toli ar kaip arti 

atostogavo draugai ir auklėtoja. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Sudaryti sąlygas įsitraukti į meninę 

veiklą. 

- Menine veikla „auginti“ savimi 

pasitikintį, visapusiškai aktyvų vaiką.  

-Muzikiniuose rateliuose judesiais, 

veiksmais vaizduoti siužeto 

elementus, reikšti savaime kilusias 

emocijas. 

- Spalvomis, formomis ir medžiagomis 

bandome išreikšti vasaros ir susitikimo 

su draugais darželyje įspūdžiu.; 

- Žaidžiame ratelius „Graži mūsų 

šeimynėlė“, „Radastėlė“, nusiteikiant 

bendravimo džiaugsmui, buvimui 

drauge. 
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SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Skatinti atpažinti kitų emocijas 

pagal veido išraišką, elgesį, 

veiksmus.  

- Prisiminti pagrindinius asmens 

higienos, savitarnos  įgūdžius: 

savarankiškai apsirengti ir nusirengti, 

apsiauti ir nusiauti batus, plauti 

rankas, susitvarkyti savo žaidimų ir 

veiklos aplinką.- Tobulinti gebėjimą 

greitai orientuotis vaikui naujoje 

aplinkoje. 

- Palaikyti ir skatinti vaiko judėjimo 

poreikį, skatinti fizinį aktyvumą. 

- Skatinti džiaugsmingai judėti 

judrioje veikloje ir žaidimų metu. 

- Ieškoti sunkumams įveikti tinkamų 

sprendimų, tartis su draugais, 

mokytis iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

- Skatinti pasirinkti irm ilgesnį laiką 

kryptingai plėtoti veiklą vienam ar su 

draugais. 

- Žaidžiant, pamėgtus judriuosius 

žaidimus, pratintis laisvai judėti 

erdvėje. 

- Mokome vaikus nesusidurti. 

- Žaidžiant žaidimą „Darželis“, 

stengtis pagauti auklėtojos mestą 

kamuolį, kad galėtum žengti žingsnį 

atgal ir įveiktum „kelią“ nuo 

„darželio“ iki namų“. 

AŠ IR MANO 

ŠEIMA 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Skatinti natūralų vaiko domėjimąsi 

savimi ir savo šeimos nariais. 

- Žinoti savo, tėvų, senelių vardus ir 

pavardes. 

- Supažindinti vaikus su jų vardo ir 

pavardės raidėmis. 

-Pradėti suprasti kada vartojami 

skirtingos reikšmės žodžiai mažas – 

didelis, senas - jaunas 

- Pasakojant priskirti save šeimai, 

grupei, bendruomenei. 

- Pokalbiai apie savo šeimą (aš, mama, 

tėtis, brolis, sesė ir t.t.). 

- Skatiname vaiką domėtis šeimos 

narių panašumais ir skirtumais. 

- Susipažįstame su vardo ir pavardės 

raidelėmis, mokomės jas parašyti, 

nupiešti, apvedžioti. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Atkreipti dėmesį, kokiais 

mažybiniais žodeliais jį vadina 

mama, tėtis, brolis, sesė. 

- Skatinti vaiko nusiteikimą laikytis 

kalbinio bendravimo etikos, siejant 

tai su bendražmogiškomis 

vertybėmis.  

-Klausytis aplinkinių pokalbių, 

sekamų, pasakojimų, skaitomų, 

deklamuojamų kūrinių literatūrine 

kalba, tarmiškai.  

-Sekti girdėtas ir savo sukurtas 

pasakas, kurti įvairias istorijas, 

eilėraštukus, inscenizuoti.  

- Pokalbiai su grupės draugais, 

pedagogais, pasakoja patirtus jų šeimai 

nutikimus, įspūdžius. 

- Kuria išgalvotas istorijas. 

- Aptaria žmogaus augimo ir 

gyvenimo liniją. 
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-Deklamuoti skaitomų pasakų 

eiliuotus intarpus.  

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Plėsti supratimą apie šeimą; 

-Jaustis esąs šeimos, vaikų grupės 

narys, kalbėti apie šeimą, draugus. 

-Stengtis laikytis suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos, priimti jų pagalbą, 

pasiūlymus bei vykdyti individualiai 

pasakytus prašymus. 

-Vis dažniau jausmus išreikšti 

mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. 

-  Žaidimai „Mano šeima“, „Aš 

mama“, „Aš tėtis“. 

- Aptarti kodėl vaikui reikalinga 

šeima. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Įsitraukti į kūrybinę veiklą. 

- Joje atsiskleisti, pažinti save. 

- Darbams panaudoti įvairią techniką.  

-Bandyti  ką nors pavaizduoti (mamą, 

mašiną). Savo abstrakcijose įžvelgti 

daiktus ar įvykius. 

- Kurti  ritmus ir melodijas dainoms, 

improvizuoti muzikos instrumentais 

pagal savo sugalvotą ar suaugusiojo 

pasiūlytą temą. 

- Kuria savo ir šeimos narių portretus. 

- Piešinių paroda „Aš ir mano šeima“. 

- Mokosi įvairių tėvelių ir senelių 

dainuotų dainų. 

- Žaidžia lietuvių liaudies žaidimus. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Jausti šalia esantį. 

- Būti atsakingam už savo ir kitų 

saugumą. 

- Mokytis suprasti artimųjų emocijas 

ir jausmus, tinkamai į juos reaguoti 

(pvz. stengtis paguosti, padėti). 

- Mokyti vaikus įveikti kliūtis , 

sunkumus, stebėti ir įvardinti savo 

veiksmų pasekmes, suprasti, kad 

pavyko įveikti sunkumus. 

 - Nepasisekus, prašyti suaugusiojo 

pagalbos. 

- Kuria ir pasiūlo draugams įvairius 

žaidimus ir rungtis. 

- Pasirenka saugų atstumą atlikdamas 

įvairius pratimus su papildomomis 

priemonėmis. 

- Imituoja žmogaus judesius įvairiais 

žmogaus gyvenimo tarpsniais. 

MANO 

MYLIMIAUSIAS 

ŽAISLIUKAS 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA. 

 - Skatinti vaikus pastebėti naujus 

žaislus grupės aplinkoje. 

- Sudaryti sąlygas įsivaizduoti, 

fantazuoti, kurti , reikšti savo norus. 

  -Ugdyti vaikų gebėjimą grupuoti 

daiktus pagal formas ir dydį. 

-Susieti daiktų kiekį su atitinkamu 

daiktų skaičių žyminčiu simboliu. 

-Suprasti ir vartoti žodžius daugiau, 

mažiau, po lygiai, pusiau ir t.t. 

- Pratintis reikšti estetinius potyrius 

žaidžiant su žaisliuku. 

- Kiekvienas vaikas atsineša į grupę 

savo mėgstamiausią žaislą. 

- Pasakoja istorijas, kaip tas žaislas 

atsirado pas jį. 

- Susipažįsta su grupės draugų žaislais. 

- Grupuojame žaislus nuo mažiausio 

iki didžiausio ir atvirkščiai. 

- Skaičiuojame ko daugiau ko 

mažiau(pvz. meškiukai – 5, o šuniukai 

8, kurių daugiau). 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Klausosi skaitomų kūrinėlių apie 

žaislus. 
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- Sužadinti vaiko domėjimąsi knyga, 

padėti jam pamilti knygą. 

- Skatinti vaiko norą pasakoti, kurti. 

- Pratinti bendraujant išklausyti ir 

išgirsti kalbantįjį. 

-Domėtis rašytiniais ženklais, 

simboliais, skaitomu tekstu.  

- Dalyvauja savo ir kitų grupės draugų 

atsineštų žaisliukų susipažinimo ir 

susidraugavimo popietėje. 

- Žaidžia ratelį, pasodinę, paguldę, 

pastatę savo mėgstamiausius 

žaisliukus į ratelio vidurį. 

SOCIALINĖ  KOMUNIKACIJA 

 - Mokyti plėtoti žaidimą. 

- Stebėti atsiradusius naujus žaislus. 

- Patirti malonumą žaidimo metu. 

-Laikytis grupėje numatytos tvarkos, 

susitarimų ir taisyklių. Priminti 

kitiems tinkamo elgesio taisykles ir 

bandyti jų laikytis be suaugusiųjų 

priežiūros. 

-Sėkmingai įsitraukti į vaikų grupę ir 

nuolat kartu žaisti. 

-Rodyti, prašyti, siūlyti, aiškinti, 

įtraukiant suaugusįjį į savo žaidimus, 

bendrą veiklą, pokalbius apie 

savijautą ir elgesį. 

 - Vaikai žaidžia įvairius siužetinius 

žaidimus su savo atsineštais 

mėgstamiausiais žaislais. 

- Plėtoja žaidimus socialiniuose 

kampeliuose. 

- Iš auklėtojos paveikslėlių kiekvienas 

atsirenka tą, kuriame pavaizduotas jo 

mėgstamiausias žaisliukas. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Žaidžiant, improvizuojant ugdyti 

vaidybos gebėjimus. 

- Meno priemonėmis žadinti 

vaizdinius, asociacijas. 

- Improvizuoti skanduoti, ploti, 

trepsėti, stuksenti, spontaniškai 

kurti  ritminius, melodinius motyvus 

savo augintinio vardui, žodžiams. 

 

 

- Vaikai kuria įvairius mini 

spektakliukus su savo atsineštais 

žaislais. 

- Pasakoja ir kuria būtas ir išgalvotas 

istorijas apie savo žaislus. 

- ,,Pasakoja,, apie savo ir draugų 

žaisliukus piešiniu. 

- Kuria piešinių knygelę ,,Mano 

mėgstami žaisliukai“. 

-Improvizuoja, skanduoja, kuria 

ritminius motyvus. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Mokyti vaikus įvairių imitavimo 

judesių. 

- Sudaryti sąlygas patenkinti 

judėjimo poreikį. 

- Ugdyti vikrumą, judrumą. 

- Lavinti pusiausvyros pojūtį, 

spontaniškai ir tikslingai atliekant 

veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

- Nusiteikti ieškoti sprendimo būdų 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Didžiuotis savimi ir didėjančiais 

savo gebėjimais. 

- Judrus žaidimas „Surask savo 

namelius“. 

- Prasidėjus nakties pasakai žaisliukai 

atgyja ir šokinėja nuo lentynų: imituoti 

žaislus pratintis nušokti nuo 

paaukštinimo. 

- Skatiname  erdvėje laisvai judėti 

netrukdant vienas kitam.  

RUDUO MIŠKE PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Pajusti nepertraukiamą, 

- Susipažįsta su rudeniniais medžiais. 

- Miškelyje matuoja, tyrinėja atstumus 
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nepaliaujamą metų laiko tėkmę. 

- Sužinoti apie tradicinį lietuvių 

požiūrį į gamtą ir jos kaitą. 

- Ugdyti pastabumą. 

- Įtvirtinti sąvokas didelis ir mažas, 

daug, nedaug, daugiau, mažiau. 

-Skirti plokštumos ir erdvės figūras: 

skritulys ir rutulys, kvadratas ir 

kubas. 

-Klasifikuoti daiktus pagal dydį , 

formą ar spalvą. 

- Įvertinti rudeninės gamtos 

pokyčius, jų reikšmę. 

tarp medžių. 

- Nusiteikia visais jutimais priimti 

miško spalvų, garsų, kvapų darną. 

- Lygina įvairių medžių lapus vieni 

dideli, kiti maži. Vienų yra daug , o 

kitų mažai. 

   

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Išgirsti pateikiamą informaciją; 

- Nepertraukinėti kalbančiojo. 

- Siekti norą veikti: judėjimu, garsu. 

-Kalbėti apie tai, kad sužinoti ir daug 

išmokti apie žmones, daiktus, gamtą, 

galima klausinėjant, stebint aplinką, 

iš spaudos ir knygų, enciklopedijų, 

interneto ir kita.  

-Noriai mokytis, džiaugtis tuo ką 

išmoko.  

- Klausosi kūrinėlių apie rudens 

ženklus gamtoje. 

- Spėja orus pagal gamtos ženklus. 

- Klausosi ir mokosi mintinai 

eilėraščių apie rudeninį mišką. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Su meile prižiūrėti ir auginti 

augalus grupėje, lauke. 

- Domėtis jais, kalbinti, paglostyti. 

-Suvokti, kad turi nuo kitų atskirą 

savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. 

-Taikiai diskutuoti, tartis, derėtis su 

kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų 

ir veiklos. 

-Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

- Laisto augalus grupėje, valo dulkes. 

- Pasako jiems komplimentus, kad 

geriau augtų. 

- Žaidžia stalo didaktinius žaidimus 

apie medžius, krūmus, gėles. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Tyrinėti įvairius augalų vaizdavimo 

būdus. 

- Kurti vaizdus derinant; 

komponuojant, modeliuojant įvairią 

gamtinę medžiagą. 

- Žaisti muzikinius dialogus, kurti 

judesius kontrastingo pobūdžio 

muzikai. 

- Vaikai guašu tapo matytą rudeninį 

mišką. 

- Štampuoja lapus. 

- Kuria rudeninį medį iš plaštakų 

antspaudų. 

DARBELĮ 

DIRBTI 

NETINGĖKI 

   

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Palaikyti ir skatinti natūralų vaiko 

domėjimąsi darbu. 

- Pažįstant aplinką plėsti ir turtinti 

žodyną. 

- Daugiau sužinoti išsiaiškinti apie 

rudens darbus ir jų paskirtį. 

- Diskusijos  apie svarbiausius rudens 

darbus. 

- Vaikai susipažįsta  su jiems dar 

nepažįstamais darbais. 

- Mokosi juos pavadinti ir priskirti 

darbų grupei. 
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-Atrasti buities prietaisų, 

skaitmeninių technologijų 

panaudojimo galimybes, noriai 

mokytis jas naudoti 

- Dalyvaujant diskusijose pratintis 

valdyti toną, parinkti žodžius. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Pratinti įsiklausyti į draugo ir 

pedagogo kalbą. 

- Ugdyti vaiko gebėjimus reikšti 

mintis. 

- Skatinti vaiko nusiteikimą laikytis 

kalbinio bendravimo etikos. 

-Pradėti išklausyti, suprasti ir 

reaguoti į tai, ką jam sako, aiškina 

suaugusysis ar vaikas.  

-Stengtis suprasti kita kalba 

kalbančių vaikų norus, pasiūlymus.  

- Klausosi auklėtojos vardijamų 

rudens darbų. 

- Patys pasakoja apie jų dirbamus 

draugia su tėveliais rudens darbus. 

- Klausosi skaitomų grožinės 

literatūros kūrinėlių. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Palaikyti vaiko pasitikėjimą savimi. 

- Sudaryti sąlygas vaikui išreikšti 

svarbiausius savo poreikius bei 

interesus. 

-Nusiteikti geranoriškai, pagarbiai, 

mandagiai bendrauti su suaugusiais. 

-Suprasti, kad grupė vaikų, norėdama 

veikti sutartinai, turi susitarti dėl 

visiems priimtino elgesio. 

-Lengvai priimti dienos ritmo 

pasikeitimus. 

- Pokalbis su vaikais apie lietuvio 

būdo savybes: darbštumą, 

tvarkingumą. 

- Pamąstymai: kas mane šildo – rūbas, 

darbas? 

- Baigus savo darbus, padėti draugui, 

susitvarkyti savo darbo vietą. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti išgyventi kūrybiškumo 

jausmą. 

- Parodyti savo savitumą. 

- Įsitraukti į meninę veiklą. 

- Joje atsiskleisti ir pažinti save.  

-Kurti  ritmus ir melodijas dainoms, 

improvizuoti muzikos instrumentais 

pagal savo sugalvotą ar suaugusiojo 

pasiūlytą temą. 

- Laisvai renkasi medžiagas kūrybinei 

veiklai. 

- Panaudoja kuo išraiškingesnes 

išraiškos priemones. 

- Inscenizuoja, kuria įvairius rudens 

darbus. 

- Lietuvių liaudies dainų ir šokių 

atlikimas darbo tematika.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaiką kreiptis pagalbos į 

pedagogą ar draugą. 

- Siekti, kad vaikai realiai vertintų 

save ir savo galimybes. 

- Skatinti norą ugdytis sveikam 

gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

- Padėti vaikui suprasti, kad jo ir kitų 

emocijos gali skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu liūdna). 

- Bando  pašokti iš vietos, tarsi 

siekdami nusiskinti kabantį obuolį. 

- Ropoja keturpėsčia, renka išbarstytus 

kamuolius. 

- Padeda atsilikusiam nesuspėjusiam 

draugui. 
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- Skatinti savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirinkti veiklą, ilgam 

įsitraukti,  plėtoti ją, gebėti pratęsti 

veiklą po tam tikro laiko tarpo, 

kreiptis į suaugusius pagalbos. 

NORIME IR 

GALIME BŪTI 

SAUGŪS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Žodžiais perteikti savo patirtį kitam; 

- suprasti kito žmogaus perteikiamą 

informaciją. 

- Paaiškinti, apibūdinti naudotą 

pažinimo būdą, naujai įgytą patirtį. 

-Supažindinti ir ugdyti gebėjimus 

chemines medžiagas naudoti tik 

pagal paskirtį. 

- Ugdyti gebėjimus vengti bendrauti 

su išgėrusiais asmenimis. 

-Atsispirti smalsumui ir kitų 

siūlymams paragauti alkoholinių 

gėrimų. 

Gebėti savarankiškai nueiti į darželio 

salę. 

- Pratintis suprasti kas yra gerai, kas 

blogai. 

- Aptaria ir nusiteikia laikytis saugaus 

ir sveiko gyvenimo ritualų. 

- Renka ir susipažįsta su informacija 

kur kreiptis ištikus nelaimingam 

atsitikimui. 

- Apibūdina kam reikalinga greitoji 

pagalba, gaisrinė, policija. 

- Ugdomos savisaugos ir švaros 

laikymosi nuostatos. 

- Vaikai supažindinami su cheminėmis 

medžiagomis naudojamomis buityje. 

- Formuojamas neigiamas požiūris į 

alkoholio vartojimą, aptariama jo 

daroma žala tiek vaiko organizmui tiek 

ir suaugusiojo. 

-Paaškina,  kad nežinomų augalų uogų 

ir grybų negalima ragauti, nes jie gali 

būti nuodingi 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Išgirsti perteikiamą informaciją. 

- Netrukdyti ir nepertraukinėti 

kalbančiojo. 

- Neišgirdus ar nesupratus 

informacijos, paklausti, pasidomėti. 

- Pravesti grupėje diskusiją tema 

„Kodėl žmonės rūko“.  

-Suprasti, kas gerai, kas blogai, 

stengtis elgtis pagal savo gero elgesio 

supratimą. 

-Žinoti, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais suaugusiais.   

- Pasakojimai apie gaisrą, saugų eismą 

ir kt. pavojus, jų aptarimas analizė. 

- Judrieji žaidimai, rateliai. 

- Mokomasi skirti sveikos gyvensenos 

ir žalingus įpročius. 

- Skatinamas gebėjimas vengti 

pasyvaus rūkymo pavojaus. 

- Susipažįstame su vaizdine medžiaga, 

kurioje atsispindi ligos , kurias skatina 

rūkymas. 

- Vedame pokalbius, rūkymo poveikis 

vaiko sveikatai. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Padėti tapti atsakingam, 

savarankiškam. 

- Išlaikyti dėmesį. 

- Susitelkti veiklai, ugdytis 

savikontrolės įgūdžius. 

-Suvokti save, kaip galintį daryti 

įtaką kitam( pralinksminti, padėti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką veikti, 

kaip elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir veikla 

susijusius sprendimus ir kt.) 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais. 

-Žinoti, kaip reikia elgtis su 

- Žiūrinėjant paveikslėlius apie 

pavojingas situacijas aptarti 

pasvarstyti į ką ir kaip reikėtų kreiptis 

pagalbos. 

- Išvyka prie judrios gatvės, įsitikinant, 

kokie pavojai tyko gatvėje ir kiek jų 

daug.  
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nepažįstamais žmonėmis. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti spontanišką meninę raišką 

kasdien. 

- Ugdyti vaidybos gebėjimus. 

- Pajausti linijos, spalvos, formos 

raiškos galimybes. 

- Suteikti joms asmeniškai svarbų 

emocinį atspalvį.  

-Šokti  spontaniškai kuriant trijų–

keturių natūralių judesių seką. 

- Atgaivina pavojaus sukeltas 

emocijas, jas išreiškia  piešiniu. 

- Susikuriame „Jausmų skrynelę“ ir 

joje paslepiame piešinius. 

- Imituoja  įvairias nelaimingas 

situacijas, įtraukiant visus grupės 

vaikus, žaidžiant žaidimą „Ligoninė“; 

„Gaisras“. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

 - Jausti šalia esantį. 

- Būti atsakingam už savo ir kitų 

saugumą. 

- Ugdyti gebėjimą esant reikalui 

sutelkti jėgas, valią, ištvermę. 

- Skatinti vaiką kreiptis pagalbos į 

pedagogą, tėvus, jei yra 

skriaudžiamas, patiria prievartą. 

Mokyti pažinti ir įvardinti 

pagrindines emocijas. 

- Sudominti vaikus įvairiais 

žaidimais, judria veikla, paaiškinant, 

kad būtina laikytis susitarimų, 

taisyklių, saugoti save ir draugus.  

- Mokyti atpažinti su kokiomis 

problemomis ar sunkumais susidūrė 

savo kasdieninėje veikloje, ieškoti 

tinkamų sprendimų jiems įveikti. 

- Aptaria  kokia yra būtina žmogui 

asmens higiena. 

- Sugrupuoja pavojus tykančius mus 

supančioje aplinkoje. 

- Žaidžiant vienam, šalia kitų ar su 

kitais stengiasi žaisti saugiai. 

- Nepalieka ant grindų po kojomis 

išmėtytų žaislų. 

- Nesimuša, o taikiai sprendžiame 

visus iškilusius ginčus.  

AŠ IR MES PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

 -Išgyventi ir atpažinti priklausymo 

vaikų grupei jausmą. 

- Suvokti savo unikalumą ir 

priklausymą grupei. 

- Suprasti, kad kiekvieną dieną 

priimami įvairūs sprendimai. 

Matuoti atstumą, ilgį, tūrį masę, 

naudotis vienu ar keliais sąlyginiais 

vienetais(savo pėda, sprindžiu}. 

- Ugdyti suvokimą, kad tinkamas  

vaiko elgesys paskatins aplinkinių 

teigiamą nuomonę apie save.   

- Pasiūloma kiekvienam vaikui 

apibrėžti savo ranką padėjus ją ant 

popieriaus lapo. 

- Iškerpa rankos siluetą, vaikai kurie 

moka patys užsirašo savo vardą. 

- Nemokantiems rašyti užrašo 

auklėtoja. 

- Iškarpa paduodama draugui 

sėdinčiam iš dešinės ir gaunama iš 

draugo sėdinčio kairėje. 

- Visi nupiešia po nedidelį piešinėlį, 

simbolizuojantį palinkėjimą draugui. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti būti imlų informacijai. 

- Pratinti naudotis prieinamais 

informacijos šaltiniais. 

- Nusiteikti kultūringai bendrauti. 

- Įvairiose situacijose priimti 

tinkamus sprendimus. 

- Susipažįstame su grupėje esančiomis 

vaikiškomis enciklopedijomis, 

žemėlapiais, grafinėmis iliustracijomis 

ir kt. 

- Mokomės kultūringai ir mandagiai 

bendrauti su šalia esančiais. 

- Apsvarstome konfliktines situacijas 

grupėje, siekiame didesnio vaikų 
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-Siūlyti idėjas, ko ir kaip galima būtų 

mokytis kartu, imtis iniciatyvos joms 

įgyvendinti.  

-Mokytis iš kitų.  

tarpusavio supratimo. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Padėti įgyti supratimą apie žmonių 

ryšius. 

- Sudaryti sąlygas bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

- Būti jautriam kito emocinei būsenai 

ir stengtis jam padėti. 

-Suprasti savo asmens tapatumą („aš 

esu, buvau , būsiu“), kad yra 

berniukas/mergaitė, priskirti save 

savo šeimai, grupei, bendruomenei. 

-Tartis, diskutuoti su suaugusiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių. 

- Skatiname vaikus savo žaidimuose 

atspindėti bendruomenės žmonių 

santykius. 

- Į grupę pasikviečiame svečių: 

močiutes, tėvus ,galinčius papasakoti 

apie savo darbą: invalidus: kitos 

tautybės žmones ir kt. 

- Vaikai išklauso įvairių kūrinėlių 

ištraukas ir bando samprotauti apie 

veikėjų savijautą ir emocijas. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Mokyti vaikus kurti bendrus darbus. 

- Pažinti meninei veiklai naudojamas 

priemones ir medžiagas. 

- Įvaldyti įvairius meninės veiklos 

būdus bei technikas. 

- Žaisti atkuriant matytų situacijų 

fragmentus, panaudojant tikrus 

daiktus, reikmenis, drabužius. Kurti 

dialogą tarp veikėjų, išraiškingai 

intonuoti. 

-Klausytis  kompozitorių muzikos 

kūrinių 

- Vaikai kartu piešia didelį paveikslą. 

- Kiekvienas pasijunta esąs grupės 

narys. 

- Vaikams grupėje pristatoma 

„stebuklingoji kriauklė“, ją 

perduodami vienas kitam vaikai sako 

palinkėjimus. 

- Dedamas  rankų iškarpų ratas. Vaikai 

susikimba už rankų ir eidami rateliu, 

skanduoja pačių sugalvotus draugystės 

žodžius, palinkėjimus. 

-Kuria dialogą tarp veikėjų. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Supažindinti arba prisiminti 

sportinę veiklą įvairiais metų laikais. 

- Pažinti ir vertinti sportinį inventorių 

, kaip žmogaus proto ir rankų darbo 

produktą. 

- Skatinti kuo labiau pažinti savo 

kūną ir jo fizines galias. 

- Nepasisekus samprotauti, ką galima 

daryti toliau, kad įveikti sunkumus. 

- Lavinti kamuolio metimo įgūdžius, 

tobulinti sporto žaidimų elementus, 

žaisti komandomis, derinant 

veiksmus. 

- Savarankiškai ar priminus laikytis 

sutartų saugaus elgesio taisyklių. 

- Mokomės susitaikyti su tais fiziniais 

trūkumais, kurių negalime įveikti. 

- Imituojame fizinius pratimus 

atliekamus įvairiais metų laikais. 

- Pasirenkame sportinį inventorių 

reikalingą atlikti pratimams (šokdynes, 

gimnastikos lankus, kamuolius ir t.t.) 
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VAISIAI, 

DARŽOVĖS 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA  

- Skatinti tyrinėti supančią aplinką 

visais pojūčiais. 

-Pratinti vaikus bendrauti ir 

bendradarbiauti, diskutuoti. 

-Skirti trikampę ir keturkampę 

formas.  

-Kalbėti apie spalvą vartoti žodžius 

„vienos spalvos“, „dvispalvis“. 

-Grupuoti komponuoti vaisius ir 

daržoves, o taip pat ir kitus daiktus 

atsižvelgiant į jų spalvą, formą arba 

dydį 

- Vaikas apžiūri atsineštus vaisius, 

daržoves. Juos ragauja, uosto. 

- Grupėje vaikai sukuria daržo, sodo 

vaizdelis. Aiškinasi, kaip, iš kur 

atsiranda gėrybės.  

- Galvoja, ko reikia daržovėms, 

vaisiams, kad užaugtų. 

- Diskutuoja apie gėrybių naudą 

žmogui. 

-Savarankiškai pasirenka veiklą. 

-Nepasisekus kreipiasi į suaugusįjį. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Sekti pasakas, klausytis kūrinių.  

- Skatinti vaikų norą pasakoti, žaisti 

žodžiais.  

- Taisyklingai tarti garsus.                                      

- Naudoti tautosaką ir grožinę 

literatūrą, padedančią vaikui pažinti 

artimiausią aplinką.  

-Domėtis rašytiniais ženklais, 

simboliais, skaitomu tekstu.  

- Vaikai seka išgalvotas pasakas apie 

daržo, sodo gyventojus. 

- Varto knygutes, pasakoja istorijas. 

- Mokosi patarlių, mįslių, priežodžių. 

- Apvedžioja trafaretus, bando 

užrašyti. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA  

- Pasitikėti savo jėgomis, būti 

palankiam aplinkiniams; 

- Atrasti naujus patirties kaupimo 

būdus. 

-Laikytis suaugusiojo prašymų ir 

susitarimų. 

-Dalintis žaislais ir kovoti už kitų 

teisę žaisti paeiliui. Siekiant rasti 

kompromisą, įsitraukti į derybų 

procesą. 

- Vaikai vartoja apibendrinančius 

žodžius, stengiasi priskirti sąvokoms 

konkrečius objektus (Vaisiai: obuolys, 

slyva ir kt. Daržovės: morka, bulvė ir 

kt.) 

- Pasiūlo savo sugalvotus žaidimus.  

- Derina savo veiklą su draugais, 

kviečia į savo žaidimą. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Lavinti vaiko ranką karpymu, 

piešimu, plėšymu. 

- Mokyti vaikus lipdyti įvairias 

formas. 

- Ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimui. 

-Patirtį išreikšti  įvairiomis linijomis, 

jų deriniais, dėmėmis, geometrinėmis 

ir laisvomis formomis, spalvomis, 

išgauti šiek tiek atpažįstamus 

vaizdus, objektus, juos įvardinti. 

-Tyrinėti garso išgavimo būdus kūno, 

gamtos, įvairiais muzikos 

instrumentais, jais ritmiškai pritarti 

suaugusiojo grojimui. 

- Vaikai karpo, piešia, plėšo darbelius 

iš popieriaus. 

- Gamina antspaudus iš natūralių  

daržovių, vaisių.  

-Iš plastilino lipdo skaniausią vaisių. 

- Vaikai atlieka kolektyvinius darbus 

vaisių ir daržovių tema. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Kultūrinių higieninių įgūdžių 

lavinimas. 

- Skatinti diskusiją, kodėl reikia 

reikia plauti vaisius ir daržoves.  

- Padėti suaugusiems serviruoti ir po 

valgio sutvarkyti stalą. 

- Palaikyti ir žadinti vaiko norą 

judėti, 

perlipti per kliūtis.  

- Laipioti lauko žaidimų įrengimais, 

spirti kamuolį iš įvairių padėčių į 

taikinį. 

-Vaikai gamina vaisių asorti. 

- Grupėje spaudžia sultis ir ragauja. 

-Rūpinasi asmens higiena.  

-Mokosi gražaus elgesio prie stalo.   

VĖLINĖS 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Suvokti ir perimti vėlinių papročius. 

-Skatinti vaikus diskutuoti. 

  -Pajusti pagarbą šalia esantiems 

žmonėms,  jų gyvybei. 

-Pradeda jausti savo prieraišumą prie 

artimiausios aplinkos ir suprasti savo 

vietą joje. 

- Pokalbis apie J. Ralį.  

- Vaikai aplanko J. Ralio kapą. 

Uždega žvakutę.  

- Ieško informacijos knygose.  

-Perima tinkamas elgesio normas 

rimties vietose. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Pratintis susikaupus prisiminti, 

paminėti, pagerbti mirusiuosius, 

tinkamai elgtis rimties vietose 

( kapinėse, bažnyčioje). 

- Stengtis suvokti, kaip šeimoje, 

bendruomenėje bendraujama su 

mirusiaisiais: jų ilgimasi, jiems 

pasiguodžiama. 

-Žinoti į ką galima kreiptis pagalbos 

nutikus nelaimei. 

-Rodyti  iniciatyvą bendraujant ir 

bendradarbiaujant su kitais vaikais, 

palaikyti su jais gerus santykius, 

domėtis skirtumais tarp vaikų ir juos 

toleruoti. 

-  Vaikai į grupę atsineša po žvakelę. 

Pasirenka saugią vietą grupėje išdėsto 

ir uždega žvakeles. Visi kartu pabūna 

rimtyje prie žvakės šviesos, stebi 

liepsnos žaismą, junta jos šilumą, 

dvelksmą. 

-Numato savo poelgių pasekmes sau ir 

kitiems.  

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Domėtis ir kalbėti su 

bendraamžiais, suaugusiais, pajusti jų 

išgyvenimus ir nuotaikas. 

- Tenkinti poreikį bendrauti. 

- Skatinti vaikų kalbinį aktyvumą. 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais.  

- Vaikai klausosi kūrinėlių apie 

našlaičius, jų dalią. Diskutuoja apie 

žmogus gyvenimo liniją;  

- Galvoja, kaip galima paguosti 

žmogų. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Tobulinti piešimo ir tapymo 

įgūdžius. 

- Vesti vaiką į tautos muzikinį 

lobyną, svarbią vietą jame teikiant 

etnomuzikai. 

-Noriai mokytis, džiaugtis  tuo, ką 

išmoko. 

-Įvairiomis dailės priemonėmis vaikai 

išreiškia Vėlinių nuotaiką, atranda 

rimties, susikaupimo, ilgesio ir 

liūdesio spalvų gamą. 

-Vaikai klausosi ir pasimoko lietuvių 

liaudies dainų apie našlaičių dalią. 

SVEIKATOS   SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaikus kalbėtis apie 

jausmus su kitais: pasakyti ar 

paklausti, kodėl jis liūdnas, pyksta, 

kodėl verkia. 

- Palaikyti ir žadinti vaiko norą 

judėti. 

-Judant, pratintis orientuotis erdvėje, 

išvengti kliūčių, keisti judėjimo 

kryptį, judėti ritmiškai. 

- Mokytis ištiestomis rankomis 

pagauti didelį kamuolį, įvairius 

judesius su kamuoliu atlikti kaire ir 

dešine ranka. 

- Vaikas išbando įvairius vaikščiojimo, 

bėgiojimo, ropojimo, lindimo, 

šokinėjimų būdus. 

- Vaikas išmoksta  rankų pirštų 

mankštos. 

 

GALIMI PAVOJAI 

MANO 

APLINKOJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Skatinti valdyti emocijas, planuoti 

veiklą. 

- Tyrinėti supančią aplinką. 

-Aiškintis, į ką ir kaip galima kreiptis 

ištikus bėdai. 

-Stengtis saugiai elgtis, vengti 

pavojų. 

- Bandyti kontroliuoti savo veiksmus. 

-Pratintis įsiaudrinus valdyti savo 

jausmus. 

- Vaikai ieško žurnaluose 

paveikslėlius, kuriuose vaizduojami 

žmogų tykantys pavojai ( ligos, 

gaisrai, eismo nelaimės ir kt.), juos 

iškerpa ir prideda prie žmogaus 

silueto.  

- Žaidžia stalo žaidimus.  

- Su padidinimu stiklu apžiūri 

neplautas  rankas, vaisius. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Padėti silpnesniam, užjausti, 

paguosti; 

- Atskirti kas gerai ir kas blogai, 

derinti ketinimus ir veiksmus. 

-Laikytis susitarimų, bendraujant su 

kitais, kontroliuoti savo žodžius ir 

veiksmus( suvaldyti pyktį 

neskaudinti kito), įsiaudrinus gebėti 

nusiraminti. 

-Nusiteikti ieškoti išeičių 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Kuria socialinius žaidimus. 

- Vaidina įvairias situacijas, jas 

aiškinasi. 

-Numato pasekmes. 
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Domėtis ir kalbėti su 

bendraamžiais, suaugusiais, pajusti 

jų išgyvenimus ir nuotaikas. 

- Puoselėti sugebėjimą klausytis ir 

kalbėti, skatinti vaikų kalbinį 

aktyvumą.  

-Sugalvoti pavadinimus 

paveikslėliams, knygelėms.  

-Įvardinti specifinius skaitomų 

tekstų veikėjų bruožus.  

- Vaikai varto enciklopedijas. 

- Vaikai svarsto, ką reikia daryti 

ištikus pavojui? Pasakoja apie juos, 

ar artimuosius  ištikusias nelaimes. -

-Klausosi kūrinėlių, aiškinasi.  

-Mokosi patarlių, priežodžių. 

 

MENINĖ   KOMPETENCIJA 

-Žadinti teigiamą nuostatą veiklai ir 

menui, skatinti išgyventi  kūrybinį  

džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės 

jausmą; 

- -Muzikuojant-klausantis muzikos, 

dainuojant, grojant, improvizuojant 

ugdyti muzikinius gabumus. 

-Stengtis kuo gražiau šokti, dainuoti,  

groti, piešti, konstruoti. 

- Vaikai prisimena pavojaus 

sukeltas emocijas: baimę, išgąstį, 

pasimetimą, skausmą. Visa tai 

išreiškia piešiniu, laisvai pasirenka 

priemones ir techniką. Žiūrinėja 

vienas kito piešinius, dalinasi 

įspūdžiais apie situaciją. 

- Aplikuoja šviesoforą, kitus kelio 

ženklus.  

- Rašo pagalbos telefonus. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Stengtis saugiai elgtis, vengti 

pavojų, jausti atsakomybę už savo 

sveikatą. 

-Sužinoti ir įsitikinti, kokie pavojai 

slypi aplinkoje. 

- Skatinti atpažinti ir suprasti kito 

vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, 

liūdesio, pykčio emocijų išraiškas. 

- Lavinti judėjimo įgūdžius: šokinėti 

per virvutę, peršokti žemas kliūtis, 

pašokti siekiant daikto. 

- Skatinti savarankiškai ar prisiminus 

laikytis sutartų saugaus elgesio 

taisyklių. 

- Stebint suaugusiajam saugiai 

naudotis veiklai skirtais aštriais 

įrankiais. 

 

- Prie judriosios gatvės maketo 

vaikai žaidžia mašinėlėmis, 

šviesoforu, kelio ženklais, gilina 

žinias apie saugų eismą.   

- Vaikai išsiaiškina, kad rūpinimasis 

higiena, tinkama apranga ir 

maitinimusi apsaugo nuo ligų, 

supranta, ką valgyti sveika, o kas 

gali pakenkti sveikatai, sužino kur 

kreiptis susirgus, įvykus nelaimei. 

ILGAS 

DUONUTĖS 

KELIAS 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

-Gerbti mus sotinančią, auginančią 

duoną, teikiančią mums jėgų, 

telkiančią bendravimui, sąsajai su 

protėviais, žeme. 

-Atsekti duonos kelią nuo rugių 

sėjos, augimo malimo, kepimo. 

-Pratintis į duoną kreiptis pagarbiais, 

maloniais žodeliais. 

-Atpažinti, atkurti, pratęsti skirtingų 

- Vaikai atrenka paveikslėlius su 

įvairiais įrankiais. Aiškinasi kam jie 

reikalingi (sėtuvė, lyžė, kubilas...) 

- Aiškinasi duonelės kelią nuo rugio 

iki stalo. Mažybiniai žodeliai. 

-Samprotauja apie tai, kokių savybių 

žmogui reikia darbe. 
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garsų, dydžių, formų, spalvų sekas 

su 2- 3 pasikartojančiais elementais 

-Suprasti ir ugdytis teigiamus 

lietuvio bruožus „Pagarbą duonai“. 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Skirti vaikui individualų dėmesį. 

- Nusiteikti geranoriškam 

bendravimui. 

-Taikiai diskutuoti, tartis, derėtis su 

kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų 

ir veiklos. 

-Ieškoti išeičių sunkumams įveikti. 

 

-Žaisdamas, ką nors veikdamas 

vienas ar greta kito, stengiasi 

susikaupti. 

- Stebi, tyrinėja, apmąsto, vaizduoja 

kepėjų, pardavėjų darbą. 

 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

-Ugdyti meninius gebėjimus. 

- Naujai išbandyti įprastines 

medžiagas,  netikėtai atrasti grožio 

kūrimo galimybes. 

-Siekti, kad vaikas nusiteiktų kurti, 

fantazuoti. 

- Muzikiniuose rateliuose kurti ar 

savaip perteikti kelis veikėją 

vaizduojančius judesius, veiksmus, 

spontaniškai reikšti emocijas. 

 

-Vaikai iš rugio varpų pina vainiką, 

intuityviai pajunta žemdirbio triūso 

apvainikavimo prasmę, derlingumo, 

skalsos įvaizdį. 

- Iš vandens, miltų, druskos „kepa“ 

duonos gaminius. 

-Kuria judesius, spontaniškai reiškia 

emocijas. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Puoselėti sugebėjimą klausyti ir 

kalbėti, skatinti vaikų kalbinį 

aktyvumą. 

- Ugdyti sakytinę vaiko kalbą. 

- Klausytis tautosakos kūrinių. 

-Spausdintomis raidėmis rašyti savo 

vardą, kopijuoti aplinkoje matomus 

žodžius. 

-Piešiniuose užrašyti atskirų objektų 

pavadinimus. Įvairiais simboliais 

bandyti perteikti informaciją. 

-Bandyti  kompiuteriu rašyti raides, 

žodžius. Suprasti rašymo tikslus.    

 

- Vaikai klausosi kūrinėlių, 

eilėraščių, pratinasi tekste atpažinti 

žodį „Duona“. 

- Vaikai išmoksta naudotis 

ritualiniais padėkos duonai žodžiais. 

Mokosi mįslių, patarlių, mylavimų, 

patarimų. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti gebėjimą prireikus sutelkti 

jėgas, valią.  

- Plėsti vaiko supratimą apie sveikatą 

ir jos tausojimą, kalbėtis,  kada jis 

jaučiasi blogai, kur kreiptis pagalbos. 

-Kūno poza, balsu, judesiais ir gestais 

bandyti išreikšti jausmus, netikėtas 

kūrybines idėjas ir sumanymus. 

- Atpažinti bei įvardinti savo ir kitų 

emocijas ar jausmus, jų priežastis 

įprastose situacijose. 

- Nusiteikti ieškoti išeičių 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Kviečiant, sudominant įtraukti į 

suaugusiojo pasiūlytą veiklą, 

laikantis susitarimų drauge  su 

bendraamžiais  plėtoti žaidimą.   

 

-Vaikai iš vandens, cukraus ir duonos 

pasigamina duonienės, vaišina kitus. 

Mokosi gražaus elgesio prie stalo.  

- Žaidžia judrius žaidimus. 

- Vaikas išsidūksta, išsišėlioja ir 

nusiramindamas pajunta, kaip gerėja 

jo savijauta, dingsta įtampa, apima 

ramybė. 

 

MEDŽIAI IR 

KRŪMAI. 

ĄŽUOLAS- 

ŠVENTAS 

MEDIS 

LIETUVIAMS 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Padėti vaikui suvokti, jog jis yra –

gamtos dalis, sužinoti apie tradicinį 

lietuvių požiūrį į gamtą, pajusti 

pagarbą Gyvybei ir Žemei, 

susigyvenimo su tėviškės gamta ir 

žmonėmis jausmą. 

-Ugdyti mąstymą. 

- Palaikyti ir skatinti natūralų vaiko 

domėjimąsi gamta. 

-Domėtis medžiagomis iš kurių 

padaryti daiktai. 

-Suvokti medžiagos iš kurios 

padarytas daiktas tikslingumą ( pvz. 

stalas iš medžio, padanga iš gumos). 

- Tyrinėjant gamtą, pradėti numatyti 

priimtų sprendimų pasekmes. 

 

 

 

- Vaikai grupėje sukuria miško 

įvaizdį ir nuotaiką: pasikabina 

paveikslus, nuotraukas su miško 

vaizdais, eksponuoja herbariumus, 

medienos pavyzdžius, vaistažolių, 

šakelių ryšulius. 

-Klausosi paukščių pamėgdžiojimų, 

dainų apie ąžuolą. 

- Lauke pasirenka sau medį už 

draugą, jį šnekina, paglosto, 

apkabina, pajunta artumą. 

-Stebi, pasvarsto, kaip bendrauja 

medžiai, jų draugai paukščiai, vėjas, 

saulė, skruzdė. 

-Lauke žaidžia slėpynių, 

išsiskaičiuoja skaičiuote apie medį. 

-Diskutuoja apie tai ką atrado , 

sužinojo, kelia tolesnius klausimus, 

siūlo idėjas ką dar galima būtų 

tyrinėti. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Gerbti kitų nuomonę. 

- Derinti ketinimus, veiksmus su 

greta esančiais draugais. 

 - Skatinti jautrumą ir norą padėti 

kitam. 

- Ugdyti gebėjimą įsitraukti į 

žaidimą. 

- Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

- Vaikai pasiūlo savo žaidimus. 

- Derina savo veiklą su draugais, 

kviečia kartu bendrauti. 

 - Žaisdami susikaupia, netrukdo 

kitiems. 

- Drąsiai imasi spręst kylančius 

konfliktus.                 
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Domėtis knygomis, klausytis 

skaitymo. 

- Kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, 

išreiškiant save ir bendraujant su 

kitais. 

- Ugdyti meilę gamtai. 

- Skatinti vaiko norą pasakoti, 

klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, 

žaisti garsais, žodžiais. 

-Pasakoti, kalbėti apie aplinką, 

gamtos reiškinius, techniką, įvardinti 

įvairias detales, savybes, būsenas, 

vartoti naujai išgirstus sudėtingesnius 

sandaros žodžius.  

-Vaikai klausosi sekamų pasakų, 

sakmių, padavimų, deklamuoja 

eilėraščius apie ąžuolą, kitus 

medžius. 

-Mokosi mįslių, skaičiuočių, 

patarlių.     

- Dalinasi savo pastebėjimais, 

įspūdžiais, patirtais miške. 

-Aiškinas žodžius: beržynas, 

ąžuolynas, eglynas. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Sudaryti sąlygas plėsti ir kaupti 

įvairios meninės veiklos poreikį. 

- Pažinti, skirti ir išgauti įvairius 

atspalvius. 

 -Spontaniškai reikšti emocijas, 

įspūdžius dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. 

-Piešti įvairias linijas, jas jungti  į 

formas vis labiau koordinuoti  rankų 

judesius.  

-Klausytis  liaudiškos muzikos 

kūrinių. 

-Vaikai komponuoja įvairios 

spalvos, formos, dydžio lapus, kuria 

miško žvėrelių, paukštelių atvaizdus 

plokštumoje. 

- Daro lapų anspaudus.  

- Kuria miško paveikslą, pasakoja 

ką nupiešę. 

-Skambant muzikai kūno plastika 

kuria medžių siūbavimą, lingavimą, 

lapelių virpėjimą, vėjo gūsius. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Palaikyti ir gerinti vaiko savijautą. 

- Tobulinti gebėjimą tvardytis, 

laikytis susitarimų, tvarkos, valdyti 

savo kūną. 

- Stebėti savo poelgių, veiksmų 

pasekmes, suprasti, kada pavyko 

įveikti sunkumus.  

- Nepasisekus prašyti suaugusiojo 

pagalbos. 

- Apibūdinti savo jausmus, 

pakomentuoti juos sukėlusias 

situacijas bei priežastis. 

- Skatinti glaudesnį vaiko ryšį su 

gamta.   

- Prisiminti, kaip saugiai elgtis 

gamtoje, gatvėje, kur kreiptis iškilus 

pavojui, pasiklydus.  

- Vaikai vaizduoja miško aikštelėje 

šokančius kiškius- šokinėja dešinėn, 

kairėn, pirmyn, atgal. 

- Žaidžia judrius žaidimus. 
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VII SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 3-6 METŲ VAIKAMS. ŽIEMA 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA IR 

GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR 

PASIEKIMAI 

ŽIEMA-

GAMTOS 

MIEGAS. 

ADVENTO 

PRADŽIA 

PAŽINTINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti  pastebėti  naujus  

reiškinius  gamtoje. 

- Gyvūnijos  elgesį. 

- Suprasti prasmę ir  reikšmę  žiemos 

miego gamtoje. 

- Po stebėjimų gamtoje, plėtoti ir tęsti 

veiklą kitoje aplinkoje.  

- Stebi kaip užmiega  gamta kaupdama 

jėgas pavasariui. 

- Stebi gamtos  reiškinius,  juos  

fiksuoja. 

- Lygina saulėtų  dienų  skaičių  su  

rudens  laikotarpiu. 

- Mokosi  pažinti geometrines formas, 

jas lygina pagal  dydį. 

- Nustato daiktų  erdvinę padėtį. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Pratinti klausyti, girdėti, išklausyti. 

-Ugdyti susikaupimą, dėmesingumą, 

kantrumą, toleranciją.  

-Suprasti, kad kūrinys turi pradžią, 

pabaigą, vidurį, kad jame veikia 

skirtingi veikėjai, kad yra tam tikra 

veiksmo vieta.  

-Suvokti pokalbio, pasakojimo, 

skaitomo kūrinio eigą.  

- Pokalbiai  apie žiemos reikšmingumą, 

užmigusią gamtą, Advento pradžią. 

- Aptaria pasirinktą eilėraštį apie  

žiemą, jį išmoksta mintinai. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Mokyti plėtoti žaidimą. 

- Tinkamai pasirinkti žaislus. 

- Patirti malonumą žaidimo metu. 

-Sėkmingai įsitraukti į vaikų grupę ir 

nuolat kartu žaisti. 

-Rodyti, prašyti, siūlyti, aiškinti, 

įtraukiant suaugusįjį į savo žaidimus, 

bendrą veiklą, pokalbius apie 

savijautą ir elgesį. 

- Vaikai žaidžia didaktinius, stalo 

žaidimus. 

- Plėtoja žaidimus socialiniuose 

kampeliuose. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Žadinti teigiamą nuostatą meninei 

veiklai ir menui. 

- Skatinti išgyventi kūrybinį 

džiaugsmą. 

- Piešti pasikeitusios gamtos vaizdus 

po stebėjimo.  

-Klausytis ir tyrinėti gamtos garsus, 

trumpus vokalinius ir instrumentinius 

kūrinius, judesiais emocingai atliepti 

jų nuotaiką, tempą bei keliais 

žodžiais juos apibūdinti. 

- Klausytis  liaudiškos muzikos 

kūrinių. 

- Piešia, aplikuoja, lipdo pasirinktomis 

priemonėmis gamtos vaizdų 

paasikeitimus. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad realiai vertintų save, 

- Žaidžia lauke grupinius judrius 

žaidimus. 

- Mokosi žaidimų-ratelių atitinkančių 
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savo galimybes. 

- Sudaryti sąlygas, kad patenkintų 

judėjimo poreikį. 

- Skatinti džiaugsmingai judėti 

judrioje veikloje ir žaidimų metu. 

- Ieškoti sunkumams įveikti tinkamų 

sprendimų, tartis su draugais, 

mokytis iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

- Noriai ugdytis sveikam 

kasdieniniam gyvenimui reikalingus 

įgūdžius: tvarkingai valgyti, 

savarankiškai atlikti savitvardos 

veiksmus: apsirengti ir nusirengti, 

naudotis tualetu, praustis, šukuotis. 

Advento laikotarpį. 

ŠVIESOS IR 

TAMSOS, 

DIENOS IR 

NAKTIES 

KAITA  

PAŽINTINĖ  KOMPETENCIJA 

- Pajusti nenutrūkstamą, 

nepaliaujamą, nepertraukiamą, 

neapčiuopiamą laiko tėkmę. 

- Suprasti, kad tekanti saulė skleidžia 

šviesą, šilumą. 

- Susipažinti ir mokytis tiksliai 

vartoti laiką nusakančias sąvokas. 

- Nepajėgiant susidoroti su veikla 

paprašyti suaugusiojo pagalbos. 

- Pokalbiai apie laiko tėkmę (diena 

prasideda rytu, baigiasi vakaru). 

- Rytas, diena, vakaras, naktis sudaro 

parą. 

- Aiškinasi kuo matuojamas laikas. 

- Kokių būna laikrodžių. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Išsiaiškinti, kodėl žmones ir 

dauguma gyvūnų aktyvūs dieną. 

- Išmokti gražių kreipimosi į saulę. 

- Pasilabinimo žodžių. 

- Klausytis prieš pogulį lopšinių. 

- Nusiteikti ramiam miegui ir 

poilsiui. 

- Minti mįsles, pritaikyti patarles, 

priežodžius, palyginimus apie dieną 

ir naktį, šviesą ir tamsą, saulę ir 

mėnulį.  

-Natūraliai kitiems kalbėti apie tai, 

ką žino, veikia, ko nori, tikisi, 

nesuprantamus paaiškinti, pakartoti.  

-Kalbant žiūrėti į akis.  

- Pokalbiai apie žmonių darbus dieną. 

- Aiškintis ar yra naktinis darbas, 

koks? 

- Kaip elgiasi gyvūnai įvairiu paros 

metu. 

- Vartyti knygas ieškoti informacijos 

apie aktyvius gyvūnus įvairių paros 

metu. 

- Mokosi eilėraščių, klausosi 

padavimų, legandų, pasakų. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Praturtinti, papildyti savo žaidimus 

patirtais įspūdžiais tuo, kas vyksta 

gamtoje, šeimoje, gyvūnų gyvenime 

visą parą. 

- Padėti tapti atsakingesniam, 

savarinkiškesniam, kūrybiškesniam. 

- Nusiteikti įvairiapusiškai veiklai. 

-Suprasti, kad grupė vaikų, norėdami 

veikti sutartinai, turi susitarti dėl 

- Kampeliuose žaidžia socialinius 

žaidimus. 

- Patys pasirenka vaidmenis. 

- Dėlioja dėliones, žaidžia kitus stalo 

žaidimus. 

- Stato įvairius statinius. 

- Padeda draugui. 
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visiems priimtino elgesio. Suprasti, 

koks elgesys yra geras ar blogas ir 

kodėl. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Meninėje veikloje atsiskleisti ir 

pažinti save. 

- Pažinti, skirti ir išgauti įvairius 

atspalvius.  

-Eksperimentuoti dailės 

medžiagomis ir priemonėmis, tyrinėti  

įvairius veikimo jomis būdus. 

Piešiant, aplikuojant, gaminant labiau 

mėgautis procesu, o ne rezultatu. 

-Šokti  improvizuotai kuriant 

septynių–aštuonių natūralių judesių 

seką, perteikti  trumpą siužetą ar 

pasirinktą nuotaiką, išreikšti  erdvės 

(aukštai– žemai) ir laiko (greitai – 

lėtai) elementus. 

- Piešia, aplikuoja „Tamsos ir šviesos 

kaitą“. 

- Pabando vaško liejimo techniką. 

- Gamina laiko matavimo priemones 

(įvairius laikrodžiu). 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-skatinti ugdytis gebėjimą esant 

reikalui suteikti jėgas, valią, 

ištvermę; 

-padėti draugui, kuriam nesiseka. 

- Lavinti pusiausvyros pojūtį, 

spontaniškai ir tikslingai atliekant 

veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

- Skatinti atpažinti kitų emocijas 

pagal veido išraišką, elgesį, 

veiksmus.  

- Skatinti norą ugdytis sveikam 

gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

- Žaidžia judrius žaidimus laikydamiesi 

taisyklių. 

- Atlieka įvarias užduotis su 

laikrodžiais. 

- Aiškinasi kam reikalinga tamsa, 

šviesa. 

- Rytmetinės mankštos pratimų metu  

atlieka imitacinius pratimus (dienos 

darbai, žvėreliai miške). 

ŠILTI JAUSMAI 

– GERI  

ŽODŽIAI 

PAŽINTINĖ  KOMPETENCIJA. 

- Palaikyti prigimtinį vaiko gerumą. 

- Skatinti kuo dažniau jį rodyti. 

- Atjautą, meilę, žavėjimąsi kitu 

reikšti geru žodžiu, švelniu žvilgsniu, 

maloniu gestu.  

- Pratintis valdyti savo jausmus ir 

veiksmus, valdyti pyktį.   

- Pasidaro „gerų rankų“ siluetus, juose 

pasižymi visus darbus, kuriuos norėtų 

atlikti. 

- Žiūrinėja paveikslėlius su 

probleminėmis situacijomis. 

- Skirsto juos į grupes: „Geri poelgiai“, 

„Blogi poelgiai“, „Netyčiniai 

poelgiai“. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Atkreipti dėmesį, kaip gražiai 

šeimoje jį vadina mamytė, tėvelis, 

brolis, sesė. 

- Pastebėti, kam reikia pagalbos ir 

globos atjausti juos. 

- Klausosi pasirinktų eilėraščių. 

- Pasidaro „gerumo medį“ ant kuriuo 

pasikabina gerumo žodžius, 

linkėjimus. 

- Prie degančios žvakutės kalbasi apie 

gerus ir blogus poelgius. 

- Susikloščius įvairioms situacijoms 
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- Pratintis šiltus jausmus išsakyti 

švelniais, maloniais, paguodžiančiais  

žodžiais.  

-Pastebėti ir priimti kitų 

draugiškumą, palankumo ženklą, 

gerbti kitus vaikus, išklausyti jų 

nuomonę, iš jų mokytis.  

grupėje, ieško išeities (draugas liūdi, 

verkia, užsigavo, su kuo nors 

susipyko). 

SOCIALINĖ  KOMUNIKACIJA 

- Domėtis kitais žmonėmis. 

- Pratintis suprasti jų mimiką, gestus. 

- Suprasti įprastą veiklą ir elgesį. 

- Gebėti savarankiškai elgtis tarp 

bendraamžių. 

- Gerbti kitų nuomonę. 

- Derinti ketinimus, veiksmus su 

greta esančiais draugais.  

- Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

-Nusiteikti ieškoti išeičių 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Žaidžia žaidimus: tampa 

„arbatinukais“, „šepečiu“, „adata“, 

„patarnauja kitiems. 

- Žaidžia gūžynėmis užrištomis akimis, 

stengdamiesi iš klausos nustatyti 

draugų vietą, liečiant atpažinti, kurį 

sugavo. 

- Pasirenka mamos, tėčio kitų artimųjų 

vaidmenis. 

- Atkurti poelgius, emocinę būseną. 

-Suvaidinti vairuotojus, pardavėjas, 

gydytojus ir kitas profesijas. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti spontanišką meninę veiklą 

kasdien. 

- Skatinti judesių natūralumą. 

- Siekti intonacijų spalvingumo, 

tikslumo. 

- Piešiant, lipdant, konstruojant 

ugdytis dailės gebėjimus. 

- Kartu su kitais dainuoti trumpas, 

aiškaus ritmo, siauro diapazono, 

laipsniškos melodinės slinkties 

autorines ir liaudies dainas. 

Dainavimą palydėti  ritmiškais 

judesiais. Tyrinėti savo balso 

galimybes (dainuoti  garsiai, tyliai, 

aukštai, žemai, greičiau, lėčiau). 

- Pavartyti ir paskaityti knygelę 

„Pasaka apie šiltus švelniukus“, 

pasigaminti jų dovanėlėms. 

- Juos siūti, modelioti iš įvairių 

medžiagų. 

- Patirti kas yra šilta ir švelnu, o kas 

šalta ir šiurkštu. 

- Pasigaminti medalių su gerais 

palinkėjimais. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Palaikyti vaiko nuostatą ir 

pastangas atsispirti pagundoms. 

- Jausti šalia esantį, būti atsakingam 

už savo ir kitų saugumą. 

- Sudaryti sąlygas ugdyti judesio 

kultūrą. 

- Skatinti savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirinkti veiklą, ilgam 

įsitraukti,  plėtoti ją, gebėti pratęsti 

veiklą po tam tikro laiko tarpo, 

kreiptis į suaugusius pagalbos. 

- Žaidžiant ar ką nors veikiant 

stengtis saugoti save ir kitus. 

- Atliepti judesiais į švelnią - grubią, 

greitą – ramią,  garsią – tylią muziką. 

- Pasinkti kūrinėlius ir jiems paieškoti 

savitų judesio raiškos būdų. 

- Pratintis spręsti problemas įvairiuose 

judėjimo situacijose. 

- Pagelbėti bijančiam draugui įveikti 

kliūtis.  
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- Nusiteikti ieškoti sprendimo būdų 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Mokytis suprasti artimųjų emocijas 

ir jausmus, tinkamai į juos reaguoti 

(pvz. stengtis paguosti, padėti). 

ADVENTINĖ 

GERUMO 

SAVAITĖ  

„GERAS ŽODIS 

– GERIEMS 

DARBAMS“ 

PAŽINTINĖ  KOMPETENCIJA 

- Pratintis stengtis savo gebėjimus 

panaudoti geriems, teisingiems, 

gražiems darbams. 

- Plėsti ir turtinti žodyną kuo daugiau 

sugalvojant gražių, švelnių žodžių. 

- Sudaryti visas sąlygas visais 

jutimais tyrinėti spalvų ir garsų 

derinius. 

- Ugdytis sugebėjimą palankiai 

bendrauti su daugeliu vaikų. 

- Vaikai sako gražius paguodos, 

pagyrimo žodžius vienas kitam ir 

aplinkiniams. 

- Pažniau pastebi draugo darbą, jį 

pagiria. 

- Pasigroži draugo pagirimu, pratinasi 

padėkoti už jį. 

- Pastebi kitų atjautą, meilę, 

dėmesingumą jam, tai parodo 

žvilgsniu, maloniu gestu.  

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdytis vaizduotę klausantis 

sakmių, posakių apie gerumą, patirtą 

džiaugsmą. 

- Susikurti piktų dvasių įvaizdį. 

- Pratintis jas nugalėti. 

- Susipažinti su liaudiškomis 

atbaidymo priemonėmis.  

-Kalbėti, pasakoti apie tai, kas patirta 

(nutikimus, susitikimus, įspūdžius, 

veiklą) įvykių eilės seką. 

-Kalbėtis apie tai, ką norėtų patirti, 

išgirsti, pamatyti, veikti.  

-Paaiškinti konflikto, nesutarimo 

esmę, svarstyti, tartis.  

-Nusakyti žaidimo, veiklos taisykles.  

- Išklauso draugo, vyresniųjų 

pasakojimo. 

- Stengiasi pats nuosekliai, rišliai, 

pasakoti. 

- Pasakojimuose išgirsti žmogaus 

susigyvenimą su gamta. 

- Vaikai stengiasi klausinėti, atsakineti, 

žaisti su žodžiais, taisyklingai juos 

tarti. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Padėti vaikui susivokti jausmuose. 

- Padėti atsiskleisti. 

- Palaikyti ir plėtoti vaiko gebėjimą, 

gerbiant kitus, išlaikyti savo jausmus. 

- Pratinti vaikus susilaikyti nuo blogų 

egoistinių poelgių. 

-Tartis, diskutuoti su suaugusiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių. 

- Vaikai žaidžia tamsiojo meto 

žaidimus. 

- Mokosi naujų ratelių. 

- Pratinasi improvizuoti, išreikšti savo 

pojūčiai. 

- Vertina kas gera, ir kas bloga. 

- Numatyti savo poelgių pasekmes sau 

ir kitiems. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Pamąstyti apie artimuosius, 

draugus. 

- Padaryti jiems staigmeną. 

- Ugdyti vaikų meninius gebėjimus, 

vaizduotę. 

- Kūrybos procesą palydėti 

pasakojimu, komentavimu, 

gestikuliavimu, mimika. 

- Daro dovanėles, atvirutes. 

- Gamina tradicinius papuošalus 

eglutei iš popieriaus, šiaudelių. 

- Pagal išgales ruošia dovanėles 

vienišiems žmonėms. 
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- Pasakyti, ką veikė ir ką išmoko. 

KALĖDOS. 

SAULĖGRĄŽA 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Stengtis, kad vaikai įsijaustų ir 

susigyventų su šventine Kalėdų bei 

Naujųjų metų nuotaiką. 

- Pagilinti žinias papročius ir 

tradicijas. 

- Pamąstytų apie praeinačius metus, 

patirtus džiaugsmus ir rūpesčius. 

- Nusiteikti ieškoti teigiamų išeičių 

suteikiant kitiems džiaugsmą. 

- Žiūri, varto knygutes su 

iliustracijomis kalėdinių švenčių. 

- Klausinėja tėvelių, senelių apie 

papročius kurių laikosi. 

- Papasakoja apie juos draugams. 

- Stebi ruošos darbus namuose ir 

tvarkosi grupėje. 

- Stebi orus ir pagal juos spėja 

ateinančių metų orą. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Kalėdas suvokti kaip saulės grįžimo 

dieną ir naujo rato pradžią. 

- Sužinoti kūdikėlio Jėzaus gimimo 

istoriją.  

- Būti linksmam, džiugiam, 

išradingam su Kalėdų Seneliu prie 

puošniosios eglutės.  

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais.  

- Varto knygas su iliustracijomis apie 

Kūdikėlio Jezaus gimimą. 

- Bando suvokti, kuo pasireiškia metų 

pabaiga ir kitų metų pradžia. 

- Apmąsto savo poelgius praėjusiais 

metais. 

- Atsiprašo tėvų, artimųjų, draugų už 

netinkamus poelgius. 

- Pasižada būti geresniais. 

- Galvoja žodžius sveikinimams. 

- Stengiasi sužinoti darželio tradicijas 

švenčiant Kalėdų šventes. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaiką suprasti bei vertinti, 

kas gera ir kas bloga. 

- Padėti tapti atsakingesniam. 

- Ugdytis savikontrolės įgūdžius. 

- Įgyti praktinių sprendimo būdų, 

kasdieninių sunkumų įveikimo 

patirtį. 

- Pažadinti tikėjimą savo jėgomis. 

-Nusiteikti ieškoti išeičių 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Kaupia gerų darbų kraitelę. 

- Stengiasi padėti draugui, tėveliams. 

- Padeda šventiškai sutvarkyti grupę, 

apžiūri kas kur labiausiai tinka, aptaria 

su auklėtoja ir draugais. 

 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Jautrinti vaiko jutimus: garsu, balsu 

linija, spalva. 

- Sudaryti sąlygas suvokti meno 

kūrinius. 

- Pasiūlyti meninę veiklą, skatinančią 

atidumą, jautrumą. 

- Pažadinti dorinius vertinimus. 

- Kurti spontaniškai, kartais pagal 

išankstinį sumanymą, kuris darbo 

eigoje dažnai kinta, „pasimeta“.  

- Apžiūri sveikinimus atliktus 

dailininkų, fotografų. 

- Atkreipia dėmesį į išbaigtumą, spalvų 

derninius. 

- Darbus atlieka kruopščiai. 

- Nepasisekus, kreipiasi į auklėtoją ar 

draugą pagalbos. 

- Padeda draugui parinkti spalvas, jį 

pagiria už atliktą darbą. 

RIEDA METŲ 

RATAI. TRYS 

KARALIAI. 

ATSISVEIKINIM

AS  SU EGLUTE 

PAŽINTINĖ  KOMPETENCIJA 

- Stengtis suprasti metų laikų kaitą. 

- Jų pasikartojimo ritmo pastovumą. 

- Išgyventi džiugų būsimų gamtos 

pokyčių laukimą. 

- Padėti vaikui suvokti, jog jis- 

- Sudarinėja keturių metų laikų seka 

juostoje iš sezoninių paveikslėlių, oro 

ženklų. 

- Metų juostoje atrasti, kad tie patys 

laikai kartojasi vienas paskui kitą 

sukant juostą. 
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gamtos dalis. 

- Pajusti nenutrūkstamą, negrįžtamą 

dabarties virtimą praeitimi, pratintųsi 

tai branginti. 

- Pratintis priimti tinkamus 

sprendimus aptariant jų pasekmes. 

- Sudėlioja gėlės, paukščiuko, 

gyvulėlio ar žvėrelio augimo liniją. 

- Stengiasi save pamatyti kaip gamtos 

dalį. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaiko norą pasakoti, 

klausinėti, žaisti garsais, taisyklingai 

juos tarti. 

- Plėsti ir gilinti intuityvų vaiko 

supratimą apie gimtosios kalbos 

savitumą. 

- Klausyti auklėtojs atliekamus 

tautosakos kūrinius, skaičiuotes, 

dainas. 

- Užminti mįsles apie įvairius metų 

laikus.  

-Domėtis abėcėlės raidėmis.  

-Pastebėti žodžius, prasidedančius ta 

pačia raide.  

- Kuria metų laikų vaizdus. 

- Juos atpasakoja, naudoja simbolius, 

imituoja raštą. 

- Bando rašyti raides jų junginius, 

raides. 

-Prisimena prie eglutės deklamuotus 

eilėraščius. 

- Aiškinasi Trijų Karalių apsilankymo 

prasmę. 

- Gražiais žodžiais atsisveikina su 

eglute. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Puoselėti pasitikėjimo, abipusio 

supratimo, pagarbos ir paramos 

patirtį. 

- Socialinę patirtį įtvirtinti ir turtinti 

veiklą. 

- Pasiūlomos įdomios temos, idėjos. 

- Branginti žaidimų laiką, stengtis 

greitai, negaištant apsispręsti. 

- Susikaupti prie pasirinktos temos, 

sumanymo. 

-Tartis, diskutuoti su suaugusiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių, 

teikti pasiūlymus, stengtis laikytis 

susitarimų. 

- Stebi suaugusiojo gebėjimą užsiimti 

darbu, jį užbaigti. 

- Numatyti darbus rytdienai, ateičiai. 

- Įvertinti tai, kas buvo gerai atlikta, 

pasimokyti iš klaidų. 

- Ant kubo užklijuoja, piešia žiemos, 

pavasario, vasaros, rudens vaizdus. 

- Žaidimo metu kaitalioja metų laikus. 

- Sezoniniais rūbeliais rengti lėles. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Meno priemonėmis – garsu, balsu, 

žodžiu, judesiu, linija, spalva, forma 

jautrinti jutimus. 

- Siprinti jų ryšius. 

- Žadinti vaizdinius, asociacijas. 

- Susidomėti metų laikų spalvų 

tyrinėjimu. 

- Atrasti vyraujančias spalvas 

kiekviename metų laike.  

-Kūrybiškai žaisti, veikti, siūlyti 

žaidimų ir veiklos idėjas, imtis  

iniciatyvos joms įgyvendinti, 

pastebėti ir komentuoti padarinius.  

-Šokti  improvizuotai kuriant 

- Piešia, tapo, raižo mišką, laukus, 

pievas, miestą. 

- Naudoja metų laikų ypatumams 

išreikšti tinkančia techniką. 

- Spalvotą popierių padengia tušu, 

paskui gramdo, atranda nalauktas 

spalvų dermes. 

- Visą savaitę stebi gamtos spalvas ir 

jas pasižymi. 

- Atranda dominuojačią spalvą. 
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septynių–aštuonių natūralių judesių 

seką. 

-Perteikti  trumpą siužetą ar 

pasirinktą nuotaiką, išreikšti  erdvės 

(aukštai– žemai) ir laiko (greitai – 

lėtai) elementus. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Skatinti glaudesnį ryšį su gamta. 

- Pratinti derinti aprangą prie metų 

laikų. 

-Padėti suprasti, kad žiemos metas 

tinkamas grūdimuisi. 

- Skatinti džiaugtis žiemos 

linksmybėmis. 

- Sudominti vaikus įvairiais 

žaidimais, judria veikla, paaiškinant, 

kad būtina laikytis susitarimų, 

taisyklių, saugoti save ir draugus.  

- Einant, bėgant, šliaužiant, ropojant, 

lipant, šokinėjant koordinuotai, 

mokytis išlaikyti pusiausvyrą, 

spontaniškai ir taisyklingai atlikti 

veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

- Padėti vaikui suprasti, kad jo ir kitų 

emocijos gali skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu liūdna). 

- Susiranda žaidimus atitinkančius šį 

metų laiką. 

- Kokį maistą naudoti, kad palaikytų 

gerą sveikatą. 

- Sužino kas gali pakenkti sveikatai. 

- Kur kreiptis susirgus. 

- Kaip svarbu rūpintis asmens higiena. 

- Aiškinasi kokia tinkamiausia 

apranga.   

ŽIEMOS 

PRAMOGOS 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad vaikas nusiteiktų 

pramogauti. 

- Formuoti sniego figūras panaudoti 

jas žaidimams. 

- Dažais keisti sniego spalvą. 

- Šildyti, tirpdyti, užšaldyti. 

- Tyrinėti įvairius pavidalus. 

- Spėti orus pagal gamtos ženklus.  

- Pratintis tęsti veiklą po tam tikro 

laiko. 

- Vaikai slidinėja, čiuožinėja, važinėja 

rogutėmis, mėtosi sniego gniūžtėmis. 

- Išbando ar visada galima lipdyti iš 

sniego. 

- Ieško informacijos knygose. 

- Domisi ir nesuprantamų dalykų 

klausinėja suaugusiųjų. 

- Apibūdina, dalijasi patirtimi su 

draugais.  

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Įsidėmėti ir kurti vaizdingus 

posakius orų apibūdinimui. 

- Kurti išgavotas istorijas. 

- Prasimanyti žodinius žaidimus, 

sudominti jais draugus. 

- Sekti pasakas apie žiemos išdaigas. 

- Mokytis mintinai pasirinktą 

eilėraštį. 

- Vaikai kuria, užrašo savo sugalvotus 

posakius. 

- Ieško panašiai skambančių žodžių. 

- Klausosi įgarsintų pasakų, 

pasakojimų apie žiemos linksmybes. 

- Varto knygutes, atpasakoja 

iliustracijas. 

- Kuria pasakas, pasakojimus 

laikydamiesi įvykių sekos eiliškumo. 
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-Klausytis įvairaus turinio tekstų 

(grožinių, publicistinių, 

enciklopedinių, informacinių) apie 

aplinką, įvairius įvykius, reiškinius, 

klausytis gyvai, įrašų.  

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Gebėti gera valia priimti draugų 

pasiūlytą žaidimą. 

- Saugiai judėti, žaisti su žaislais 

grupėje ir lauke. 

- Skatinti jautrumą ir norą padėti 

kitam. 

- Gerbti ir pripažinti kito teisę elgtis 

savaip. 

- Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

- Pasiūlo savo žaidimus. 

- Išklauso draugo pasiūlymą. 

- Apsvarto ir pasirenka tinkamiausią 

variantą. 

- Derina savo veiklą su draugais, 

kviečia kartu bendrauti. 

- Žaisdami susikaupia, netrukdo 

draugui. 

- Laikosi žodinių susitarimų, 

netinkamai pasielgęs – atsiprašo. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad vaikas nusiteiktų kurti, 

fantazuoti. 

- Patirti sniego plastiškumą. 

- Pasinaudoti galimybe keisti ir 

išgauti norimą formą. 

- Įvardinti kūrinio nuotaiką, tempą, 

dinamiką, skirti  kai kuriuos 

instrumentus. 

-Pasakyti, ką veikė ir ką išmoko. 

- Piešia savo įspūdžius, savo ir draugų 

nuotaikas. 

- Spalvina, margina lipdytus sniego 

kūrinius. 

- Džiaugtis ir gėrėtis atliktais darbais. 

- Siūlo vaikams kurti kolektyvinius 

darbus. 

- Bando lazdele piešti ant ką tik 

iškritusio sniego.   

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Sudaryti sąlygas ugdytis fizines 

kūno galias. 

- Palaikyti ir žadinti vaiko judėjimo 

poreikį. 

- Derinti judesį ir žodinę išraiška. 

- Palaikyti gerą vaiko savijauą. 

- Patirti judėjimo džiaugsmą. 

- Ugdytis taisyklingą kvėpavimą, 

ypač šaltuoju metų laiku. 

- Lavinti kamuolio metimo įgūdžius, 

tobulinti sporto žaidimų elementus, 

žaisti komandomis, derinant 

veiksmus. 

- Savarankiškai ar priminus laikytis 

sutartų saugaus elgesio taisyklių. 

- Turiningai plėtojant pasirinktą 

veiklą, didžiuotis savimi ir 

didėjančiais gebėjimais. 

- Padėti vaikui suprasti, kad jo ir kitų 

emocijos gali skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu liūdna). 

- Vaikas prasimano šėlsmo, pramogų. 

- Džiaugiasi sniegu. 

- Pasidaro takelius. 

- Važinėja pats ir vežioja draugus. 

- Imituoja sniegu judančius žvėrelius. 

- Pabando būti ribotai judančiais 

besmegeniais. 

- Ant šviežiai iškritusio sniego daro 

įvairias figūras. 

- Džiaugiasi sniegu pats ir skatina tai 

daryti draugus. 

ŽEMĖ 

KAILINIUOTA 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Stebėti žiemos vaizdus, spalvas, 

orus. 

- Klausosi skaitomų kūrinėlių apie 

žiemą. 

- Daro bandymus su sniegu, ledu, 



43 

 

- Bandyti juos atžymėti, paženklinti, 

vaizduoti. 

- Patirtus įspūdžius išreikšti žodžiais, 

judesių ir gestų kalba. 

- Perkelti į žaidimus ir meninę veiklą. 

- Bendraudami su kitais rinkti 

tinkamus žodžius neįžeidžiant 

aplinkinių. 

vandeniu. 

- Ieško informacijos knygose apie 

žiemą, jos reiškinius. 

- Domisi apie kitus gamtos reiškinius: 

vėtras, pūgas, plikšalą, lijūndrą. 

- Su padidinamuoju stiklu žiūrinėti 

snaigių raštus. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Bandytų išreikšti tai kuo 

susidomėjo, kas sujaudino žiemą. 

- Pratinti bendraujant išklausyti 

kalbantį. 

- Ugdyti dėmesingumą, kantrybę ir 

toleranciją kito žmogaus kalbai.  

-Domėtis knygomis, įvairiais 

rašytiniais tekstais, suprasti 

neteisingą jų siužetą, klausinėti.  

-Pradėti suprasti ryšį tarp knygos 

teksto, iliustracijų ir asmeninės 

patirties.  

-Žinoti keliolika abėcėlės raidžių. -

Suprasti, kad garsas siejamas su 

raide, o raidės sudaro žodį. 

- Mokosi eilėraščių, mįslių, pasakų 

apie žiemą. 

- Kuria pasakojimus. 

- Inscenizuoja sukurtas pasakas ar 

pasakojimus. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti suprasti kas gera, kas 

bloga. 

- Vertinti tinkamus ir netinkamus 

poelgius. 

- Numatyti savo poelgių pasekmes. 

- Pratintis susivaldyti. 

 - Laikytis susitarimų, bendraujant su 

kitais, kontroliuoti savo žodžius ir 

veiksmus( suvaldyti pyktį 

neskaudinti kito), įsiaudrinus gebėti 

nusiraminti. 

- Vaikai žaidžia kūrybinius žaidimus. 

- Stalo didaktinius žaidimus. 

- Konstruoja įvairius statinius bei 

pastoges „gyvūnėliams“. 

- Naudoja kuo įvairiausią statybinę 

medžiagą, siūlo patys. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Sudaryti sąlygas intuityviai suvokti 

meno kūrinius. 

- Pertvarkyti stebinius bei įspūdžius. 

- Meno vaizdiniais praturtinti vaiko 

pasaulėjautą ir pasaulėvoką.  

-Keliais žodžiais ar sakiniais pasakyti 

savo įspūdžius apie klausytą muziką, 

dainelę. 

- Vaikai apžiūrinėja dailininkų, 

įvairiomis technikomis atliktus, darbus. 

- Juos lygina. 

- Stebi spalvų ir atspalvių gausą. 

- Skatinti raiškaus žodžio ir dailės 

pritaikymą.  

- Pasitaikius progai apžiūri apšalusius 

langus, šalčio raštus. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

-išmėginti visas žiemos pramogas; 

-visais jutimais emociškai išgyventi 

žiemos džiaugsmus, nuotaikas, 

nepatogumus ir išdaigas. 

- Prisimena ir išbando visas žiemos 

pramogas. 

- Vaikai mėto mažus, kimštus 

kamuoliukus. 

- Imituoja žiemos reiškinių garsus. 

- Pamėgdžioja gyvūnų judesius žiemos 
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- Kūno kultūros valandėlių metu 

lavinti judėjimo įgūdžius: šokinėti 

per virvutę, peršokti žemas kliūtis, 

pašokti siekiant daikto. 

- Ieškoti sunkumams įveikti tinkamų 

sprendimų, tartis su draugais, 

mokytis iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

- Skatinti savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirinkti veiklą, ilgam 

įsitraukti,  plėtoti ją, gebėti pratęsti 

veiklą po tam tikro laiko tarpo, 

kreiptis į suaugusius pagalbos. 

metu. 

- Žaidžia judriuosius žaidimus. 

ŽIEMOS 

IŠDAIGOS. 

PUSIAUŽIEMIS 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Pažinti žmogaus ir gamtos ženklus. 

- Padėti vaikams susivokti, jog jis yra 

gamtos dalis. 

- Perprasti žmogaus, jo veiklos ir 

gamtos ryšį. 

- Sužinoti apie tradicinį lietuvių 

požiūrį į gamtą. 

- Pajusti pagarbą gyvybei ir žemei. 

- Suvokti susigyvenimo su tėviškės 

gamta ir žmonėmis jausmą. 

- Ką nors veikiant atpažinti kilusius 

iššūkius bei sunkumus. 

- Bandyti spęsti problemas.  

- Vaikai žiūrinėja albumus apie 

tėviškės gamtą. 

- Domisi enciklopėdijose žiemos 

vaizdais kitose šalyse. 

- Atlieka bandymus su sniegu. 

- Susipažįsta su pėdsakais gamtoje. 

- Skaičiuoja juos, lygina dydį. 

- Bando nusakyti kieno jie. 

- Sužino pagal ką sprendžiama apie 

žiemos trukmę, kuo ypatingas 

pusiaužiemis. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaiko norą pasakoti.   

- Eiliuoti pačiam, žaisti žodžiais, 

garsais. 

- Klausinėti vyresniųjų ir draugų. 

- Garsiai ir taisyklingai tarti žodžius. 

- Pokalbiai apie pusiaužiemio burtus. 

- Stebėti orą. 

-Aptarti padarytus darbus, planuoti, 

ką darys toliau, spėlioti, kas atsitiks 

jeigu.... 

-Apmąstyti ir samprotauti, ko 

mokėsi, ką išmoko, ko dar norėtų 

išmokti.   

- Kalbasi apie žiemojančius 

paukštelius, žvėrelius, jų globą. 

- Pasirnktinai mokosi eilėraščių apie 

žiemą, žvėrelius ir kitą gyvūniją. 

- Pasakoja pagal paveikslus. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Ugdyti gebėjimus įsitraukti į 

žaidimą. 

- Pasikviesti ir priimti kitą. 

- Susitarti dėl vaidmenų, žaislų, 

eigos, vietos. 

- Derinti sumanymus, veiksmus, 

nuomones. 

- Kontroliuoti savo elgesį, vadovauti, 

paklusti. 

- Savarankiškai pasirenka žaislus. 

- Pasiruošia žaidimo  vietą. 

- Vaikas pratinasi priimti kitų vaikų 

dėmesį. 

- Domisi kitu, jo žaislais. 

- Klausinėja jo nuomonės. 

- Pats klausosi ir girdi kitą. 

- Pajuntą, ką reiškia kito abėjingumas, 

netinkamas elgesys. 

- Bando išvengti tokių situacijų. 
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- Domėtis suaugusiojo jausmais, 

savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo 

savo pagalbą. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Sudaryti sąlygas plėsti ir kaupti 

įvairios meninės veiklos poreikį. 

- Ugdyti įvairių meno priemonių, 

medžiagų ir technikų naudojimo 

patirtį. 

- Žadinti vaiko tautinio tapatumo 

jausmą. 

- Plėtoti kultūrinę patirtį etninėms 

meno vertybėms. 

-Žaisti  muzikinius dialogus, kurti  

judesius kontrastingo pobūdžio 

muzikai. 

- Piešia ir išbando įvairias technikas. 

- Derina spalvas. 

- Maišo jas išgaudami naujus 

atspalvius. 

- Patiria kūrybinio džiaugsmo. 

- Apžiūrinėja senoviniais raštais austus 

rankšluoščius. 

- Bando įsižiūrėti žiemos vaizdavimo 

ženlus tautodailėje. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Skatinti ugdytis gebėjimą esant 

reikalui sutelkti jėgas, valią, 

ištvermę. 

- Elgtis pagal supratimą. 

- Ugdytis vikrumą, lankstumą. 

- Saugiai naudotis fiziniam judėjimui 

skirta įranga. 

-Mokytis ištiestomis rankomis 

pagauti didelį kamuolį, įvairius 

judesius su kamuoliu atlikti kaire ir 

dešine ranka. 

- Mokyti pažinti ir įvardinti 

pagrindines emocijas. 

- Mokyti atpažinti su kokiomis 

problemomis ar sunkumais susidūrė 

savo kasdieninėje veikloje, ieškoti 

tinkamų sprendimų jiems įveikti. 

- Atlieka įvairius pedagogo pasiūlytus 

pratimus. 

- Darydamas juos sutelkia visą valią. 

- Žaizdamas, bėgiodamas su draugais, 

plečia supratimą apie save, savo kūną. 

- Pratinasi priimti kuo įvairesnę kūno 

padėtį. 

- Mokosi jam dar nežinomų veido ir 

kūno dalių pavadinimus. 

KŪRYBOS – 

ATRADIMŲ 

SAVAITĖ 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Tyrinėti ir patirti atradimo 

džiaugsmą. 

- Bandyti, mėginti ir džiaugtis 

bandymų rezultatais. 

- Nusiteiktų ieškojimams. 

- Kasdieninius reiškinius matytų 

kitomis akimis. 

- Įsitikinti, kad daug paprastų būdų 

yra išsiaiškinti supančio pasaulio 

slėpiniams. 

- Suvokti savo ir kitų ketinimus, 

ieškoti tinkamų sprendimų.  

- Vaikai tyrinėja žemėlapį. 

- Aiškinasi kas jame pavaizduota. 

- Bandyti įsivaizduoti tikrovės mąstus. 

- Atrasti vietoves dideliuose 

žamėlapiuose ir lyginti mažame. 

- Sudaro grupės planą. 

- Skaičiuoja grupėje esančius daiktus, 

nustato jų vietas ir žymi plane. 

- Siūlo veiklas patys. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Žiūrinėja ir klausosi kūrinėlių apie 

žmogaus kūno dalis. 
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- Pažinti žmogaus kūno ir vidinio 

pasaulio paslaptis. 

-Skatinti vaiko norą įvairioje 

veikloje. 

-Naudoti įvairius simbolius 

atžimoms. 

-Imituoti raštą;. 

- Žodžiais perteikti savo 

pergyvenimus. 

-Drąsiai spėti, bandyti, klysti ir 

taisyti klaidas, ką sako kiti 

patikslinti.  

- Patikusi eilėraštį mokosi mintinai. 

- Domisi tinkama mityba ir jos reikšme 

žmogui. 

- Aiškinasi minklių, mįslių atitikimą 

tikrovėje, tam tikra prasme kodą. 

- Išbando pats skonio jutimą, uodimą. 

- Dėlioja žaidimus su raidėmis. 

- Bando į jas pasižiūrėti prieš veidrodį. 

- Skaito, skaičiuoja ir viską pasižymi 

sutartiniais ženklais.  

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti ir puoselėti komunikacijos 

pobūdžio veiklą. 

- Derinti meninę raišką: vaidybą, 

šokį, muzikavimą drauge su 

judėjimu. 

- Grupei vaikų susidaryti veiklos 

projektus ir juos vykdyti. 

-Suprasti susitarimų, taisyklių 

prasmę, bei naudingumą ir 

savarankiškai jų laikytis. 

-Suprasti turintys nuo kitų atskirą 

savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. 

- Tyrinėja magneto savybes. 

- Išbando vandenyje skęstančius ir 

plaukiančius daiktus. 

- Siūlo draugams atrastus šokio 

judesius, įvairius gestus. 

- Kuria nesudėtingus žaislus 

panaudodami buitines atliekas. 

- Organizuoja tėveliams savo darbų 

parodėlę. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Naujai išbandyti įprastines 

medžiagas, atrasdami netikėtas 

grožio kūrimo galimybes. 

- Žadinti teigiamas emocijas. 

- Skatinti išgyventi kūrybinį 

džiaugsmą, pasitenkinimą. 

- Pajusti sėkmės jausmą.  

-Žaisti įvairių tautų muzikinius 

žaidimus, atliekant kelis 

nesudėtingus judesius: 

eiti, bėgti  rateliu, trepsėti, ploti, 

mojuoti, suktis po vieną ir už 

parankių. 

- Maišo dažus atrasdami naujų 

atspalvių. 

- Į ryškias spalvas įberia baltos kreidos 

ir maišydami stebi pasikeitimus. 

- Tirpdo dažus vandenyje, stebi dažų 

maišymosi eigą. 

- Štampuoja su įvairiais spaudais 

(pirštų galais, plaštaką, pagaliuku, 

buteliuko, kamštuku ir kitomis 

įvairiausiomis priemonėmis). 

- Aplikuoja, lipdo. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Judant pratintis orentuotis erdvėje. 

- Išvengti kliūčių. 

- Keisti judėjimo kryptį ir greitį. 

- Aiškintis kiek ir kokioje padėtyje 

užima ploto. 

- Ugdyti pastabumą pastebint naują 

sportinę įrangą, sužinoti jų 

pavadinimus. 

- Mokyti vaikus įveikti kliūtis, 

sunkumus, stebėti ir įvardinti savo 

veiksmų pasekmes, suprasti, kad 

- Atsistoja vienas prieš kitą ir bando 

pamėgdžioti draugo judesius 

(veidrodinis būdas). 

- Bando stovėdamas, sėdėdamas, 

gulėdamas kiek užima vietos. 

- Įvairias pozicijas apsibrėžia kreida, 

lygina plotą. 

- Atranda naujos įrangos, aiškinasi jų 

pavadinimą, atranda veiklos su jais 

būdus.   
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pavyko įveikti sunkumus. 

 - Nepasisekus, prašyti suaugusiojo 

pagalbos. 

- Skatinti vaikus kalbėtis apie 

jausmus su kitais: pasakyti ar 

paklausti, kodėl jis liūdnas, pyksta, 

kodėl verkia. 

ŠEIMOJE  MES  

MYLIMI 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Teisingai įvardinti šeimos narius. 

- Aiškintis giminystės ryšius. 

- Domėtis draugų šeima, jos 

sudėtimi, nariais. 

- Suprasti ir gerbti tėvelių rūpinimasi 

šeimos gerove. 

- Skatinti kasdieninėje veikloje 

skaičiuoti daiktus, jų grupes, pagal 

galimybę atpažinti ir naudoti 

skaitmenis. 

- Šeimoje ir aplinkoje stengtis 

laikytis susitarimų. 

- Žiūrinėja savo ir draugų atsineštus 

šeimos albumus. 

- Įvardinti ir kortelėmis pažymėti jų 

narius (mama, tėtis, sesė, brolis ir kt.). 

- Iš siluetų sudaro šeimą, narius 

pažymi  skaitmenimis. 

- Pokalbiuose akcentuoja kas rūpinasi 

jų gerove ir kaip. 

 - Kaip reikia padėti tėvams, seneliams. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Suprasti jog šeimoje yra saugūs ir 

mylimi. 

- Kaip jis yra gerbiamas, juo 

rūpinamąsi. 

- Mokėtų pasidalinti savo įspūdžiais 

iš namų aplinkos, juos išgyventi. 

- Prisiimti atsakomybę už šeimoje 

pavestus darbus, pats ieško progų 

padėti tėveliams, seneliams ir 

kitiems. 

- Ugdyti sakytinę vaiko kalbą. 

- Skatinti kalbėti prasmingai, 

nuosekliai, taisyklingai, rišliai.  

-Domėtis suaugusiojo jausmais ir 

savijauta, užjausti, pagailėti, siūlyti 

savo pagalbą.  

- Klausosi skaitomų kūrinių; pasakų, 

eilėraščių apie šeimą. 

- Kalbasi apie šeimą, tėvų profesiją. 

- Dskutuoja kuo prisideda prie šeimos 

gerovės. 

- Ką veikia namuose? 

- Kuria kertelei „Minčių lietus“. 

- Skiria gražiausius žodžius savo 

brangiausiems žmonėms. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Skatinti rūpintis savo šeima. 

- Reikšti jiems savo geriausius 

jausmus. 

- Skatinti suprasti kas gera ir kas 

bloga. 

- Vertinti savo poelgius. 

- Numatyti jų pasekmes. 

- Skatinti jautrumą. 

- Norą padėti kitam. 

- Gerbti ir pripažinti kito teisę elgtis 

kitaip. 

-Priimti su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. 

- Iš grupėje esančių žaislų sudaro 

šeimos variantus (mano šeima, įvairių 

gyvūnų). 

- Kuria socialinius žaidimus. 

- Pamėgdžioja savo ir draugų šeimą. 

- Pasirenka „Lego“ konstruktorius, kitą 

statybinę medžiagą „namų“ kūrimui. 

- Kuria jaukius, šiltus namus. 

- Vaidina šeimą, kuria trumpas scenas. 

- Žaidžia stalo žaidimus apie jausmus, 

įvairius poelgius. 
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MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Įsitraukti į meninę veiklą. 

- Joje atsiskleisti, pažinti save. 

- Parodyti savo savitumą. 

- Praturtinti savo prigimtinį poreikį 

grožiui. 

- Nusiteikti geranoriškam 

bendravimui, emocinei iškrovai.  

-Tyrinėti garso išgavimo būdus kūno, 

gamtos, įvairiais muzikos 

instrumentais, jais ritmiškai pritarti 

suaugusiojo grojimui. 

- Kuria šeimos paveikslą. 

- Laisvai renkasi medžiagas. 

- Panaudoja kuo įvairesnes išraiškos 

priemones. 

- Daro atvirukus savo šeimos nariams. 

- Inscenizuoja, kuria pasakas su 

lėlėmis. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Įvairia kūno poza, keičiant balsą, 

judesiais ir gestais bandyti išreikšti 

jausmus. 

- Originaliai, neįprastai, netikėtais 

pratimais išreikšti kūrybines idėjas ir 

sumanymus. 

- Derinti judesį ir žodinę raišką. 

- Skatinti vaiką kreipti pagalbos į 

pedagogą, tėvus jei yra 

skriaudžiamas. 

- Lavinti judėjimo įgūdžius: šokinėti 

per virvutę, peršokti žemas kliūtis, 

pašokti siekiant daikto. 

 - Susidūrus su kliūtimi arba 

nesėkme, bandyti savarankiškai 

ieškoti sprendimų, o nepasisekus, 

kreiptis pagalbos į suaugusįjį. 

-Skatinti vaikus kalbėtis apie 

jausmus su kitais: pasakyti ar 

paklausti, kodėl jis liūdnas, pyksta, 

kodėl verkia. 

- Kuria pratimus fizinei iškrovai. 

- Savo idėjas siūlo draugams. 

- Žaidžia judrius žaidimus. 

- Pratinasi greitai nubėgti trumpas 

distancijas. 

- Pratinasi pasirinkti įvairesnę kūno 

padėtį. 

- Pasirenka saugų atstumą atlikdamas 

pratimus su priemonėmis. 

- Jaučia atskingumą už save ir draugą. 

- Kantriai atlieka pratimus ydingai 

laikysenai taisyti.  

ŠARMUOTA 

TĖVIŠKĖLĖ. 

VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOJI 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Jausti turįs gimtinę, tėviškę, 

Tėvynę. 

- Didžiuotis ja, branginti jos 

simbolius. 

- Prisiminti nusipelniusius jos 

žmones. 

- Sužinoti, išsiaiškinti, kad artėja 

Lietuvos valstybės nepriklausomybės 

diena. 

- Skatinti jai ruoštis. 

- Pasidomėti jos istorija. 

- Domėtis senoviniais ir dabartiniais 

pastatais, skulptūromis, knygomis, 

pingais. 

- Išsiaiškinti kas likę nuo senovės, o 

kas šių dienų. 

- Apžiūri Lietuvos simbolius: vėliavą, 

herbą, tautinius rūbus. 

- Aiškinasi spalvų ir ženklų reikšmes . 

- Kas tie žymūs Lietuvos,Jonavos 

žmones. 

- Pasidomi Lietuvos istorija. 

- Keliauja Lietuvos žemėlapiu  po visą 

Tėvynę. 

- Aiškinasi kaimynines šalis. 

- Pasižymi savo ir artimųjų 

gyvenamąsias vietas. 

- Varto ir žiūrinėja knygutes apie 

Lietuvą, gamtos grožį, gyvūnų, upių, 

ežerų gausą. 
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- Pratintis save teigiamai vertinti ir 

ugdytis pilietiškas nuostatas. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Vertinti, aukštinti gimtąją kalbą. 

- Įsiklausyti jos melodingumą, 

turtingumą. 

- Drauge su ja perimti lietuvišką 

mąstyseną, pasaulėjauta. 

- Sužinoti legendų, padavimų apie 

vietovardžius. 

- Pasimokyti eilėraščių. 

- Smalsauti, aiškintis, kalbėti siekiant 

kuo daugiau sužinoti apie Lietuvos 

valstybę. 

-Suvokti pokalbio, pasakojimo, 

skaitomojo kūrinio eigą.  

- Klausosi skaitomų eilėraščių apie 

tėviškę, gimtinę. 

- Pasirinktus mokosi mintinai. 

- Analizuoja „Legandą apie Vilniaus 

įkūrimą“. 

- Mokosi patarlių apie meilę Tėvynei. 

- Pokalbiai apie tėviškę, žymias vietas, 

žmones, kalbą. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Palaikyti ir skatinti neutralų 

domėjimąsi savimi, bendraamžiais, 

suaugusiais. 

- Žmonių sukurtais daiktais, 

vertybėmis. 

- Plėsti supratimą apie Lietuvą: 

žmonių darbą, kūrybą, tarpusavio 

ryšius, paslaugų tarnybas. 

-Sėkmingai įsitraukti į vaikų grupę ir 

nuolat kartu žaisti. 

-Rodyti, prašyti, siūlyti, aiškinti, 

įtraukiant suaugusįjį į savo žaidimus, 

bendrą veiklą, pokalbius apie 

savijautą ir elgesį. 

- Žaidžia žaidimus „Kelionė po 

Lietuvą“, „Metų laikai“, ir kt. 

- Stato statinius iš kaladėlių (savo 

miestą, sostinę, įvairius kultūrinius 

centrus ir t.t.).  

- Domisi etninėmis vertybėmis, 

lietuvišku menu. 

- Domisi kaip pasipuošia miestas 

švenčių metu. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Rengti bukletus, albumus apie 

Lietuvą, jos žmones. 

- Tinkamai apipavidalinti. 

- Sudarinėti žemėlapius. 

- Pasimokyti kurti įvarius raštus. 

- Gražinti savo grupę tautiniais 

simboliais.  

-Klausytis  liaudiškos muzikos 

kūrinių. 

- Kerpa gimtinės vaizdus iš žurnalų, 

laikraščių. 

- Klijuoja juos į bukletus. 

- Sudarinėja albumus. 

- Spalvina įvairiais raštais staltieses, 

rankšluoščius. 

- Lipdo įvairius dirbinius ir juos puošia 

raštais. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Skatinti sužinoti kokius žaidimus 

mėgsta vaiko šeima. 

- Kokios jų laisvalaikio ar švenčių 

tradicinės rungtys, estafetės. 

- Ugdyti vikrumą, lankstumą, valią, 

ištvermę, drąsą. 

- Kviečiant, sudominant įtraukti į 

suaugusiojo pasiūlytą veiklą, 

- Rungtyniauja. 

- Organizuoja įvairias estefetes. 

- Patys kuria ir pasiūlo draugams 

rungtis. 

- Žaidžia tautinius judriuosius 

žaidimus. 
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laikantis susitarimų drauge  su 

bendraamžiais  plėtoti žaidimą.   

- Mokyti vaikus įveikti kliūtis, 

sunkumus, stebėti ir įvardinti savo 

veiksmų pasekmes, suprasti, kad 

pavyko įveikti sunkumus. 

- Skatinti savarankiškai ar prisiminus 

laikytis sutartų saugaus elgesio 

taisyklių. 

UŽGAVĖNĖS. 

LŪŽO LEDO 

TILTAI 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Išgyventi savaitės, kai žiema 

pasuka į pavasrį, išskirtinumą. 

- Atkreipti dėmesį į gamtos reiškinių 

sandūrą, virsmą. 

- Staigius žmonių pokyčius, 

permainas, tradicijų laikymąsi. 

- Daugiau sužinoti, išsiaiškinti apie 

žiemos baigties ir pavasario pradžios 

metą, žiemos palydą ir pavasario 

sutikimo papročius. 

- Šventines emocijas išgyventi 

linksmai. 

- Išeina į lauką ieško pavasario ženklų 

gamtoje. 

- Atranda vietas, kur pirmiausia 

nutirpsta sniegas. 

- Apžiūri atsiradusius varveklius. 

- Matuoja jų ilgį. 

- Stebi lazdyno, „kačiukų“ šakeles. 

- Pastebi brinkstačius pumpurus. 

- Pokalbiai „Saulelė aukštyn – dienelė 

ilgyn“. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Intuityviai suvokti tradicinių kaukių 

prasmę . 

- Įgyti jų veiksmo nuovoką. 

- Mėginti išreikšti ryškius jos 

bruožus. 

- Siekti noro veikti: judėjimu, garsu, 

ugnimi išvaryti žiemą, pažadinti 

žemę. 

- Perimti Užgavėnių papročius. 

-Nepertraukti klausantis draugo ir 

suaugusiojo kalbos, pasakojimų, 

samprotavimų, komentarų, 

instrukcijų bendraujant, planuojant 

veiklą, veikiant.  

- Mokosi pokštavimų, burtų. 

- Spėja orus pagal gamtos ženklus. 

- Kuria savas oracijas. 

- Kalbasi apie papročius, tradicijas. 

- Klausinėja tėvelių, senelių. 

- Klausosi kurinėlių apie pavasario 

ženklus gamtoje. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Perteikti Užgavėnių nuotaiką. 

- Įsijungti į jų šurmulį, pokštavimus, 

žaidimus, darbus. 

- Įsijungti į draugų organizuojamus 

žaidimus. 

- Pajusti Pelenų dienos rimtį, saiką, 

susikaupimą. 

-Sekančios Gavėnios prasmė. 

-Laikytis grupėje numatytos tvarkos, 

susitarimų ir taisyklių. Priminti 

kitiems tinkamo elgesio taisykles ir 

bandyti jų laikytis be suaugusiųjų 

priežiūros. 

- Mokosi ir šoka Užgavienių šokius. 

- Patys kuria Užgavienių veikėjų 

portretus. 

- Pasiskirsto vaidmenimis.  

- Pratinasi gražiai padengti stalą. 

- Visi vaišinasi Užgavienių valgiais. 
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MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Žadinti teigiamą nuostatą meninei 

veiklai ir menui. 

- Skatinti išgyventi kūrybinį 

džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės 

jausmą. 

- Darbams panaudoti įvairią techniką 

bei medžiagas. 

- Stebi mėnulio kaitą. 

- Apžiūri vyresnių vaikų pagamintas 

kaukes iš įvairiausių medžigų. 

- Patys jas gamina ir gražina. 

- Piešia įspūdžius po šventės. 

- Kuria darbelius apie bundančią 

gamtą.  

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Skatinti glaudesnį ryšį su gamta. 

- Padėti atstatyti emocinę 

pusiausvyrą gamtos (saulės, oro, 

žemės, vandens) galioms padedant. 

- Savarankiškai bandyti įveikti kliūtis 

savo veikloje, nepasisekus prašyti 

pagalbos bendraamžių ir tik po to 

kreiptis į suaugusįjį. 

- Skatinti nuo pradžios iki 

pabaigos atlikti ir nepatrauklią 

veiklą. 

- Žaidžiant, sportuojant stengtis 

saugoti save ir draugus, laikytis 

susitarimų. 
- Atpažinti bei įvardinti savo ir kitų 

emocijas ar jausmus, jų priežastis 

įprastose situacijose. 

- Važinėja rogutėmis. 

- Voliojasi sniege. 

-  „Žadina“ žemę. 

- IšVolioja sniege šeimininkus- kad 

gerai klostytųsi metai. 

- vaikščioja per pusnis dideliais 

žingsniais. 

- Žaidžia įvairius Užgavienių žaidimus. 

RŪPESČIU IR 

MEILE 

UŽAUGINTAS 

PAŽINIMO  KOMPETENCIJA 

- Padėti vaikui susivokti, kad jis yra 

gamtos dalis. 

- Perprasti žmogaus jo veiklos ir 

gamtos ryšį. 

- Pajusti pagarbą Gyvybei ir Žemei. 

- Nusiteikti prižiūrėti, globoti auginti 

augalus, domėtis jais. 

- Išsiaiškinti iš kur kilęs augalas, 

kokiomis sąlygomis sąlygomis auga 

jo giminaičiai. 

- Tyrinėti, ko reikia, kad augalas 

augtų; 

-įvairiai grupuoti augalus, matuoti jų 

aukštį, vandens kiekį. 

- Vieversio dienos prasmė ir burtai. 

- Suprasti augalo teigiamą reikšmę 

žmogaus gyvenime. 

- Darželio kieme apžiūri medžius ir 

krūmus. 

- Šakeles su pumpurais parsineša į 

grupę, jas pamerkia. 

- Stebi kaip bringsta ir sprogsta 

pumpurai. 

- Klausosi pasakojimo apie augalo 

dygimą iš sėklos. 

- Aiškinasi augimo sąlygas. 

- Sodina svogūnus ir stebi jų augimą. 

- Skaičiuoja augalų lapus, pumpurus. 

-Susipažįsta su vyturėliu, mokosi 

pamėgdžiojimo. 

- Sužino šios dienos burtus ir gamtos 

spėjimus. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Pratinti įsiklausyti į draugo, 

pedagogo kalbą. 

- Išgirsti perteikiamą informaciją. 

- Klausosi eilėraščių, pasakų, 

apsakymų apie gėles, augalus. 

- Parenka gėlėms gražių žodžių. 

- Sukuria pasakojimų eilėraščių. 

- Mįslės apie augalus. 
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- Nepertraukinėti kalbančiojo. 

- Nesupratus paklausti, pasidomėti. 

- Klausytis pasakojimų, eilių, pasakų, 

dainų apie augalus. 

- Domėtis kaip dygsta, auga, keroja, 

žydi, bręsta augalai. 

-Atpažinti ir rašinėti raides, žodžius 

bei kitus simbolius, pradėti skaitinėti.  

- Dėlioja gėles iš raidžių, skaitmenų. 

SOCIALINĖ  KOMPETENCIJA 

- Su išmanymu ir meile prižiūrėti, 

globoti ir auginti augalus bendrai, 

visiems kartu. 

- Domėtis jais, kalbinti, paglostyti, 

pagirti. 

- Prižiūrėti augalus. 

- Taikiai diskutuoti, tartis, derėtis su 

kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų 

ir veiklos. 

-Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

- Laisto augalus, valo dulkes. 

- Suranda joms komplimentus. 

- Žaidžia stalo didaktinius žaidimus 

apie gėles, augalus. 

- Konstruoja, kuria patinkančius 

augalus. 

- Mokosi tautinių žaidimų su 

dainuojamaisiais intarpais. 

MENINĖ  KOMPETENCIJA 

- Tyrinėti įvairius augalų, gyvūnų 

vaizdavimo idėjas jų išraiškos būdus. 

- Kurti vaizdus derinant, 

komponuojant, modeliujant, 

pritaikant, numatant koks bus 

kūrinys.  

-Noriai, džiugiai groti ir improvizuoti 

daiktais iš gamtos (akmenukais, 

lazdelėmis, kriauklytėmis, 

kankorėžiais, riešutais ir kt.), 

- Piešia, lipdo ar aplikuoja mėgstamą 

augalą. 

- Štampuoja lapus, žiedus ant 

vertikalios juostelės. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA 

- Padėti vaikui judėti plastiškai. 

- Išreikšti emocijas judesiu. 

- Ugdyti judesio kultūrą. 

- Ugdytis taisyklingą kvėpavimą. 

- Suprasti augalo reikšmę sveikatai. 

- Noriai, džiaugsmingai judėti, 

skatinti judrią veiklą ir žaidimus. 

- Skatinti atpažinti ir suprasti kito 

vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, 

liūdesio, pykčio emocijų išraiškas. 

- Nusiteikti ieškoti sprendimo būdų 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Kasdien rūpinasi asmens higiena. 

- Pratinasi atlikti kasdieninius ruošos 

darbus. 

- Atlieka pratimus imituodamas augalų 

gyvenimo ritmą. 

- Mokosi taisyklingai kvėpuoti per 

nosį. 

- Sužino augalų gydomąsias savybes. 

- Geria įvairių arbatžolių arbatas. 
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VIII SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 3-6 METŲ VAIKAMS. PAVASARIS 

 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA IR 

GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR 

PASIEKIMAI 

 AMATAI, 

VERSLAI, 

MEISTRYSTĖ. 

KAZIUKO 

MUGĖ. 

TEMINĖ 

SAVAITĖ: 

„DARBŠČIOS 

MŪSŲ 

RANKOS“ 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA  

- Susipažinti su amatais ir 

meistrystės būdais. 

- Domėtis suaugusiųjų žmonių 

sukurtais daiktais ir kultūros 

vertybėmis. 

 - Supažindinti su gintaru ir moliu, 

aptarti jų panaudojimo galimybes, 

kuriant papuošalus, įvairius meno 

dirbinius. 

-Domėtis kokie daiktai buvo 

naudojami seniau, kaip jie pasikeitė. 

- Elgtis mandagiai dalyvaujant 

bendruomeninėje darželio mugėje.  

- Sužino apie mūsų protėvių amatus. 

- Aptaria, iš kokių medžiagų galima 

sukurti papuošalus (medžio, molio, 

gintaro, metalo, stiklo).  

-Geba papasakoti apie tradicines 

šventes.  

-Skiria ir pavadina suaugusiųjų 

profesijas. 

-Supranta, kad gamindami daiktus 

žmonės įdeda daug darbo. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti norą aktyviai reikšti savo 

nuomonę. 

- Ugdyti pasitikėjimą savimi bei 

savo gebėjimais. 

-Laikytis susitarimų, elgtis 

mandagiai, taikiai, bendraudamas su 

kitais bandyti kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus (suvaldyti 

pyktį, neskaudinti kito), įsiaudrinus 

gebėti nusiraminti. 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais. 

- Pasidžiaugia ir aptaria savo ir draugų 

sukurtus darbelius. 

- Žaidžia laisvai, išradingai, žaidime 

susitaria ir laikosi pačių nustatytų 

taisyklių. 

- Pats arba žaidimo draugų skatinamas 

sutvarko savo buvimo ir žaidimo vietą. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Kalbėtis apie  Kaziuko mugės 

tradicijas, aptarti senovėje 

klestėjusius ir iki šių dienų 

išlikusius amatus. 

- Domėtis, kokie daiktai buvo 

naudojami seniau, kaip jie pasikeitė.  

- Skatinti ne tik padaryti įvairių 

dirbinių, bet juos išgirti, parduoti  

Kaziuko mugėje, linksmai 

pašmaikštauti su grupės draugais, 

pedagogais. 

- Mokyti vaikus kalbėti ir klausinėti 

apie tai, ką matė ir girdėjo, apie 

aplinkos objektus, jų savybes, 

įvykius, net jei jų dabar ir nemato.  

- Skatinti vaikus drąsiai bendrauti 

su mažiau pažįstamais ar 

- Klausosi sekamų pasakų, sakmių, 

skaitomų grožinės ir pažintinės 

literatūros kūrinių. 

- Kopijuoja, rašo užrašus, kuria įvairius 

tekstus Kaziuko mugei, kad galėtų 

pralinksminti visus prekybos dalyvius. 

- Pasimoko linksmų pašmaikštavimų, 

paerzinimų. 
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nepažįstamais žmonėmis grupėje, 

salėje ar įstaigos kieme.  

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti praktinius vaikų 

gebėjimus, gaminant dirbinius iš 

molio, popieriaus, plastilino, siūlų. 

- Skatinti vaikų kūrybiškumą, 

išmonę, lavinti pirštų vikrumą.  

-Šokti sudėtingesnius ratelius 

(tilteliai, grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų 

(paprastasis bėgamasis, aukštas 

bėgamasis, liaunas, smulkus 

bėgamasis) žingsnių autorinius ir 

natūralių judesių šokius. 

 -Jausti meninės raiškos džiaugsmą, 

rodyti  norą aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje. 

 

 

- Vaikai karpo įvairius karpinius iš 

spalvoto ir balto popieriaus. Norėdami 

gauti pasikartojančius ornamentus 

pabando perlenkti popieriaus lapą kelis 

kartus. 

- Kuria atvirutes. 

- Iš molio  arba plastilino lipdo įvairius 

kūrinėlius, indus, papuošalus.  

- Sumaišę miltų ir druskos tešlą bando 

lipdyti įvairias figūrėles, karolius bei 

kitus papuošalus. - Sumaišę dažus 

nuspalvina apdžiūvusius darbus. 

Darbelius iš plastilino puošia įvairiomis 

sėklomis, lapeliais. 

- Iš įvairių spalvų siūlų vaikai pina 

pynutes, suka virvutes; pasigamina 

skirtukus į knygeles. 

- Ant medžiagos skiaučių piešia 

flomasteriais, akvarele.  

- Susikarpę drobę stačiakampiais ar 

kvadratais ir iš kraštų ištraukę siūlus 

štampuoja įvairiaspalves gėlytes-

sukuria nuotaikingas servetėles 

- Iš sudžiovintų augalų, javų riša 

verbas. 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Judesiu, kūno poza , gestais, balsu 

išreikšti savo jausmus. 

- Palaikyti ir žadinti vaiko norą 

judėti.  

- Tobulinti gebėjimą tvardytis, 

laikytis susitarimų, taisyklių. 

-Savarankiškai ar priminus laikytis 

sutartų saugaus elgesio taisyklių. 

- Stebint suaugusiam saugiai 

naudotis veiklai skirtais aštriais 

įrankiais. 

- Pačiam pasirinkti ir ilgesnį laiką 

kryptingai plėtoti veiklą vienam ar 

su draugais. 

- Žaisdami  įprastus judriuosius 

žaidimus vikriai  juda greta kito, poroje, 

ratu. 

- Laisvai improvizuoja judėdami 

skambant muzikai. 

 

PROTINGI IR 

IŠDYKĘ 

SKAIČIAI 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Aptarti su vaikais, jog 

skaičiavimas-tai būdas pažinti 

pasaulį, išsiaiškinti, ką galima 

skaičiuoti. 

- Skaičiuoti iki 5, 10, įvardijant 

daiktų skaičių, gebėti įvardinti 

kelintas iš eilės, bandyti skaičiuoti 

atgal. 

- Kuria skaičių diagramą: ko ir kiek yra 

grupėje? 

- Kuria erdvines kompozicijas iš 

kaladėlių, trinkelių, smulkių daiktų. - 

Įvardija kalades-geometrines figūras, 

suskaičiuoja jas, nusako jų spalvą. 

- Suskaičiuoja kelintas atėjo į darželį, 

pasitaria su draugais. 

-Skaičiuojant pasitiki savimi. 
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- Lyginti, grupuoti, sudėti, atimti 

daiktus, atlikti nesudėtingas 

veiksmų užduotis. 

-Skaičiuoti daiktus, gebėti palyginti 

daiktų grupes pagal daiktų kiekį 

grupėje.  

-Suprasti, kad daiktų skaičius 

nepriklauso nuo daiktų formos, 

dydžio ir kitų savybių. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Mėgautis, sprendžiant „juokingų“, 

„protingų“ skaičių galvosūkius, 

pasidžiaugti draugo sėkme. 

- Siekti, kad vaikas išgyventų 

malonumą žaisdamas, vaidindamas, 

kurdamas. 

- Skatinti pasitikėjimą savimi 

bendraujant su vaikais ir 

suaugusiais. 

-Atpažinti problemą- rasti išeitį, 

sprendimą. 

- Žaisdami siužetinius-vaidmeninius ar 

judriuosius žaidimus, laikosi taisyklių, 

skaičiuočių pagalba pasiskirsto 

vaidmenis. 

- Stengiasi būti dėmesingi. 

- Įsimena savo eilės skaičių. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Vyresniems vaikams patiems 

pabandyti sugalvoti užduotėlių. 

- Ugdyti gebėjimą modeliuoti, 

drąsiai reikšti savo mintis, gebėti 

pavadinti, paaiškinti, klausinėti. 

- Išmokti įdomių skaičiuočių, 

žaidimų, skatinti laikytis žaidimo 

taisyklių. 

- Deklamuoti trumpus eilėraštukus  

apie skaičius, deklamavimą palydint 

gestais ir mimika.  

- Vyresniems vaikams kurti 

eilėraštukus apie skaičius. 

- Vartoti kalboje skaitvardžius.  

- Klausosi skaitomų lietuvių liaudies 

pasakų, įsidėmi dažniausiai pasakose 

pasikartojančius skaičius. 

- Aptaria magiškų skaičių reikšmę. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Kurti „išdykusių“ skaičių 

knygeles, pasidžiaugiant draugo 

išmone, piešinėlių spalvingumu ir 

išradingumu. 

- Ugdyti vaiko vaidybinius, 

muzikinius gebėjimus. 

- Improvizuoti balsu, muzikos 

instrumentu kuriant  melodiją 

trumpam tekstui, paveikslui.  

-Bandyti  kurti naudojant  

skaitmenines priemones. 

 

- Kuria kolektyvinį darbą: „Skaičių 

šalikėlis“. 

- Piešia „išdykusius“  skaičius, 

papuošdami juos įvairiais ornamentais, 

gėlytėmis. 

- Lipdo iš plastilino jiems patinkančius 

skaičius, papuošdami juos įvairiomis 

vaisių sėklomis. 

- Bando iškirpti žirklėmis nupieštus 

skaičius. 

- Klausydami muzikos  judesiais 

vaizduoja kūrinio nuotaiką, apibūdina 

savybes: lėtas, greitas. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Žaidžia judrųjį žaidimą; „Vaisių 

skaičiuotė“. 
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- Tobulinti gebėjimus bendrauti su 

bendraamžiais, pratinti išklausyti ir 

kitų nuomonę. 

- Atpažinti kitų emocijas pagal 

veido išraišką, elgesį, veiksmus. 

-Ugdyti taisyklingą kvėpavimą, 

lavinti miklumą. 

- Turiningai plėtoti  paties 

pasirinktą veiklą, ją tęsti po dienos 

miego. 

- Spontaniškai išreiškia savo nuotaiką 

laisvai ar tikslingai judėdami. 

- Drąsiai išbando savo jėgas, vikrumą 

estafečių varžybose. 

 

PAVASARIO 

DARBAI. 

PAVASARIO 

DŽIAUGSMAI. 

PAUKŠČIŲ 

SUGRĮŽTUVĖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Supažindinti su pavasarinių žemės 

darbų nuoseklumu. 

- Pasėti sėjinukus ir pasodinti 

sodinukus grupės gamtos 

kampelyje, nuolat juos stebėti, 

prižiūrėti, purenti žemę, laistyti, 

aptarti jų augimą. 

- Sudominti vaikus pasakojimu apie 

sugrįžtančių paukščių gyvenimo 

būdą, lizdo sukimą, mitybą, 

giedojimą. 

-Išskirti akivaizdžius augalų, 

gyvūnų, paukščių bruožus, savybes.  

-Gebėti tikslingai grupuoti ir 

klasifikuoti, atsižvelgiant į jų 

savybes. 

- Ugdyti supratimą „Kas yra gerai ir 

kas blogai“ 

- Stebi ir aptaria aplinkos, gamtos 

pokyčius, gyvūnų ir paukščių, esančių 

artimiausioje vaiko aplinkoje, elgesį. 

- Aiškinasi, kuo gyvūnai ir augalai 

naudingi žmogui. 

- Informacijos apie gamtą savarankiškai 

mokosi ieškoti enciklopedijose, 

knygelėse, žurnaluose. 

- Atlieka lavinamąsias užduotis, rašymo 

pradmenų, spalvinimo pratybas gamtos 

tematika.  

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-   Stebint suaugusiųjų darbą ir 

patiems bandant padėti, teisingai ir 

saugiai naudotis darbo įrankiais, 

susipažinti su jų paskirtimi. 

- Suteikti džiugių emocijų švenčiant 

Gandro šventę grupės kolektyve. 

-Suvokti save, kaip galintį daryti 

įtaką kitam ir atsakingai pasirinkti 

(ką veikti, kaip elgtis, aktyviai 

dalyvauti priimant su jo gyvenimu 

ir veikla susijusius sprendimus). 

- Prižiūri gamtos kampelyje sėjinukus ir 

sodinukus, stebi jų dygimą ir augimą, 

matuoja, aptaria. 

- Diskutuoja, kokius pavasario žemės 

darbus  soduose, ar daržuose dirba 

tėveliai. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Klausytis lietuvių liaudies pasakų, 

apsakymų, padavimų apie gamtos 

grožį ir didžiulę vertę mūsų 

pilnaverčiam gyvenimui. 

- Supažindinti vaikus su Gandrinių 

papročiais ir tradicijomis. 

-Pasimokyti mįslių, patarlių, 

žaidimų, paerzinimų. 

- Pagal iliustraciją arba iš asmeninės 

- Pasivaikščiojimų artimiausioje 

gamtinėje aplinkoje metu vaikai stebi, 

skaičiuoja, lygina, aptaria esminius 

skirtumus ir panašumus.  

- Stengiasi pastebėti spalvų įvairovę 

gamtoje. 

- Aptaria, kokie paukščiai pavasarį 

sugrįžta iš šiltųjų kraštų. Keletą jų 

stengiasi įsiminti, o vėliau ir atpažinti.  

- Mėgdžioja paukščių balsus. 

- Pasimoko mįslių, trumpų eilėraštukų.  
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patirties kurti pasakojimą apie 

gandrą (kitus pavasarį grįžtančius 

paukščius).  

- Vyresniems vaikams 

spausdintomis raidėmis užrašyti 

žodį GANDRAS.  

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Pavasarinius darbus, gamtos 

spalvas, garsus atvaizduoti meninės 

veiklos darbeliuose, muzikinėje 

vaikų veikloje. 

- Mėginti pamėgdžioti pempę, 

vyturėlį, gandrą.  

- Klausytis įvairių įrašų su 

paukštelių balsais. 

- Pasitelkiant įvairias menines 

priemones kurti darbelius ir piešti 

piešinius, vaizduojančius 

sugrįžtančius paukščius. 

-Žaisti  muzikinius dialogus, kurti  

judesius kontrastingo pobūdžio 

muzikai. 

- Piešia, lipdo , kerpa, klijuoja 

paukščius. Pavasarį atbundančią gamtą 

savarankiškai vaizduoja piešiniuose. 

- Esant būtinybei kreipiasi pagalbos į 

pedagogą ar draugą.  

- Džiaugiasi savo ir draugų darbeliais. 

- Kuria gamtos stebėjimo kalendorių, 

knygeles apie gamtą. 

- Kuria darbelius iš įvairios gamtinės 

medžiagos, įgyja supratimą apie dydį, 

tūrį, svorį, formą ir skaičių. 

- Ruošdamiesi Gandro šventei kuria 

paukščių karūnas. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Domėtis gamtine aplinka, grožėtis 

ja, suvokiant, jog negalima jos 

teršti, intuityviai pajusti žmogaus ir 

gamtos bendrumą. 

- Aptarti elgesio gamtoje taisykles; 

pasidžiaugti pavasariniais 

malonumais ir pramogomis, bet ir 

nepamiršti tykančių pavojų. 

- Savarankiškai bandyti įveikti 

kliūtis savo veikloje, nepasisekus 

prašyti pagalbos bendraamžių ir tik 

po to kreiptis į suaugusįjį. 

- Sužino, kad aprangą būtina prisitaikyti 

skirtingam metų laikui.   

- Išvardija, ką užsidedame, 

apsimauname, užsivelkame, rišamės, 

segime, juosiamės, aunamės. 

AŠ NORIU 

GYVENTI 

ŽEMĖS 

DIENOS 

ŠVENTĖ 

 

 

 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Skatinti vaikų norą pajusti 

atbundančios gamtos grožį. 

- Padėti vaikams suprasti gamtos 

poveikį žmogui ir žmogaus poveikį 

gamtai. 

- Plėsti vaikų žinias apie augalų ir 

gyvūnų prisitaikymą prie metų laikų 

kaitos. 

- Sužinoti ir aptarti, kaip dangaus 

kūnai veikia augalus, gyvūnus. 

-Rodyti pagarbą gyvajai ir 

negyvajai gamtai, formuoti 

atsakomybę už jos išsaugojimą. 

-Pradėti jausti prieraišumą prie 

artimiausios gamtinės aplinkos. 

- Išvardija pavasarinės gamtos spalvas. 

- Pasivaikščiojimų metu tyrinėja 

žmonių, gyvūnų, paukščių pėdsakus 

žemėje, aptaria jų skirtumus. 

- Klausosi  gamtos garsų: medžių 

ošimo, vandens čiurlenimo, paukščių 

čiulbėjimo. 

- Aptaria, ko reikia augalui, kaip jį 

prižiūrėti, kad jis augtų.] 

- Bando patys paaiškinti gamtos 

reiškinius. 

- Aptaria, kaip išsaugoti gražią gamtą, 

įvardija elgesio taisykles gamtoje: 

nelaužyti medelių, nešiukšlinti, neskinti 

gėlių be reikalo ir t.t.  

- Supranta, kad visi gyvūnai nori 



58 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti ekologinės kultūros 

pradmenis, skiepyti atsakomybės 

jausmą kiekvienai gyvai būtybei, 

mokyti juos mylėti ir globoti. 

- Aptarti ugdytinių elgesio taisykles 

gamtoje ir laikytis jų. 

- Kartu su tėveliais sukalti inkilėlių 

ir juos įkelti į darželio teritorijoje 

augančius medžius. 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais. 

gyventi, aptaria žolės deginimo žalą 

gamtai. 

- Susipažįsta su tradiciniu požiūriu į 

gyvūniją: lygina vaiko ir gyvūno būdą: 

gudri kaip lapė, bailus kaip kiškis, 

išmintinga kaip pelėda. 

- Dalyvauja įstaigos bendruomenės 

šventėje Žemės dienai paminėti. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Žaisti siužetinius-vaidmeninius 

žaidimus gamtos tematika, dainuoti 

daineles, deklamuoti eilėraščius. 

-Aptarti pavasario lygiadienį (kovo 

21 diena). 

- Dalyvauti prižiūrint ir puošiant 

artimiausią gamtinę aplinką, suvokti 

savo vietą joje, pažinti ir įvardinti 

gyvenamosios vietovės objektus 

(upę, kalvą, mišką ir pan.), gyvūnus 

ir augalus.  

- Rodyti pagarbą gyvajai ir 

negyvajai aplinkai ir 

besiformuojančią atsakomybę už jos 

išsaugojimą. 

- Mokyti rūšiuoti atliekas.  

- Žaidžia siužetinius – vaidmeninius 

žaidimus, dainuoja daineles pavasario, 

atbundančios gamtos tema. 

- Klausosi lietuvių liaudies pasakų, 

padavimų apie mūsų Lietuvos gamtos 

grožį. 

- Judesiu, mimika, kalbos dialogu 

charakteringai vaidindami išreiškia 

paukščius, gyvūnus. 

- Klausosi ir patys bando kurti mįsles, 

skaičiuotes, trumpus eilėraštukus apie 

augalus ir gyvūnus. 

- Aptaria pavasario lygiadienį, kai diena 

susilygina su naktimi. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Vaidinant mimika, gestais, 

dialogais perteikti paukščių, gyvūnų 

charakteringus bruožus, muzikos 

instrumentais išgauti  paukščių ir 

gyvūnų balsus. 

- Dalyvauti Žemės dienos 

paminėjimo įstaigos bendruomenėje 

šventėje. 

- Įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis vaizduoti: piešti, 

aplikuoti, lipdyti, kurti iš gamtinės 

medžiagos gyvūnus, paukščius, mus 

supančią artimiausią aplinką.   

-Eksperimentuoti sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, skaitmeninio 

piešimo ir kitomis kompiuterinėmis 

technologijomis.  

-Noriai, džiugiai groti  ir 

improvizuoti savos gamybos 

vaikiškais muzikos instrumentais. 

 

- Muzikos instrumentais bando išgauti 

paukščių balsus. 

- Įsiklauso ir išreiškia judesiu, kalba 

skirtingos nuotaikos muziką (linksma – 

liūdna), lygina du skirtingus kūrinius, 

nusako muzikos tembrą (greitas – 

lėtas). 

- Groja netradiciniais muzikos 

instrumentais: pagaliukais, akmenukais, 

kaladėlėmis muša į ritmą. Pritardami 

dainuoja ir šoka. 

- Tariasi bendrai atlikdami grupinius 

meninės kūrybos darbelius. 

- Štampuoja pačių pasirinktomis dailės 

priemonėmis. 

- Aptaria spalvų paletėje esančias šiltas 

ir šaltas spalvas, eksperimentuoja su 

jomis. 

- Įvairiomis piešimo technikomis 

iliustruoja knygeles, kuria atvirukus. 

- Aptaria ir pasidžiaugia savo ir draugų 

darbeliais. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Sukurti grupėje tokią pažintinę ir 

saugią žaidybinę aplinką, kuri 

padėtų vaikams geriau susipažinti 

su gamtine aplinka. 

- Skatinti vaikus savo iniciatyva 

pagal pomėgius pasirinkti veiklą, 

ilgam įsitraukti į ją ir plėtoti, gebėti 

pratęsti veiklą po tam tikro laiko 

tarpo. 

- Apsilankyti poilsio zonoje prie 

miesto tvenkinių, ne tik pasigrožėti 

pavasarėjančia gamta, bet ir surinkti 

šiukšles. 

-Žaidžiant, stebint gamtinę aplinką 

saugoti save ir kitus. 

- Judesiai mėgdžioja gyvūnų ir 

paukščių elgseną. 

- Apsilanko poilsio zonoje prie miesto 

tvenkinių. Pasidžiaugia atbundančios 

gamtos garsais, kvapais, spalvomis.  

- Supranta, kad nuo mūsų pačių 

priklauso, ar mūsų artimiausia gamtinė 

aplinka bus saugi ir švari. 

-  Renka popieriaus ir plastiko šiukšles.  

- Aptaria šiukšlinimo žalą ne tik 

gamtai, bet ir mūsų pačių sveikatai, nes 

lakstydami basi gali susižeisti stiklo 

šukėmis. 

AUGU 

SVEIKAS IR 

STIPRUS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Suteikti žinių apie sveiką 

gyvenseną. 

- Ugdyti norą komunikuoti. 

- Vartoti naujai išgirstus 

sudėtingesnės sandaros žodžius, 

naujus terminus.  

- Domėtis suaugusiojo bei grupės 

draugo jausmais ir savijauta, 

užjausti, pagailėti, siūlyti savo 

pagalbą.  

- Deklamuoti eilėraščius, atkartoti 

trumpas pasakas ar apsakymus apie 

sveiką gyvenseną, pridedant savo 

žodžių, pasakojimą ar eilėraštį 

palydint gestais ar mimika.  

- Apmąstyti ir samprotauti, ko 

mokėsi, ką išmoko, ko dar norėtų 

išmokti.  

- Vaikai klausosi auklėtojos skaitomų 

grožinės literatūros kūrinėlių apie 

sveikatą.  

- Savo mintis, jausmus, norus bando 

išreikšti įvairiais būdais:žodžiu, kūnu, 

mimika. 

- Kuria“ sveikatos medį“(kas man 

padeda būti sveikam). 

- Suvokia laiko tėkmę, aiškinasi nuo ko 

priklausomūsų gyvenimo trukmė, ką 

turime daryti, kad augtume sveiki ir 

ilgai gyventume(saikingas ir sveikas 

maistas, pietų miegas, 

pasivaikščiojimai gryname ore). 

- Tarp bendraamžių palaiko pokalbius, 

dialogus, tenkina savo bendravimo 

poreikį pasakodamas savo įspūdžius, 

išgyvenimus. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Suvokti, kad tavimi rūpinasi. 

- Elgtis bendraamžių tarpe ir 

šeimoje savarankiškai, suprantant, 

kas yra gerai, o kas blogai. 

-  Suvokti save kaip atskirą asmenį. 

- Padėti draugui, jei reikalinga tavo 

pagalba. 

- Suvokti, kad daug kam esi 

reikalingas. 

-Grupėje laikytis numatytos 

tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 

Priminti kitiems tinkamo elgesio 

taisykles ir bandyti jų laikytis be 

suaugusiojo priežiūros. 

- Vaikas žaisdamas susikaupia, 

netrukdo šalia esančiam draugui, 

iškylus nesekmei kreipiasi į 

bendraamžį, suaugusį. 

- Išvardina esminius savo ir kitų 

žmonių skirtumus, žino pagrindinę 

informaciją apie save: vardą, pavardę, 

namų, darželio adresą, tėvų vardus, 

darbovietes. 

- Pasakoja apie savo šeimą: šeimos 

narius, pomėgius, savo pareigas 

šeimoje. 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Skatinti natūralų domėjimąsi 

savimi. 

- Padėti atrasti vis įvairesnius savęs 

pažinimo būdus. 

- Įgyti supratimą apie mus supančių 

daiktų, reiškinių įvairovę. 

-Skirti vaisius, daržoves, uogas, 

nusakyti, kaip juos naudoti maistui. 

 -Gebėti skirti dešinę ir kairę savo 

kūno puses, kūno priekį nugarą. 

- Vaikai žaisdami žaidimus supranta, 

kuo skiriasi vienas nuo kito ir kuo 

panašus. 

- Matuoja, lygina kūno dalis suvokdami 

jų proporcijas. 

- Sveriasi, matuoja savo ūgį, suvokdami 

savo augimą.  

- Daro pėdų atspaudus, raumenų 

tempimo, vikrumo, ištvermės pratimus, 

taip sužino apie savo anatominius 

ypatumus, fizines galimybes.  

- Supranta ir pajunta ryšį tarp savęs ir 

aplinkos:  kokia reikalinga priežiūra 

žmogui, augalui, gyvūnui, kad būtų 

tinkamos augimo sąlygos. 

- Gamtoje surinktus daiktus gretina, 

lygina, grupuoja, dalina, atima, prideda. 

- Varto metų kalendorių suprasdami 

laiko sąvoką, tyrinėja laikrodį, suvokia 

laiką atskiru gyvenimo grupėje 

momentu. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdyti teigiamą požiūrį į fizinį 

aktyvumą, vertybines nuostatas:būti 

sveikam, stipriam. 

- Savarankiškai laikytis asmens 

higienos. 

- Skatinti racionalios mitybos 

įgūdžius. 

- Nusiteikti rūpintis savo ir kitų 

saugumu ir sveikatos išsaugojimu. 

- Noriai ugdytis sveikam 

kasdieniniam gyvenimui reikalingus 

įgūdžius: tvarkingai valgyti, 

savarankiškai atlikti savitvardos 

veiksmus: apsirengti ir nusirengti, 

naudotis tualetu, praustis, šukuotis. 

–Saugoti savo sveikatą ir saugiai 

elgtis aplinkoje.  

- Stengtis geriau suprasti kitų 

emocijas ir jausmus, tinkamai į juos 

reaguoti (pvz. stengtis paguosti, 

padėti). 

- Skatinti savo iniciatyva pagal 

pomėgius, interesus pasirinkti 

veiklą. 

- Vaikai kiekvieną rytą manštinasi, 

aktyviai juda kūno kultūros 

užsiėmimuose: įvaldo vis naujus 

judėjimo būdus, pereinant nuo 

atsitiktinio, netikslaus veiksmo  ar 

judesio iki koordinuoto, valingo 

judėjimo.  

- Geba fiziškai išsikrauti susikaupus 

emocinei įtampai: atlieka kvėpavimo 

pratimus.  

- Žaidžia judriuosius žaidimus, 

dalyvauja varžybose su kitų grupių 

vaikais. 

- Atlieka saviruošos darbus pagal 

dienos režimą, esantį grupėje.  

- Mokosi lietuvių liaudies žaidimų. 

- Pastebi netvarką savo grupėje, savo 

išvaizdoje, siekia susitvarkyti:naudojasi 

veidrodžiu, šukomis. 

- Naudojasi asmens higienos 

priemonėmis pagal paskirtį.  

- Turi žinių apie sveiką ir nesveiką 

maistą: skiria ir grupuoja maisto 

produktus pagal jų reikalingumą 

organizmui, juos pavadina.  

- Naudojasi stalo įrankiais ir laikosi 

maitinimosi kultūros: naudojasi peiliu ir 

šakute, servetėle, gerai sukramto 

maistą.  

- Turi žinių apie aplinkoje 

egzistuojančius gyvybei ir sveikatai 
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kenksmingus veiksnius: šaltą ir karštą 

orą, nepažįstamas medžiagas. Žino, 

kaip jų išvengti. Prisiima atsakomybę 

už savo veiksmus, galinčius pakenkti 

fizinei bei psichinei sveikatai: atsargiai 

elgiasi gatvėje, su elektros prietaisais, 

nepažįstamais žmonėmis.   

- Atlieka užduotėles “Aš saugus, kai 

žinau“(piešdami vaizduoja, kur jaučiasi 

saugus, o kur ne) . 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Naudoti įvairias piešimo 

technikas: purškimą, štampavimą ir 

kt. 

- Suteikti galimybę atsipalaiduoti, 

išreikšti savo emocijas.  

-Šokti sudėtingesnius ratelius 

(tilteliai, grandinėlės), paprastųjų ir 

bėgamųjų 

(paprastasis bėgamasis, aukštas 

bėgamasis, liaunas, smulkus 

bėgamasis) žingsnių autorinius ir 

natūralių judesių šokius.  

-Kurti  darbelius, naudojant  

skaitmenines priemones. 

- Vaidindamas vaikas bando išreikšti 

save, teigiamai save vertina, bendrauja 

tarpusavyje ir su žiūrovais.  

- Klausosi muzikos, dainuoja, 

muzikuoja atrasdami savo meninius 

gebėjimus.  

- Apvedžioja lapų, plaštakos ar kitų 

daiktų  konturūs, vėliau juos 

išdekoruoja. 

- Bando įvairių rūšių dažus(guašą, 

akvarėlę, vaškines kreideles, tušą). 

-  Dalyvauja piešinių parodoje „Mano 

žandukai, kaip obuoliukai“(skirta 

Pasaulinei sveikatos dienai- 

balandžio 7 d.). 

KNYGĄ 

MYLĖK, JI 

PADĖS TAU 

PASAULĮ 

PAŽINTI 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdyti meilę knygai. 

- Supažindinti su literatūros 

pasauliu. 

- Klausytis aplinkinių pokalbių, 

sekamų, pasakojamų, skaitomų, 

deklamuojamų kūrinių literatūrine 

kalba, tarmiškai.  

- Sužadinti norą domėtis, vartyti, 

„skaitinėti“ knygas. 

- Turtinti vaikų supratimą apie 

knygelių turinį. 

- Kalbėtis apie spaudinių 

iliustracijas, fotoalbumų 

nuotraukas, skelbimus, simbolius 

gatvėse, parduotuvėse ir kt., 

apibūdinti, aiškinti.  

- Mokyti laikytis elementarių 

kalbinio etiketo normų.  

- Žaisti garsais ir žodžiais, kurti 

naujus žodžius.  

- Suprasti pajuokavimus, 

dviprasmybes, frazeologizmus, 

perkeltinę žodžių prasmę.  

- Vaikai klausosi pedagogo žaismingų, 

išraiškingų pasakojimų, skaitomų 

grožinių kūrinėlių, pasakų, juos 

perpasakoja, dalinasi patirtais 

įspūdžiais, improvizuoja, kuria 

patys:keičia pradžią ar kūrinio pabaigą, 

veikėjus. 

- Turtina žodyną malonybiniais, 

mažybiniais, giminingais žodžiais.  

-  Žaidžia “žodžių  žaidimus“: kuria 

naujus žodžius, ieško panašiai 

skambančių, besirimuojančių.  

- Varto knygeles.   

-  Kampelyje įrengia knygelių parodą, 

knygeles delioja pagal spalvą, dydį, 

paskirtį.  

- Naudojasi kortelėmis su įvairiais 

simboliais (skaitmenimis, raidėmis, 

natomis, spalvomis) ir aiškinasi, 

kuriuos iš šių ženklų galima rasti 

knygelėse. 

-  Aplanko miesto biblioteką.  
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- Skatinti vaikus drąsiai bendrauti 

su mažiau pažįstamais ar 

nepažįstamais žmonėmis miesto 

bibliotekoje. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Pratinti gražiai elgtis su knyga. 

- Skatinti suvokimą, kad knyga 

turtina žodyną. 

-Gebėti diskutuoti, tartis, derėtis su 

kitais vaikais dėl žaidimų 

sumanymų ir veiklos. 

-Tartis, diskutuoti su suaugusiais 

dėl dienotvarkės ir elgesio taisyklių, 

teikti pasiūlymus, stengtis laikytis 

susitarimų. 

- Varto knygeles su pagarba, stengiasi 

nesulankstyti, nesuplėšyti lapų.  

- Klausosi įvairių pasakų įrašų.  

- Žaidžia žaidimą telefonas. 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA. 

- Supažindinti su knygų įvairove. 

-Suprasti, kad knygos skaitomos iš 

kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. 

- Paskatinti domėtis rašytiniais 

ženklais ir simboliais. 

- Vaikai namuose atrenka įdomių 

formų, mažas ir dideles, plonas ir 

storas, storais ir plonais viršeliais, 

eilėraščių, pasakų, spalvinimo 

knygeles.  

- Atsineša jas į grupę, kad draugai jas 

apžiūrėtų, vartytų, klausinėtų, domėtųsi 

jų įvairove. Patikusias knygeles 

paskaitome. 

Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda 

vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, 

ilgesnis – trumpesnis, storesnis – 

plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Sudominti vaikus kūryba, skatinti 

patiems kurti įvairaus turinio ir 

formos knygeles, eilėraščius. 

- Kurti  lėlių, dramos vaidinimus 

pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą 

situaciją, improvizuoti trumpas 

žodines veikėjų frazes, fizinius 

veiksmus, atskleisti  jų norus, 

emocines būsenas. Tikslingai 

naudoti daiktus, teatro reikmenis, 

drabužius, aplinką.  

-Klausytis  kompozitorių ir 

liaudiškos muzikos kūrinių. 

Įvardinti  kai kuriuos klausytų 

kūrinių autorius ir atpažinti  

liaudiškos muzikos kūrinius.  

- Vaikai karpo, lanksto, „suriša“ lapus į 

knygeles, klijuoja popieriaus lapus. 

- Piešia, aplikuoja, kopijuoja raides, 

žodžius.  

- Kuria „Burtų“ knygelę(ant stiklo, 

keramikinės plytelės pirštukų dažais 

piešia raides, raštuotą kilimą. Po to ant 

piešinio užkloja popieriaus lapą, padaro 

antspaudą). 

VELYKOS. 

GYVYBĖS 

ATBUDIMAS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Laukti Velykų, sužinoti, kokia tai 

šventė, tradicijos. 

- Žinoti, kas tai yra lygiadienis. 

- Bendraujant turtinti savo žodyną. 

- Dalintis šv. Velykų šeimoje 

- Klausosi auklėtojos pasakojamo mito 

apie Pasaulio atsiradimą iš stebuklingo 

paukščio kiaušinio, apie ant paukščio 

sparnų kasmet atnešamą pavasarį- 

išsigelbėjimą nuo šalčio ir bado.  

- Sužino, kodėl ir kaip atsirado paprotys 

dažyti ir marginti kiaušinius, ką tai 
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tradicijomis bei įspūdžiais. 

- Deklamuoti eilėraščius apie šv. 

Velykas, deklamavimą palydint 

gestais ir mimika.  

- Nepertraukiant klausytis draugų ir 

suaugusiųjų kalbos, pasakojimų 

bendraujant bei veikiant.  

mums reiškia šiandien- gyvybės 

atbudimo nujautimą.  

- Lygiadienį supranta, kaip dienos 

ilgėjimą, saulutės kylimą vis aukščiau ir 

ilgiau buvimą danguje.  

- Turtina savo žodyną žodžiais: laša, 

kapsi, srovena, šniokščia. 

- Dalinasi atsiminimais, kaip pernai 

Velykas šventė su šeima. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA. 

- Stebėti gamtos atbudimo ženklus. 

- Pratinti stebėti, klausinėti, ieškoti 

informacijos knygose, klausantys 

skaitomo kūrinio. 

- Skatinti glaudesnį ryšį su gamta, 

mokyti ją tausoti, saugoti, pažinti. 

-Domėtis gamtos reiškiniais ir jų 

aiškinimu (rasa, vaivorykštė, vėjas 

ir pan.).  

-Nusakyti kaip skiriasi orai kitose 

pasaulio šalyse 

- Vaikai nuolat stebi pokyčius gamtoje, 

atkreipia dėmesį į tam metų laikui 

būdingus požymius, fiksuoja pakitimus.  

- Išvykų metu vaikai prisirenka ko nors 

žalio, atgijusio po žiemos rimties: 

karklo ar žilvičio kačiukų, berželio 

šakelių Velykų stalui papuošti. 

- Eksperimentuoja „pasodink sėklelę ir 

atsiras nauja gyvybė“ (sodina į žemę 

pipirinę, žolytę). 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti gamtos ir žmogaus 

sąveikos ryšio suvokimą. 

- Bandyti susitaikyti nuo netinkamo 

elgesio jį provokuojančiose 

situacijose, ieškoti taikių išeičių, 

kad neskaudintų kitų. Stengtis 

suvaldyti savo pyktį, įniršį.  

- Žaidžia „Minčių lietų“- kas gamtoje 

yra gyva (gėlės žiedas, augantis medis, 

skraidantis paukštis, įvairūs gyvūnai ir 

žmogus). 

- Dalyvauija diskusijoje „Ką reiškia 

būti žmogumi?“(daryti gerus darbus, 

aptarti, kokie darbai yra geri, ką gero 

galime padaryti laukiant šv. Velykų). 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdyti gebėjimą saugiai elgtis 

gamtoje. 

- Valdyti savo kūną žaidžiant, 

imituojant įvairius judesius- 

bėgimą, šliaužimą, ropojimą. 

- Mokytis vis geriau suprasti ne tik 

kitų jausmus, bet ir situacijas, 

kuriose jie kyla (pakviesti žaisti 

nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą 

nepriėmė kiti). 

- Tvarko aplinką, dalyvauja „pavasario 

švarinimo“ darbuose. 

- Lauke imituoja įvairiausių gyvūnėlių, 

paukštelių judėjimo būdus. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Skiepyti jautrumą gamtai, jos 

grožiui, perteikti tai piešiant, 

lipdant. 

- Išsiaiškinti margučių spalvų 

reikšmę. 

-Susipažinti su margučių raštų 

įvairove. 

- Daryti Velykinius sveikinimus.  

-Melodiniais vaikiškais muzikos 

instrumentais groti 2–3 garsų 

melodijas. Pritarti suaugusiojo 

grojimui, atliekant  muzikines 

pjeses solo ir orkestre, sekti 

dirigento 

judesius, stengtis kartu pradėti ir 

baigti kūrinėlį. 

-Jausti meninės raiškos džiaugsmą, 

rodyti  norą aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje. 

- Piešia stebimus gamtoje vaizdus: 

saulę, debesį ir kt.  

- Stebi spalvas gamtoje ir jomis 

eksperimentuoja. 

- Dėlioja margučių atvaizdus ar 

medinukus, ieško ant kurių yra 

saulyčių, paukščių pėdelių, žalčiukų 

ženklų, labiausiai patikusiais raštais ar 

elementais bando marginti popierinį 

margutį. 

- Grupėje įrengia „Velykinių 

sveikinimų“ dėžutę, į kuria kiekvienas 

įmeta sveikinimą draugui, tėveliams, 

auklėtojai. 

MANO 

AUGINTINIS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Pakalbėti apie augintinius, 

išklausyti pasakojimų, kaip jais 

rūpintis. 

- Naudoti tautosaką ir grožinę 

literatūrą, padedančią vaikui pažinti 

įvairius gyvūnus. 

- Samprotauti apie laukinių ir 

naminių gyvūnų gyvenimo 

skirtumus. 

- Turtinti vaiko aktyvųjį ir pasyvųjį 

žodyną žodžiais, susijusiais su 

gyvūnais. 

- Nupiešti savo augintinį ir užrašyti 

spausdintomis raidėmis jo vardą.  

- Vaikai pasakoja apie savo augintinį, 

naudoja kuo daugiau vaizdingų, 

mažybinių žodžių. 

- Mėgdžioja augintinių „garsus“.  

- Varto knygeles, susipažįsta su 

įvairiais gyvūnais, klausosi auklėtojos 

skaitomų pasakų.  

- Kuria gyvunėliams vardus. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Pratinti prisiimti atsakomybę už 

savo paties kasdieninį elgesį ne tik 

su savo augintiniu, bet ir kieme, 

gatvėje pamatytais gyvūnais. 

-Geranoriškai veikti su kitais grupės 

vaikais, siūlyti savo sumanymus ar 

priimti kitų, fantazuoti. 

-Priimti su veikla susijusius 

suaugusiojo pasiūlymus. 

- Vaikai žiūrinėdami paveiksliukus 

tyrinėja augintinių elgseną.  

- Žino, kad su gyvu padarėliu galima 

bendrauti žvilgsniu, prisilietimu, 

maloniu žodžiu.  

- Žiūrinėja atsineštas nuotraukas su 

savo augintiniu, dalinasi įspūdžiais, 

išgyvenimais su draugais. 

- Kuria albumą „Mano augintinis“. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Atkreipti dėmesį į gyvūnus, 

supančius žmogų. 

- Pajausti ryšį tarp žmogaus ir 

gyvūno. 

- Patirti kuo gyvūnai panašus ir kuo 

- Vaikai žiūrinėja spalvingus, 

žaismingus gyvūnų paveikslus, šnekasi 

su draugais, kas kokius gyvūnus 

pažįsta, yra matęs, gali pavadinti, 

kuriuos gyvūnus žmonės laiko 

namuose, kuriuos ne, aiškinasi kodėl.  
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skiriasi. 

-Atpažinti ir įvardinti ne tik 

naminius, bet kai kuriuos laukinius 

gyvūnus. 

-Gebėti samprotauti apie naminių ir 

laukinių gyvūnų gyvenimo ir 

mitybos skirtumus 

- Pratintis gražiai elgtis su gyvūnais. 

- Prieš jį įsigyjant susipažinti su 

laikymo sąlygomis.  

- Kiekvienas vaikas papasakoja, kokia 

priežiūra reikalinga jo augintiniui 

(pamaitinti, išvalyti natvelį, išmaudyti 

ir kt.), kaip augintinis žmogui už tai 

atsidėkoja (saugo namus, suteikia 

džiaugsmo, ramina.).  

- Kartu drauge padaro išvadą, kad 

augintinio ir žmogaus gyvenimas 

tampriai susijęs. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Gėrėtis augintiniu, tyrinėti jo 

išvaizdą, tai perteikti popieriaus 

lape. 

- Mėgdžioti augintinių „kalbą“. 

- Dainuoti daineles apie gyvūnėlius. 

-Noriai, džiugiai groti  ir 

improvizuoti  daiktais iš gamtos 

(akmenukais, lazdelėmis, 

kriauklytėmis, kankorėžiais, 

riešutais ir kt.), savos gamybos 

vaikiškais muzikos instrumentais. 

 

- Vaikai piešia, aplikuoja savo 

augintinį, sukuria jam nuotaiką 

(alkanas, piktas, linksmas).  

- Kuria piešinių katalogą „Mano 

augintinis“. 

- Gamina rėmelius mylimo gyvūnėlio 

portretui (naudojasi žirklėmis, klijais). 

- Žino, kad gyvūnai „šneka“ vis kitu 

balsu, bando išgauti kai kurių balsus 

(braukia pirštu aplink stiklinės briauną, 

įtempus siūlą, braukia per jį pirštu). 

- Bando išploti savo augintinio vardą. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Priminti, kaip elgtis su benamiais 

gyvūnėliais. 

- Išbandyti savo kūno galimybes. 

- Noriai, džiaugsmingai judėti, 

skatinti judrią veiklą ir žaidimus. 

- Žaidžia „Minčių lietų“- kodėl 

negalima liesti benamių gyvūnų(gali 

užsikrėti įvairiomis ligomis, gali įkasti) 

- Imituoja įvairiausių gyvūnų eisenas. 

AŠ IR MANO 

ŠEIMA. 

MOTINOS 

DIENA 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Susipažinti ir aptarti savo šeimos 

istoriją 

-   Domėtis tėvelių profesijomis, 

aptarti jas su draugais. 

- Susipažinti su Motinos simboline 

reikšme lietuvių kalboje ir 

tautosakoje, grožinėje literatūroje. 

-Pasakoti apie savo šeimą, jos buitį 

ir tradicijas 

-Žinoti jog gamtoje esama savaime 

pasikartojančių ciklų (kartojasi 

savaitės dienos mėnesiai metų 

laikai, keičiasi kartos ir t.t) 

- Pratintis mandagiai elgtis su 

suaugusiais. 

- Žiūrinėja iš namų atsineštas šeimos 

nuotraukas. 

- Aptariama, kam skirta Motinos diena 

ir įsidėmi, kada ji švenčiama. 

- Dalyvauja „minčių lietaus“ 

diskusijoje, svarstydamas, kuo gali 

pradžiuginti savo šeimos narius. 

- Įvardija savo tėvelių profesijas, 

papasakoja apie jas, pasvarstydami, o 

kuo jie norėtų tapti užaugę. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Aptarti, kas yra šeima, išvardyti 

šeimos narius, papasakoti apie jų 

pomėgius. 

- Vartyti  į grupę iš namų atsineštus 

fotonuotraukų albumus. 

- Įvardija savo šeimos narius, 

paaiškindamas, paaiškina giminystės 

ryšius: brolis, sesuo, pusseserė, teta, 

dėdė , seneliai. 

- Pasakoja apie savo šeimos laisvalaikį, 

pomėgius. 
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- Didžiuotis savo šeima, gerbti ir 

mylėti savo tėvus, senelius, brolius 

ir seseris. 

- Žaisti siužetinius-vaidmeninius 

žaidimus apie šeimos gyvenimą, 

draugiškai susitarti, pasiskirstant 

vaidmenis. 

-Suvokti savo norus, jausmus, 

savybes, gebėjimus, šeimą, 

bendruomenę, Tėvynę. 

-Suprasti savo asmens tapatumą 

(„aš esu, buvau, būsiu“), priskirti 

save savo šeimai, pasitikėti savimi 

ir savo gebėjimais. 

-Suvokti, kad jis buvo, yra ir visada 

bus tas pats asmuo: atpažinti save 

kūdikystės nuotraukose, apibūdinti 

savo išvaizdą, teisingai pasakyti, 

kad suaugęs bus vyras (tėvelis), 

moteris (mamytė).   

- Aptaria tėvų darbą, klausosi į grupę 

pakviestų tėvelių pasakojimų apie jų 

profesijas.  

- Bendraudami, žaisdami laikosi pačių 

nusistatytų taisyklių, susitarimo: 

atsiklausia, paprašo, derasi ir 

pasiskirsto vaidmenis. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Žaidimų, bendros veiklos metu 

perteikti savo šeimos patirtį, 

bendravimo būdą. 

- Domėtis giminystės ryšiais, 

reikšmingais šeimos įvykiais. 

- Kalbėti natūraliai, atsižvelgiant į 

bendravimo situaciją, išsakant savo 

patirtį, norus, svajones, svarstymus, 

vartojant maloninius, mandagumo 

bei vaizdingus žodžius apie mamą.   

- Nepertraukiant klausytis draugų ir 

suaugusiųjų kalbos, pasakojimų 

bendraujant bei veikiant. 

- Parašyti pagal galimybes 

sveikinimą mamytei spausdintomis 

raidėmis.  

- Tėvų elgesio pavyzdžius atspindi 

siužetiniuose –vaidmeniniuose 

žaidimuose, juos demonstruoja 

kasdieninėje veikloje. 

- Prisimena tėvelių, senelių sektas 

pasakas, bando jas perpasakoti grupės 

draugams. 

- Pasakoja apie reikšmingus, 

įsimintinus šeimos įvykius, šventes. 

- Aptaria, kas tai yra šeimos paslaptis, 

kam ją galima patikėti? 

- Klausosi grožinės literatūros 

kūrinėlių, pasakų, legendų, dainų apie 

motulę – namų židinio, gimtosios 

kalbos saugotoją. 

- Mokosi dainelių, eilėraštukų, skirtų 

Mamyčių dienai. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

-Piešti savo šeimą, mamos, tėvelio 

portretus. 

- Sudaryti ir nupiešti savo šeimos 

genealoginį medį.  

- Kurti sveikinimų atvirukus, 

komponuoti puokštes, pasimokyti 

dainelių, eilėraštukų. 

- Piešia savo šeimą, mamos ir tėvelio 

portretus, bando išreikšti  artimųjų 

nuotaiką, jausmus, mintis, išvaizdą 

spalvomis. 

- Iliustruoja šeimos medį. 

- Žaidžia tėvų žaidimus, kuriuos jie 

žaisdavo vaikystėje. 

- Piešia sveikinimų atvirukus, 

komponuoja gėlių puokšteles. 

- Kopijuoja patikusius eilėraščių 

žodelius. 

- Patys bando kurti trumpus 

eilėraštukus, palinkėjimus mamytėms. 

- Klausydamiesi muzikos įrašų bando 
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kurti ritminius šokius. 

- Kuria lopšinę mamytei, bando ją 

atlikti, pritariant lietuvių liaudies 

instrumentais: tarkšle, švilpyne, 

barškučiais.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Suvokti asmeninį saugumą 

šeimoje, pasitikėti savo artimaisiais, 

ištikus bėdai ar sunkumams išdrįsti 

kreiptis į juos  pagalbos. 

- Aptarti, kaip mes mylėdami savo 

mamytes, padedame jai 

kasdieniniuose darbuose, 

pradžiuginame ją savo dėmesiu. 

- Pradėti kalbėtis apie jausmus su 

kitais – pasakyti ar paklausti, kodėl 

pyksta, kodėl liūdi.  

- Išsako savo nuomonę, kodėl būtina 

šeimoje vienas kitam padėti? 

- Klausinėja, taip pat atsako į pedagogų 

pateiktus klausimus: Į ką esi panašus? 

- Ką veikiate šeimoje visi kartu? 

- Kuo pasitiki, kai tau būna liūdna? 

- Žaidžia judriuosius žaidimus, 

išmėgindamas save, koks esi vikrus, 

greitas, kartu su mamyte pasidžiaugia, 

kaip sparčiai auga. 

SODAI 

SUŽYDĖJO, 

PIEVOS 

SUŽALIAVO 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Pastebėti ir suprasti  metų laikų 

kaitą, pajusti gamtos spalvų 

derinius. 

- Susipažinti su augalų gyvybės 

ratu.  

-Mokėti paaškinti kaip prižiūrėti 

kambarinius augalus, daržoves, 

stebėti jų augimą. 

-Gebėti nusakyti sodo, pievos 

būdingiausius bruožus (sode 

vyrauja -medžiai, krūmai, pievoje – 

žolės.) 

- Domėtis gyvosios ir negyvosios 

gamtos pokyčiais pavasarį. 

- Vyksta pasivaikščioti į poilsio zoną 

prie miesto tvenkinių. Grožisi gamtos 

harmonija, stebi žydinčių sodų spalvas, 

atspalvius. 

- Įsiklauso ir išgirsta paukščių giesmes 

sode, bitelių, muselių, vabalėlių 

dūzgimą, zyzimą; vėjo judinamų augalų 

šlamėjimą. 

- Per didinamąjį  stiklą apžiūri mažus 

pievų gėlių žiedelius,  nusako jų formą, 

vidukėlių įvairovę. 

- Daro rasą ant grupėje augančių augalų 

- juos apipurškia apšlaksto. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Pasivaikščiojimo metu priminti 

vaikams, kad reikia saugoti ne tik 

darželio teritorijoje augančius ir 

žydinčius augalus, bet ir be reikalo 

neskinti miesto parke ar miške 

žydinčių medžių šakelių, gėlių. 

-Suprasti susitarimų, taisyklių 

prasmę, bei naudingumą ir 

savarankiškai jų laikytis. 

-Suprasti turintys nuo kitų atskirą 

savo norų, ketinimų, jausmų 

pasaulį. 

- Aptaria savo elgesio taisykles 

gamtoje: neskinti be reikalo gėlių, 

nelaužyti žydinčių medžių šakelių, 

nemėtyti šiukšlių. 

- Domisi bendra grupės draugų veikla 

žaidimų metu, dalyvauja bendraamžių 

pokalbiuose, valdo spontaniškus savo 

norus prisitaiko prie kitų vaikų elgesio: 

pakviečia žaisti, palaiko kito 

sumanymą, aiškina savo ketinimus ir 

įsiklauso į kitų vaikų nuomonę. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Pasigrožėti darželio teritorijoje 

žydinčiomis obelimis, vyšniomis, 

aptarti žiedų panašumą, skirtumus, 

žydėjimo laiką ir trukmę. 

- Apžiūri įvairius žiedelius, 

suskaičiuoja žiedlapius, jų eiles, įsižiūri 

į viduriukus, stebi ir komentuoja savo 

patirtus įspūdžius draugams ir 

pedagogui. 

- Inscenizuota pasakas su 
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- Įvardinti žinomus sodo vaiskrūmių 

ir vaismedžių pavadinimus, aptari 

žiedų spalvą, kvapus. 

- Pasiklausyti ir patiems įsiminti 

patarlių, mįslių, oro spėjimų, 

grožinės literatūros kūrinių. 

- Kalbant vartoti paprastos 

konstrukcijos gramatiškai 

taisyklingus sakinius.  

- Turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį 

žodyną žodžiais apie pavasarį 

sužaliuojančius ir pražįstančius 

augalus.  

- Užrašyti spausdintomis raidėmis 

augalų pavadinimus.  

dainuojamaisiais intarpais, patys kuria 

judesius. 

- Gamtoje patirtus įspūdžius  mokosi 

„užrašyti“ savo stebėjimų kalendoriuje. 

- Klausosi dažnai sekamų lietuvių 

liaudies pasakų, pasakų be galo, 

greitakalbių, gamtos garsų 

pamėgdžiojimų, mena na mįsles, jas 

įsidėmi. 

- Gamina medžių pavadinimų korteles. 

- Varto pažintines enciklopedijas, 

knygeles. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis kurti spalvingo 

žydinčio sodo paveikslą. 

- Pasiklausyti ir patiems padainuoti 

lietuvių liaudies dainų, pažaisti 

žaidimų. 

- Kuria spalvingą žydinčio sodo, 

pievos, gėlyno paveikslą. 

- Susipažįsta ir išbando įvairius piešimo 

būdus, laisvai žaidžia spalvomis, piešia 

pieštukais, flomasteriais, kreidelėmis, 

medžio anglimi, guašu. Darbelį papildo 

gamtine medžiaga, aplikaciją derina su 

anspaudais.  

- Išbando monotipijos techniką. 

- Išbando ir sužino, kad maišant spalvas 

galima išgauti trečią spalvą, 

eksperimentuoja, susipažįsta su 

atspalviais. Išvardija būdingas metų 

laikų spalvas.  

- Pasivaikščiojimu darželio kieme metu 

piešia šakele ant smėlio, kreida ant 

asfalto.  

- Klausosi muzikos įrašų, dainelių. 

- Savo dainuojamas daineles papildo 

įvairių instrumentų garsais. 

- Skanduoja trumpus tekstus.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Aptarti glaudų, grįžtamąjį 

žmogaus ryšį su gamta. 

- Mimika, kūno poza, judesiu 

laisvai reikšti savo nuotaiką, idėjas, 

mintis. 

- Pasivaikščiojimų metu 

atsipalaiduoti, nusiraminti, savo 

emocijas laisvai išreikšti 

pabėgiojant, pasilinksminant su 

draugais. 

- Savarankiškai ar priminus laikytis 

sutartų saugaus elgesio gamtoje 

taisyklių. 

 

- Susikuria savo žaidimų vietą darželio 

pavėsinėje, prie smėlio dėžės. 

Mėgaujasi nauja žaidimų erdve, 

galimybe laisvai išsidėlioti žaislus, 

judėti, veikti. 

- Savarankiškai arba patariamas geba 

pasirinkti drabužius ir apavą pagal orą. 

- Po žaidimų lauke, pasinaudojęs 

tualetu, prieš valgį plauna rankas su 

muilu. 

- Kūno poza, mimika, judesiu laisvai 

reiškia savo nuotaiką, idėjas mintis. 
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SMAGURIŲ 

MUGĖ 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Nusiteikti aktyviam dalyvavimui, 

pokštams, išmonei. 

- Sukurti savaitės simbolį. 

- Išmokti naudingų patarimų, 

pamokymų, juokavimų, pokštų. 

- Kurti fantastinius receptus. 

- Klausysis ir suprasti perkeltines 

kalbėjimo prasmes: dviprasmybes, 

absurdus, humorą, fantazijas, 

palyginimus, žodžių 

daugiareikšmiškumą.  

- Užrašyti spausdintomis raidėmis 

savaitės simbolio vardą. 

- Vaikai kartu su tėveliais kuria 

savaitės simboliui (smaližiui pirštui) 

vardą, galimus vardų varijantus 

atsineša į grupę.  

- Visi drauge tariasi, kokiu būdu 

išrinks vardą (burtų, skaičiuotės).  

- Atsimena visų pirštukų pavadinimus, 

kuria pirštukų pasakas naudodami 

įvairius pajuokavimus, pokštus, taip 

suteikdami sau ir draugams daug 

džiausmo. 

- Sudarinėja fantastinių receptų knygą: 

paprašo auklėtojos, kad užrašytų 

receptus(ledų, kokteilių, mišrainių, 

įvairiausių gėrimų receptai). 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Išmėginti savo sugebėjimus 

kuriant  ir gaminant nacionalinį 

grupės pyragą. 

- Išmėginti ragavimo ir skanavimo 

galimybes. 

- Prisiminti kokius žmogus turi 

pojūčius. 

-Nusakyti iš ko ir kaip gaminama 

duona, pieno produktai. 

- Bandyti įvardinti pojūčius.  

- Vaikai svarsto, kokį galėtų patys 

pasigamintį pyragą, kad jis būtų 

skanus ir taptu grupės nacionaliniu 

pyragu.(sausainių, vaflių pyragai ir 

kt.). 

- Išbando saldų, rūgštų, kartų maistą 

stebint save veidrodyje. 

- Pramogauja, ar būtų galima skanauti 

be rankų: banbo atsikąsti pakabinto, 

padėto į lėkštę, plūduriuojančio 

dubenyje vaisiaus.  

- Įsitikina, kad smilius ir kiti pirštai 

labai reikalingi. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti draugiškumą, mokėjimą 

dalintis. 

- Pratinti būti mandagiems. 

- Ugdyti pagarbą vienas kitam. 

- Domėtis suaugusiojo jausmais, 

savijauta, užjaučia, pagaili, siūlo 

savo pagalbą. 

- Vaikai draugiškai dalinasi atsineštais 

iš namų ir grupėje pasigamintais 

skanėstais, naudoja mandagumo 

žodelius : prašau, ačiū, atsiprašau. 

- Mandagiai, stengiantis neįžeisti 

draugo išreiškia savo nuomonę apie 

draugo atsineštą skanėstą(jeigu jam jis 

nepatiko). 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Derinti spalvos ir formos 

harmoniją serviruojant stalą. 

- Fantazuoti dirbant su plastilinu.  

-Dainuoti sudėtingesnio ritmo, 

melodijos, platesnio diapazono 

vienbalses dainas, jas gana tiksliai 

intonuoti.  

-Įvardinti kūrinio nuotaiką, tempą, 

dinamiką, skirti  kai kuriuos 

instrumentus. 

 

 

- Vaikai gamina iš popieriaus, 

kramtomų gumų popierėlių 

įvairiausias griliandas, kuriomis puošia 

šventinį saldumynų stalą.  

- Įsitikina, kad gražiai paserviruotas, 

skoningai papuoštas stalas „traukia 

akį“, sužadina apetitą, pakelia 

nuotaiką. 

- Lipdo rutuliuko, lazdelės, 

žvaigždutės, eglutės ir kitokios formos 

sausainius, riestainius bei lėkštutes 

jiems sudėti, panaudojant plastiliną, 

puošia juos įvairiausiais raštais. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Priminti elgesį prie stalo, 

- Vaikai prieš vaišinantis nusiplauna 

rankas, vaišinantis nečepsi, gerai 

sukramto  maistą, taip pajunta tikrąjį jo 
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savarankiškai serviruoti ir tvarkyti 

stalą 

- Kurti grupėje džiugią, gerą 

nuotaiką. 

- Susidūrus su sudėtinga veikla, 

kliūtimi, problema, skatinti  ją 

įveikti, pačiam bandant stebėtus ar 

naujai sugalvotus veikimo būdus. 

skonį, naudoja servetėles. 

- Kad grupėje vyrautų džiugi nuotaika 

vaikai smaližiauja išradingai ir 

atkakliai įveikdami įvairias kliūtis: 

skanėstą stengiasi pasiekti sukantis ir 

vyniojant virvelę ant liemens, 

rankomis vynioja juostelę ant 

lazdelės... 

VAIKYSTĖS 

SPINDULĖLIS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Džiaugtis vienas kitu, metų 

pasiekimais, išaugusiais gabumais. 

- Nusiteikti bendravimui, 

susitikimams, džiugiems 

išgyvenimams, pramogoms. 

- Nusiteikti būti aktyviems, 

išradingiems, pasitikinčiais savo 

jėgomis, pajusti vidinę laisvę, 

kūrybinį polėkį. 

- Geranoriškai, pagarbiai, 

mandagiai bendrauti su suaugusiais.  

- Garsiai svarstyti savo planuojamos 

veiklos eigą, pranešti apie tai 

draugui, grupelei draugų, visai 

grupei. 

- Klausinėti apie tai, kas išgirsta, 

matyta, sugalvota, pajausta.  

- Taisyklingai vartoti įvairias 

konstatuojamųjų ir klausiamųjų 

sakinių formas (kada, kur, kaip ir 

kt.).  

- Vaikai kalbasi vienas su kitu, 

prisimena, aptaria per metus įvykusius 

įvykius, nuotykius.  

- Apžiūrinėja savo darbelius, domisi 

draugo atliktais darbeliais. 

- Sprendžia, ką galėtų parodyti viso 

darželio vaikams šventėje “Būk sveika 

vasarėle“, kad atsispindėtų grupės 

savitumas. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Pasitikėti savimi ir savo 

gebėjimais. 

- būti pakantiems kitų kūrybai, 

kūrybine patirtimi dalintis su kitais. 

- Rodyti iniciatyvą bendraujant ir 

bendradarbiaujant su kitais vaikais, 

palaikyti su jais gerus santykius, 

domėtis skirtumais tarp vaikų ir 

juos toleruoti. 

- Interviu, pokalbiu metu savo 

sumanymais, idėjomis dalinasi su 

kitais, geranoriškai priima kitų 

siūlomas idėjas. 

- Dirbant darbelius stengiasi būti 

paslaugūs, padėti draugui. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti kūrybiškumą, kruopštumą. 

- Lavinti kūno plastiką, balso 

tembrą.  

- Eksperimentuoti sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, skaitmeninio 

piešimo ir kitomis kompiuterinėmis 

technologijomis. 

- Dainuoti trumpas daineles kanonu, 

įsiklausyti į savo ir draugų 

dainavimą. 

- Vaikai popieriaus lape išreiškia savo 

nuotaiką, džiugius išgyvenimus 

patirtus darželyje.  

- Prisimena per metus išmoktus šokius, 

daineles, su dideliu išradingumu juos 

kartoja ir džiaugiasi turėdami tokį 

didelį „žinių bagažą“. 
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SVEIKATOS STIPRINIMO 

KOMPETENCIJA 

- Diegti vaikams, kad judėjimas – 

sveikata. 

- Priminti rytinės mankštos reikšmę 

gyvenime. 

- Einant, bėgant, šliaužiant, 

ropojant, lipant, šokinėjant 

koordinuotai, mokytis išlaikyti 

pusiausvyrą, spontaniškai ir 

taisyklingai atlikti veiksmus, 

kuriems būtina akių-rankos 

koordinacija bei išlavėjusi smulkioji 

motorika. 

- Prisiminti per metus išmoktus 

žaidimus. 

- Atšilus orui vaikai mankštą daro 

lauke. 

- Žaidžiant per metus išmoktus 

žaidimus stengiasi laikytis žaidimo 

taisyklių, kad neįvyktų trumų, 

nelaimingų atsitikimų, judėdami saugo 

ne tik save, bet ir draugus. 
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 IX SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 3-6 METŲ VAIKAMS. VASARA 

 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA IR 

GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR 

PASIEKIMAI 

BIRŽELIO 1-OJI 

TARPTAUTINĖ 

VAIKŲ 

GYNIMO 

DIENA. 

PIRMAS 

BIRŽELIO 

SEKMADIENIS 

– TĖVO DIENA 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA. 

- Didžiuotis savo šeima, gerbti savo 

tėvus.. 

- Žinoti savo tėvų profesiją, 

darbovietę. 

- Rūšiuoti daiktus pagal paskirtį. 

- Pasitikėti suaugusiais, ramiai 

jaustis neįprastoje aplinkoje. 

- Atsineša iš namų fotografijas,  kur 

visa šeima kartu: žaidžia,  pramogauja, 

ilsisi.  

- Pasakoja apie savo šeimos tradicijas. 

Pasakoja draugams apie savo tėvelio 

darbą. 

- ,,Minčių lietus“ , ,,Kodėl aš myliu 

savo tėtį? 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA. 

- Bendrauti su kitais 

suaugusiais. 

- Sugebėti įsijausti į žaidimo 

veikėjo vaidmenį. 

-Jaustis esąs šeimos narys, 

kalbėti apie šeimą. 

-Jausmus išreikšti mimika ir 

žodžiais, o ne veiksmais. 

- Vaikai bendrauja su kitų vaikučių 

tėveliais: sveikinasi, sužino jų vardus, 

kokia jų profesija, pakviečia į grupę 

pabendrauti. 

- Vaikai žaidžia šeimą  

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Turtinti vaiko aktyvųjį ir 

pasyvųjį žodyną. 
- Naudoti tautosaką ir grožinę 

literatūrą, padedančią vaikui pažinti 

artimiausią žmogų.  

- Skatinti vaiko norą deklamuoti, 

žaisti žodžiais ir taisyklingai juos 

tarti. 

- Kalbėti natūraliai, atsižvelgiant į 

bendravimo situaciją, išsakant savo 

patirtį, norus, svajones, svarstymus, 

vartojant maloninius, mandagumo 

bei vaizdingus žodžius apie tėtį.   

- Nepertraukiant klausytis draugų ir 

suaugusiųjų kalbos, pasakojimų 

bendraujant bei veikiant. 

- Parašyti pagal galimybes 

sveikinimą tėveliui spausdintomis 

raidėmis. 

- Vaikai kartu su auklėtoja skaito 

grožinės literatūros, tautosakos  

kūrinėlius apie tėvelį. 

- Išmoksta lietuvių liaudies patarlių, 

priežodžių apie savo artimą. Stengiasi  

savo kalboje vartoti sinonimus  

(tėvužėlis, tėtušis, tėtukas ...) 

- Sugalvoja tėveliams gražių 

palinkėjimų, sveikinimo žodžių jų 

šventės proga.  
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Išploti, pagroti ritminį motyvą 

skanduojant  žodžius. 

- Naudoti įvairias piešimo technikas 

ir priemones. 

- Žaisti  muzikinius dialogus, kurti  

judesius kontrastingo pobūdžio 

muzikai. 

-Pasakyti, ką veikė ir ką išmoko. 

- Vaikai rankomis išploja, kojomis 

ištrepsi, akmenėliais pagroja  savo 

tėvelio vardą. 

- Paruošia tėveliui dovanėlę: atvirutę, 

rankdarbį pasirinkta priemone ir 

technika. 

 SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Įsitikinti, kad galima judėti 

skirtingu tempu.  

- Kūno judesiais imituoti darbo 

veiksmus ir procesą. 

- Turiningai plėtoti paties pasirinktą 

veiklą, ją tęsti po dienos miego, kitą 

dieną. 

- Tvarkingai valgyti, savarankiškai 

atlikti savitvarkos veiksmus: 

apsirengti ir nusirengti, naudotis 

tualetu, plauti rankas, šukuotis. 

- Domėtis savo ir kitų emocijomis 

bei jausmais. 

- Savarankiškai bandyti įveikti 

kliūtis savo veikloje, nepasisekus 

prašyti pagalbos bendraamžių ir tik 

po to kreiptis į suaugusįjį. 

- Judesiais mėgdžioja savo ir draugų 

tėvelių eiseną: eina lėtai- greitai, 

lengvai – sunkiai. 

- Kūno judesiais imituoja tėvelių 

darbo veiksmus: vairavimą, kalimą, 

gręžimą, šienavimą ir t.t.  

VASAROS 

ŽIEDŲ 

MARGUMAS 

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA. 

- Rūšiuoti daiktus pagal požymius: 

spalvą, formą, dydį.  

- Jausti atsakomybę už šalia 

augančius augalus. 

- Žinoti elementarias vaistinių 

augalų rinkimo taisykles, pažinti 

dažniausiai vartojamas vaistažoles. 

- Stengtis būti atsargiam su 

nežinomais augalais. 

 

- Išvyka prie Varnutės tvenkinių. 

- Pievoje prisirinkę gėlių vaikai 

rūšiuoja jas pagal spalvą, žiedų formą. 

Atpažįsta ir pavadina jas.  

- Tyrinėja augalus per padidinamąjį 

stiklą.  

- Grupėje ir kieme prižiūri augančias 

gėles: ravi, laisto, purena žemę.  

- Varto Raudonąją knygą, sužino 

saugomų pievų gėlių pavadinimus. 

- Prisirenka pievoje birželį žydinčių 

vaistinių augalų, džiovina juos 

grupėje. 
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 SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Suvokti, jog tą patį vardą gali turėti 

ir žmogus, ir augalas. 

- Tyrinėjant, eksperimentuojant 

pratintis veikti kartu su draugais, 

suaugusiuoju. 

-Pasitikėti savimi ir savo gebėjimais. 

-Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų. 

-Suvokti savo veiksmų pasekmes 

sau ir kitiems. 

- Sužino ar grupėje yra vaikų ar 

suaugusiųjų turinčių gėlių vardus  

(Rūta, Mėta, Linas, Rožė, Ramunė...) 

- Kartu su draugu, auklėtoja prižiūri 

darželio kieme augančius augalus, 

susitaria dėl darbo eigos, pasiskirsto 

pareigomis.  

 KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Netrukdyti kitiems klausytis. 

- Pratintis kitam žmogui pasakyti ką 

nors malonaus. 

- Stengtis išklausyti , suprasti ir 

reaguoti į tai, ką vaikui sako, aiškina 

suaugusysis ar bendraamžis.  

- Kalbėti, pasakoti apie tai, ką mato 

ir matė, girdi ir girdėjo, ką sužinojo, 

suprato, vartojant elementarius 

terminus, girdėtus naujus žodžius. 

- Klauso lietuvių liaudies pasakų, 

eilių, padavimų apie darželio ir lauko 

gėles.  

- Užmina ir mina mįsles apie augalus. 

- Dovanoja draugui, auklėtojai savo 

nuskintą žiedelį ar komponuotą 

puokštelę, pasakydamas komplimentą. 

MENINĖ KOMPETENCIJA. 

- Naudoti dailės darbeliuose 

gamtinę medžiagą. 
- Ugdyti vaikų kūrybiškumą. 

-Noriai, džiugiai groti  ir 

improvizuoti  daiktais iš gamtos 

(akmenukais, lazdelėmis, 

kriauklytėmis, kankorėžiais, 

riešutais ir kt.), savos gamybos 

vaikiškais muzikos instrumentais. 

 

- Komponuoja gėlių puokšteles, 

puošia jomis grupę. Dėlioja 

ornamentus iš gėlių lapelių, žiedų.  

- Dėlioja juos ant smėlio, klijuoja ant 

lapo. Iš akmenėlių ant smėlio dėlioja 

įvairių formų žiedynus. Puošia žiedais 

smėlio ,,pyragus“, ,,tortus“, plukdo 

gėles vandenyje: kuria gėlių  ,,jūrą“. 

- Žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, 

dainuoja dainelės apie rūtą, mėtą, 

ramunę ir kt. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA. 

-  Susirasti tinkamą žaidimo, 

pramogavimo, iškylavimo vietą. 

- Judesiais išreikšti savo įspūdžius, 

skambant muzikai. 

- Noriai, džiaugsmingai judėti, 

skatinti judrią veiklą ir žaidimus. 

-  Suprasti vaistinių augalų paskirtį. 

- Susidomėti ir ilgesniam laikui 

įsitraukti į suaugusiojo jam, vaikų 

grupelei ar visai vaikų grupei 

pasiūlytą veiklą. 

- Saugoti savo sveikatą ir saugiai 

elgtis aplinkoje. 

- Išvykos prie tvenkinių metų  apžiūri, 

ar pievoje nėra stiklo šukių, šiukšlių, 

praneša auklėtoja apie pavojų 

keliančius  radinius.  

- Žaidžia gerai matomoje vietoje, 

nesiartina prie vandens.  

- Grojant muzikiniam įrašui, vaizduoja 

gėlių gyvenimo ciklą: dygimą, 

augimą, žydėjimą.  

- Ragauja džiovintų mėtų, melisos, 

ramunėlių arbatą, sužino apie jų 

vaistines savybes.  
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JIE ROPOJA, 

ŠLIAUŽIA,  

SKRAIDO 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA. 

- Suprasti, kad gyvūnai juda 

skirtingu būdu. 

- Pratinti stebėti, klausinėti, ieškoti 

informacijos knygose, paveiksluose, 

klausytis skaitomo kūrinio. 

- Žinoti, kokius gyvūnus garbino 

lietuviai senovėje. 

- Tyrinėdami aiškinasi su kokiais 

gyviais susiduria. 

- Stebi kieme, pievoje skraidančius 

drugelius, bitutes, boružėles, varlytes, 

skruzdėlyną (pagal galimybę).  

- Varto enciklopedijas, žurnalus, 

vaikiškas knygeles apie gamtą, 

rasdamas ir pavadindamas gyvūnus.  

- Dėlioja dėliones, loto: ,,Gyvūnai“, 

,,Vabzdžiai“. 

- Klausosi pasakų, patarlių, apie 

,,šventus” gyvūnus: žalčius, bites. 

 SOCIALINĖ KOMPETENCIJA. 

- Jausti atsakomybę už šalia esančius 

gyvūnus. 

-Sėkmingai įsitraukti į vaikų grupę ir 

nuolat kartu žaisti. 

-Rodyti, prašyti, siūlyti, įtraukti 

suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą 

veiklą, pokalbius apie savijautą ir 

elgesį. 

-Laikytis grupėje numatytos tvarkos, 

susitarimo, taisyklių. 

- Varto Lietuvos Raudonąją knygą, 

sužino, kokie gyvūnai yra nykstantys 

ir todėl saugotini. Minčių lietus: ,,Jie 

irgi nori gyventi“.  

- Visi kartu prisimena, kad nereikia 

mindyti, traiškyti vabaliukų, kirmelių  

ir kt. 

 KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Tobulinti pasakojimo įgūdžius. 

-  Aiškiai tarti visus kalbos garsus. 

- Atpažinti ir įvardinti skraidančius 

vabzdžius, paaiškinti šių vabzdžių 

žmogui teikiamą naudą bei žalą.  

- Grupės bibliotekėlėje varto knygeles 

apie gyvūnus, pasakoja draugams 

pagal paveikslėlius, išklauso kito. 

- Vaikai mėgdžioja bitučių, musių, 

uodų zyzimą, taisyklingai tardami 

visus  garsus. 

MENINĖ KOMPETENCIJA. 

- Išgirsti, įsijausti į gamtos muziką. 

- Suvokti gamtos garsus, spalvas ir 

formų derinius. 

- Eksperimentuoti sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, skaitmeninio 

piešimo ir kitomis kompiuterinėmis 

technologijomis. 

- Pastebėti kai kuriuos meninės 

kūrybos proceso ypatumus (siužetą, 

veikėjų bruožus, nuotaiką, spalvas, 

veiksmus).  

-Pasakyti, kaip jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, piešdamas. 

- Vaikai klauso pievų žolynų 

šnarėjimo, vabzdžių zyzimo, vandens 

lašelių muzikos. Muzikos kūriniuose 

atpažįsta gamtos garsų pasaulį. 

- Stebi gamtoje vyraujančią spalvų, 

formų įvairovę. Čia pat ant asfalto 

kreidelėmis piešia, tai ką mato. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA. 

-  Žinoti saugaus elgesio 

taisykles ir stengtis jų laikytis. 

- Atrasti įvairių kūno dalių 

judėjimo būdus. 
- Pačiam pasirinkti ir ilgesnį laiką 

kryptingai plėtoti veiklą vienam ar 

su draugais. 

- Savarankiškai bandyti įveikti 

kliūtis savo veikloje, 

nepasisekus bandyti įtraukti 

bendraamžius ir tik po to 

kreiptis į bendraamžius. 

- Noriai ugdytis sveikam 

kasdieniam gyvenimui 

reikalingus įgūdžius. 

- Vaikai žino ne tik apie gyvūnų naudą 

žmogui, bet ir jų keliamą pavojų 

(nešiojamas ligas, pavojingus 

įgėlimus).  

- Judesiais mėgdžioja vabzdžių, 

kirmėlių judesius: skraido, ropoja, 

šliaužia, šokinėja. 

JONAVA - 

JONINIŲ 

SOSTINĖ 

Birželio 24 – oji 

Rasos (Joninių) 

šventė. 

Išvyka į Joninių 

slėnį. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA. 

- Pažinti savo gimtąjį miestą Jonavą.  

- Puoselėti savo krašto tradicijas. 

- Pratintis tinkamai elgtis viešose 

vietose.  

- Išvyka į Joninių slėnį.  

- Vaikai klausosi legendos apie 

Jonavos miesto įkūrimą. Sužino, kodėl 

mūsų miestas vadinamas Joninių 

sostine, apie šios šventės tradicijas, 

papročius mūsų krašte.  

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA.  

- Gerbti draugus ir suaugusius. 

-Geranoriškai veikti kartu su kitais 

vaikais, siūlyti savo sumanymus ir 

priimti kitų, fantazuoti. 

-Žinoti, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis, į ką 

kreiptis pagalbos pasimetus, nutikus 

nelaimei. 

 

-Pina vainikus.  

-Sveikina  darželyje, grupėje esančius 

Jonus ir Janinas  (gėlių vainikais, 

gėlėmis, gražiais palinkėjimais..) 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Naudoti tautosaką ir grožinę 

literatūrą, padedančią vaikui pažinti 

savo krašto tradicijas. 

- Naudoti kasdieninėje kalboje 

vietovardžių pavadinimus. 

- Pasakoti apie savo gimtąjį miestą. 

- Įvardyti kelis žinomus gimtojo 

miesto objektus.  

- Kalbėti, pasakoti apie tai, kas 

patirta įvykių eilės seka.  

- Užrašyti spausdintomis raidėmis 

žodį JONINĖS.  

- Mina mįsles apie saulę, perkūną, 

žemę, ugnį, papartį, kupolę.  

- Varto knygeles, lankstinukus, 

žurnalus apie Jonavos kraštą, sužino ir 

įsimena vietovių pavadinimus, 

lankytinas vietas.  

- Dalinasi įspūdžiais apie Joninių 

šventę, kurioje dalyvauja su savo 

šeima. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA. 

- Lavinti regėjimo, lytėjimo, 

klausos, uoslės pojūčius ir 

smulkiuosius rankų raumenis. 

-  Dainuoti ritmiškai, tiksliai 

intonuoti. 

 -Keliais žodžiais ar sakiniais 

pasakyti savo įspūdžius apie 

klausytą muziką, dainelę. 

- Vaizdus papildyti grafiniais 

ženklais (raidėmis, skaičiais, 

žodžiais ir kt.). 

- Ieškoti sunkumams įveikti tinkamų 

sprendimų, tartis su draugais, 

mokytis iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

- Iš pievų gėlių pina vainikus. Gėrisi 

gėlių formos, spalvos, dydžio įvairove.  

- Plukdo gėlių vainikus vandenyje.  

- Eina ratelius,  dainuoja dainas apie 

saulę, rasą, žemę.   

- Klauso Joninių šventės dainų įrašų.  

- Šokinėja per kliūtį, imituodamas 

šokimą per laužą.  

- Supasi sūpuoklėse. 

- Bando ant medžių šakų užmesti gėlių 

vainiką. Kalba, dalinasi mintimis apie 

elgesį gamtoje (laužo kūrenimą, 

šiukšlinimą, rėkavimą)  

- Atkreipia dėmesį, kaip atrodo 

Joninių slėnis kitą rytą po šventės,  

diskutuoja, kaip būtų galima to 

išvengti. 

VASAROS 

PAVOJAI 

GAMTOJE 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Sužinoti kokie pavojai slypi 

aplinkoje vasarą (nesaugūs žaidimo 

įrengimai, maudymasis be 

suaugusiųjų priežiūros, gaisrai, 

nuodingi augalai) 

- Mokėti atpažinti rizikingas 

situacijas ir tinkamai elgtis jų metu. 

- Smalsiai stebi gamtą ir joje 

atsargiai elgiasi. 

- Žiūri nuotraukas, paveikslėlius apie 

pavojingas situacijas. 

- Sužino, kad negalima maudytis, be 

suaugusiųjų priežiūros, deginti 

degtukų, žolės, šieno ir t.t. 

- Pasivaikščiojimo metu stebi ir 

įvertina nesaugius žaidimo įrengimus. 

- Aptaria vasaros metu augančius 

dygius, aštrius augalus, nuodingas 

uogas ir kt. 

- Žaidžia pažintinį žaidimą “Taip ir 

Ne”(auklėtoja vardina pavojingas 

situacijas, vaikai jas įvertina) . 

- Žaidžia lavinamuosius žaidimus, 

apie pavojingas situacijas: gamtoje, 

namuose, aikštelėje. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti suvokimą apie savo 

poelgius ir jausti atsakomybę už 

save ir kitą. 

- Skatinti laiku kreiptis pagalbos ( į 

suaugusį žmogų, žinoti pagalbos 

telefoną 112 ) 

- Suvokti save, kaip galintį daryti 

įtaką kitam( pralinksminti, padėti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką 

veikti, kaip elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir veikla 

susijusius sprendimus ir kt.) 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais. 

-Žinoti, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis. 

- Karpo iš žurnalų ir laikraščių 

pavaizduotus žmogų tykančius 

pavojus, juos rūšiuoja. 

- Piešia, rašo pagalbos telefono numerį 

“112”. 

- Žaidžia vaidmeninius žaidimus “ 

Ligoninė”, “Gaisrinė”. 

- Tvarko žaislus, atrenka netinkamus, 

su kuriais galima susižeisti. 

- Tvarko pavėsinę, smėlio dėžę, 

stebėdami ar nėra aštrių daiktų, šukių 

ir t.t. 

- Stato, konstruoja įvairius pastatus 

stengdamiesi gerinti jų patvarumą, 

saugumą 

KOMUNIKAVIMO - Diskutuoja tema: “ Ką darytum 
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KOMPETENCIJA 

- Aiškintis įvairias pavojingas 

situacijas, mokantis suprasti kitą, 

padėti nelaimės atveju. 

- Diskutuoti apie pavojingų žaidimų 

pasekmes. 

- Domėtis gamtos reiškiniais, kurių 

negali pamatyti (pvz., ugnikalnių 

išsiveržimas, smėlio audra ir t.t.).  

- Nurodyti kelis nuodingus augalus, 

plėšrius gyvūnus.  

- Kalbėti apie tai, kad daug sužinoti 

ir daug ko išmokti apie gyvūnus, 

augalus bei gamtą galima 

klausinėjant, stebint aplinką, iš 

spaudos, iš knygų, enciklopedijų, 

interneto, TV ir t.t. 

jeigu? ”. 

- Klausosi pamokančių kūrinėlių apie 

įvairius nutikimus. 

- Prisimena patarles, priežodžius apie 

ugnį, vandenį, saugumą. 

- Kuria elgesio taisykles ir stengiasi jų 

laikytis. 

- Vartydami knygelių iliustracijas 

svarsto į ką reikėtų kreiptis pagalbos 

konkrečiu atveju. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Meninėmis priemonėmis išreikšti 

pavojaus sukeltas situacijas. 

- Pavojingas situacijas pastebėti 

dailininkų kūriniuose. 

- Kurti pagal išankstinį sumanymą, 

nuosekliai bandyti  jį įgyvendinti. 

Kartu su kitais kurti bendrus dailės 

darbus.  

-Kurti natūralių judesių trumpą šokį, 

reaguoti į muziką, perteikti  trumpą 

siužetą ar pasirinktą nuotaiką. 

- Išreiškia piešiniais pavojaus sukeltas 

emocijas: baimę, išgąstį, skausmą. 

- Piešia pagalbos telefono numerį 

smėlyje, ant popieriaus, lipdo. 

- Pavojingas situacijas atpažįsta 

dailininkų kūriniuose. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Sugebėti pasirinkti saugius žaislus 

ir žaidimo vietą. 

- Jausti atsakomybę už savo 

sveikatą. 

- Mokytis įveikti kliūtis savo 

veikloje, nepavykus kreiptis 

pagalbos į suaugusįjį. 

- Žaidžiant ar ką nors veikiant 

stengtis saugoti save ir kitus. 

- Nusiteikti ieškoti sprendimo būdų 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Su padidinamu stiklu apžiūrinėja 

neplautas daržoves, vaisius. Aiškinasi, 

kodėl jie pavojingi sveikatai. 

- Atsargiai elgiasi su dygliuotais 

augalais. 

- Laipioja gimnastikos sienele aukštyn  

„užsidegusio namo“. 

- Mankštos metu imituoja plaukimą, 

maudymasį ir t.t. 

SAULĖ ORAS 

IR VANDUO 

MANO BROLIS 

IR SESUO 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Sužinoti apie saulės, vandens ir oro 

naudą gyvūnijai, augmenijai ir 

žmogui. 

- Aptarti žalingą saulės poveikį, 

stichines nelaimes sukeltas audrų, 

potvynių, sausros. 

- Aiškintis, kad vaivorykštė- tai 

vandens lašelių ir saulės žaismas. 

- Minčių lietus apie „ gerąją ir blogąją 

saulutę“ (kaip reikia elgtis saulėtą 

dieną). 

- Aiškinasi žalingą audrų, potvynių, 

sausros poveikį žmogui ir gamtai. 

- Stebi vaivorykštę, aiškinasi jos 

atsiradimo priežastį. 

- Pasivaikščiojimo metu stebi oro 

sąlygas, žmonių ir gyvūnų elgesį 
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- Atrasti vandens, saulės, oro 

savybes. 

- Būti atsargiems naudojantis 

vasaros malonumais ir stengtis jais 

nepiktnaudžiauti. 

įvairiomis oro sąlygomis. 

- Ekskursija prie miesto tvenkinių 

saulėtą dieną. 

- Atlieka įvairius tyrinėjimus su 

vandeniu. Laisto smėlį, augalus, stato 

smėlio pilis ir kt. 

- Dūduoja dūdelėmis. 

- Pučia pienės pūkus. 

- Žaidžia su veidrodėliais „ Saulės 

zuikučius“ 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

-Skatinti suvokti oro, saulės, 

vandens naudą gamtai ir žmogui. 

-Ugdyti sugebėjimą orientuotis kaip 

tinkamai elgtis atsižvelgiant į oro 

sąlygas. 

-Noriai žaisti su vaikais iš kitos 

kultūrinės ar socialinės aplinkos. 

-Drąsiai bendrauti su mažiau 

pažįstamais žmonėmis grupėje, 

salėje ar įstaigos kieme. 

- Daro „Saulės laikrodį“ ant smėlio 

(nustatant kada pavojinga saulė pagal 

šešėlį). 

- Gamina „ Saulutės šviesoforą“ 

(nustatant kada saulė 

kenksmingiausia). 

- Gamina vėjo malūnėlius, aitvarus. 

- Skandina akmenukus vandenyje, 

plukdo popierinius laivelius. 

- Matuoja vandenį įvairiais indais, 

šaukštais. 

- Žaidžia lavinamuosius žaidimus 

atrinkdami drabužius, tinkamas 

apsaugos priemones pagal oro sąlygas.  

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdyti sugebėjimą aiškintis, 

klausinėti apie nesuprantamus 

aplinkos reiškinius. 

- Klausytis dainų, mitų, pasakojimų 

apie gamtos reiškinius.  

- Pastebėti pasikeitimus gamtoje. 

- Prisiminti metų laikų pavadinimus, 

išvardinti jiems būdingus požymius. 

- Išvardinti vasaros mėnesių 

pavadinimus. 

- Skatinti suprasti Žemės, Saulės, 

Mėnulio ir kitų dangaus kūnų ryšius. 

- Domėtis gamtos reiškiniais ir jų 

aiškinimu (rasa, vaivorykštė, vėjas).   

- Nusakyti, kaip skiriasi orai kitose 

pasaulio šalyse.  

- Paaiškinti, kas Saulė apšviečia ir 

šildo Žemę. 

- Klausosi kūrinėlių apie saulę, vėją, 

lietų. 

- Prisimena liaudies pastebėjimus apie 

orą. 

- Aiškinasi įvairių gamtos reiškinių 

priežastis ir pasekmes. 

- Klausosi kūrinių apie saulės 

užtemimą. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Atrasti įvairius dailės išraiškos 

būdus gamtos reiškiniams 

pavaizduoti. 

- Išreikšti spalvomis patirtus 

įspūdžius. 

 -Eksperimentuoti sudėtingesnėmis 

dailės technikomis, skaitmeninio 

- Dainuoja daineles apie gamtos 

reiškinius: saulutę, lietutį ir t.t. 

- Piešia vaivorykštę, aiškinasi kiek 

spalvų ją sudaro. 

- Piešia, aplikuoja gerąją ir blogąją 

saulutę, vėją, lietutį. 

- Lanksto iš popieriaus laivelius, 

kepures nuo saulės. 
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piešimo ir kitomis kompiuterinėmis 

technologijomis. 

- Keliais žodžiais ar sakiniais 

pasakyti savo įspūdžius apie  

eilėraštį, pasaką, knygelių 

iliustracijas, pastebėti  ir apibūdinti 

kai kurias jų detales. 

- Spalvina vandenį dažais, pučia 

spalvotus muilo burbulus. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Padėti atgauti emocinę pusiausvyrą 

gamtos (saulės, oro ir vandens) 

galioms padedant. 

- Grūdintis saulės, oro, vandens 

vonių pagalba. 

- Mokėti tinkamai pasirinkti 

apsaugos priemones nuo saulės, 

vėjo, lietaus. 

- Savarankiškai pasirinkti 

dominančią veiklą ir plėtoti ją. 

- Aptarti ir prisiminti kur reikia 

kreiptis pagalbos iškilus pavojui ar 

pasiklydus. 

- Einant, bėgant, šliaužiant, ropojant, 

lipant, šokinėjant koordinuotai, 

mokytis išlaikyti pusiausvyrą, 

spontaniškai ir taisyklingai atlikti 

veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

- Braido basomis pripučiamuose 

vandens baseinuose. 

- Vaikšto basomis po smėlį. 

- Atlieka įvairius kvėpavimo pratimus, 

pučia balionus. 

- Taškosi, laistosi vandeniu. 

- Savarankiškai pasirenka tinkamas 

priemones nuo žalingų aplinkos 

veiksnių eidami į kiemą. 

UOGELĖS–

SESELĖS 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Pajusti atradimo džiaugsmą, 

įsitikinant kiek paslapčių slypi 

uogose. 

- Atrasti uogų savitumus įsitikinant, 

kad akys, liežuvis, nosis, pirštai 

padeda jas pažinti. 

- Lankantis miškuose lakytis 

susitarimo: neliesti nežinomų uogų. 

- Apžiūri įvairias uogas, jas skanauja, 

uosto, liečia. 

- Samprotauja ar jų išvaizda turi įtakos 

skoniui. 

- Tyrinėja, rūšiuoja, grupuoja. 

- Svarsto kur uogos auga: sode, miške. 

- Aiškinasi jų pavadinimus. 

- Matuoja šaukštais, indais ir kt. 

- Aiškinasi kokios sudedamosios 

dalys: šaknys, stiebai, lapai, žiedai, 

uogos. 

- Žaidžia žaidimą „ atspėk pagal skonį 

ir kvapą“. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti domėtis gamta ir jos 

dovanomis, sužinoti miško paslaptis. 

- Ugdyti supratimą apie uogas, jų 

naudą žmogui, panaudojimą ruošiant 

maisto gaminius. 

-Didžiuotis tuo ką turi ir ką gali 

daryti, tikėtis, kad juo besirūpinantys 

suaugusieji ir kiti vaikai jį mėgsta ir 

priima. 

- Aiškinasi ko reikia, kad jos užaugtų 

ir prisirptų. 

- Atranda, kad uogos nudažo vandenį. 

- Kerpa iš senų žurnalų savo 

mėgstamiausias uogas, gaminius iš 

uogų, uogienes, tortus. 

- Iš smėlio „kepa pyragus, tortus 

puošdami juos uogomis“. 

- Žaidžia lavinamuosius žaidimus apie 

uogas. 
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-Žaidžiant stengtis laikytis žaidimo 

taisyklių. 

 

 

- Klausosi pasakų, eilėraščių apie 

uogas, mena mįsles. 

- Aplikuoja, lipdo iš plastelino. 

Lanksto iš popieriaus krepšelius 

uogoms ir t.t. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Susipažinti su uogų gydomosiomis 

savybėmis. 

- Įgyti žinių apie nuodingas uogas. 

- Turiningai plėtojant pasirinktą 

veiklą, didžiuotis savimi ir 

didėjančiais gebėjimais. 

- Skatinti džiaugsmingai judėti 

judrioje veikloje ir žaidimų metu. 

- Padėti vaikui suprasti, kad jo ir kitų 

emocijos gali skirtis (jam linksma, o 

kitam tuo pat metu liūdna). 

- Gamina kokteilius iš uogų. 

- Aiškinasi, kad galima valgyti tik 

nuplautas, švarias uogas. 

- Sužino, kad ne visas uogas galima 

valgyti yra ir nuodingų. 

- Bėgioja išsisklaidžius- kaip 

išsibarsčiusios uogelės, po signalo 

sustoja į ratą- surenka uogas į krepšį. 

KOMUNIKACINĖ 

KOMPETENCIJA 

- Pratinti teisingai įvardinti žodžiais 

skonį, išvaizdą, kvapą.  

- Dalintis patirtais uogavimo 

įspūdžiais su draugais. 

- Atpažinti gamtoje ir 

paveikslėliuose sutinkamas uogas, 

pasakyti jų pavadinimus.  

- Skirti vaisius ir uogas, nusakyti, 

kaip juos naudoti maistui. 

- Paaiškinti, kad nežinomų uogų 

negalima ragauti, nes jos gali būti 

nuodingos. 

- Užrašyti spausdintomis raidėmis 

uogų pavadinimus.  

- Užrašyti pagal galimybes 

spausdintomis raidėmis uogų 

kokteilių, desertų receptus. 

- Dalinasi įspūdžiais kokias uogas 

ragavo, koks jų skonis, kur jos auga. 

- Kuria uogų kokteilių, desertų 

receptus. 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti išbandyti netradicinius 

piešimo būdus. 

- Patirtus įspūdžius išreikšti 

meninėmis priemonėmis. 

- Jausti meninės raiškos džiaugsmą, 

rodyti  norą aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje.  

-Keliais žodžiais ar sakiniais 

pasakyti savo įspūdžius apie  

matytą šokį, pastebėti  ir apibūdinti 

kai kurias jų detales. 

-Pasakyti, kaip jautėsi ir ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, piešdamas. 

- Piešia įvairias sodo ir miško uogas. 

- Bando piešti, daryti uogų anspaudus 

popieriuje. 
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MAŽOS IR 

DIDELĖS 

GAMTOS 

PASLAPTYS 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Sužinoti apie egzistuojantį ryšį tarp 

įvairių reiškinių gamtoje. 

- Skatinti džiaugtis ir tinkamai 

prisitaikyti prie įvairių orų, pajusti, 

jų įvairovę. 

- Paskatinti vaiką bandyti, tyrinėti 

aplinką. 

- Žaidžia edukacinius žaidimus, 

žaidžia žaidimą „Piramidė“ (žaisdami 

įsitikina, kad gamtoje vieni faktoriai 

priklauso nuo kitų, nebus augalų, 

lietus išplaus dirvožemį, gyvūnai 

neturės kuo maitintis). 

- Stebi augalus, gyvūnus. Sužino kaip 

juos reikia prižiūrėti.  

- Stebi orą saulėtą, lietingą dieną, 

aiškinasi kaip prie oro sąlygų 

prisitaiko gyvūnai, augalai, žmonės. 

- Klausosi orų prognozės, patys bando 

skelbti orų prognozę „per televizorių“. 

- Pildo savaitės orų kalendorių 

žymėdami saulėtas, vėjuotas, 

debesuotas dienas. Savaitės pabaigoje 

jas suskaičiuoja. 

- Išvyksta į gamtą.  

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti atsakomybę ir darbštumą, 

rūpintis gyvūnais ir augalais. 

- Skatinti tinkamai ir saugiai elgtis 

gamtoje. 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su bendraamžiais. 

-Stengtis laikytis suaugusiųjų 

nustatytos tvarkos, priimti jų 

pagalbą, pasiūlymus. 

- Prižiūri augalus darželio teritorijoje, 

juos laisto, maitina žuvytes 

akvariume. - Maitina ir stebi 

parsineštą sraigę ir vėl ją paleidžia į 

sodą. 

- Kuria ir vykdo pasižadėjimus 

gamtai, elgesio taisykles. Imituoja 

augalų judesius, žaidžia lavinamuosius 

žaidimus. 

- Vartoja žemės dovanas: valgo 

vaisius, uogas, daržoves aptardami jų 

naudą. 

- Žaidžia vaidmeninius žaidimus. 

- Žaidžia žaidimus gėlių, medžių, 

gyvūnų klasifikavimo ugdymui.  

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Ugdyti sugebėjimą drąsiai reikšti 

savo mintis, gebėti pavadinti, 

paaiškinti, klausinėti apie 

nesuprantamus dalykus. 

- Klausytis aplinkinių pokalbių, 

pasakėlių, eilėraštukų, paukščių 

balsų mėgdžiojimų. 

- Atpažinti ir pavadinti mūsų krašte 

sutinkamus paukščius, mėgdžioti jų 

balsus.  

- Samprotauti apie tai, kur gyvena, 

kuo minta laukiniai ir naminiai 

paukščiai.  

- Užrašyti spausdintomis raidėmis 

paukščių pavadinimus.  

- Žiūri knygelių iliustracijas, klausosi 

pasakų, varto ir aiškinasi gamtos 

enciklopediją. 

- Patys kuria pasakėles, eilėraštukus 

apie gamtą. 

- Mėgdžioja paukščių balsus. 

- Aiškinasi kas gamtoje gyva: medžiai, 

gėlės, gyvūnai. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Skiepyti jautrumą gamtos grožiui. 

- Pastebėti gamtos garsus, spalvas ir 

formų derinius. 

- Vaizdus papildyti grafiniais 

ženklais (raidėmis, skaičiais, 

žodžiais ir kt.). 

 -Mėgautis muzikavimu, šokiu, 

vaidyba, dailės veikla. Rodyti 

pasitenkinimą bendra veikla ir 

kūryba, gėrėtis  savo ir kitų menine 

veikla, geru elgesiu, darbais.  

- Piešti naudojant gėlių žiedus.  

- Kurti spalvingą sodo, miško, gėlyno 

paveikslą štampuojant, purškiant 

dažus, šepetėliu braukiant per šukas.  

- Stebint dangumi plaukiančius 

debesis atrasti įvairių gyvūnų siluetų 

atvaizdus. 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

- Suvokti gamtos poveikį dvasinei 

sveikatai. 

- Puoselėti fizines ir psichines galias. 

- Ugdyti gebėjimą saugiai elgtis 

gamtoje. 

- Noriai ugdytis sveikai gyvensenai 

reikalingus įgūdžius.  

- Saugoti savo sveikatą ir saugiai 

elgtis aplinkoje. 

- Ieškoti sunkumams įveikti tinkamų 

sprendimų, tartis su draugais, 

mokytis iš nepavykusių veiksmų, 

poelgių. 

- Bėgioja įveikdami natūralias kliūtis. 

- Atlieka plokščiapėdystės 

profilaktikos pratimus. 

- Grūdinasi oru, saule: žaidžia 

aplinkoje kur auga medžiai, saikingai 

būna saulėtoje vietoje. 

- Įgyja žinių apie vaistažolių poveikį 

sveikatai, nuodingus augalus. 

- Žaidžia atsipalaidavimo žaidimus 

gryname ore. 

ŽAIDIMŲ 

SAVAITĖ 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Susipažinti su žaislų įvairove, 

domėtis jais. 

- Sužinoti, išmokti naujų įdomių 

žaidimų. 

- Kontroliuoti savo emocijas ir 

veiksmus žaidimų metu. 

- Apžiūri nuotraukas, kuriose patys ir 

draugai žaidžia.  

- „Minčių lietus“ apie mėgstamus 

žaidimus, žaislus jų įvairovę. 

- Apžiūri, rūšiuoja, įvertina grupėje 

esančius žaislus, pasakoja kokius 

žaidimus žaidžia namuose. 

- Kuria žaidimo aplinką. 

- Išmoksta naujų žaidimų 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Siekti, kad vaikas išgyventų 

malonumą žaisdamas, vaidindamas, 

kurdamas. 

- Domėtis su kuo ir kaip žaidžia 

draugai, dalintis mėgstamu žaislu. 

- Pratintis saugiai, atsargiai elgtis su 

žaislais, juos tausoti. 

-Tartis, diskutuoti su suaugusiais dėl 

dienotvarkės ir elgesio taisyklių, 

teikti pasiūlymus, stengtis laikytis 

susitarimų. 

- Nusiteikti ieškoti išeičių 

sunkumams įveikti. 

 - Gamina, kuria dėliones karpydami 

senus atvirukus, žurnalus. 

- Bando pagauti skraidančias 

plunksneles, balionus. 

- Kartu su draugais žaidžia Lego, 

Duplo konstruktoriais. 

- Organizuoja mašinų lenktynes „Kuri 

greičiausia“. 

- Žaidžia lavinamuosius žaidimus, 

kuriuose atrinkdami paveikslėlius, 

kuriuose pavaizduoti žaislai.  

- Kuria žaidimo taisykles ir jų laikosi. 

- Žaidžia žaidimus su „kauliukais“, 

dėliones, loto, domino ir kt. 

- Rungtyniauja su kitų grupių vaikų 

komandomis. 
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Skatinti bendravimą žaidžiant 

tarpusavyje. 

- Dalintis patirtais išgyvenimais 

žaidimo metu. 

- Skatinti vaikus rodyti, prašyti, 

siūlyti, aiškinti, nurodinėti, 

įtraukiant suaugusįjį į savo 

žaidimus, bendrą veiklą bei 

pokalbius.  

- Siūlyti suaugusiems įdomią bendrą 

veiklą, išsakyti savo nuomonę, siekti 

susitarimų, prašyti pagalbos.   

- Varto žaislines knygeles įvardindami 

ten pavaizduotų gyvūnų būsenas, 

veiksmus.  

- Klausosi eiliuotų pasakų apie žaislus 

ją inscenizuoja, vaidina. 

- Išmoksta erzinimo dainelių. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Pasinaudoti galimybe savitai 

pasirodyti, išradingai rungtyniauti. 

- Ugdyti kūrybingumą, fantaziją 

žaidimo metu. 

- Išgyventi malonumą kuriant, 

žaidžiant. 

- Kurti natūralių judesių trumpą 

šokį, reaguoti į muziką, perteikti  

trumpą siužetą ar pasirinktą 

nuotaiką. 

- Pasakyti, ką veikė ir ką išmoko. 

- Gamina žaislus iš buitinių atliekų, 

popieriaus, kartoninių dėžučių. 

- Piešia savo mėgstamiausią žaislą. 

- Žaidžia muzikinius žaidimus, 

ratelius. 

- Kuria, piešia lėles, mašinas ir kitus 

žaislus. 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

- Skatinti laikytis žaidimo taisyklių, 

kad neįvyktų traumų. 

- Ugdyti supratimą, kad judėjimas tai sveikata. 

- Didžiuotis savimi ir didėjančiais 

savo fiziniais gebėjimais. 

- Žaidžiant laikytis sutartų saugaus 

elgesio taisyklių. 

- Mokyti pažinti ir įvardinti 

pagrindines emocijas. 

 - Mokyti vaikus įveikti kliūtis , 

sunkumus, stebėti ir įvardinti savo 

veiksmų pasekmes, suprasti, kad 

pavyko įveikti sunkumus. 

 - Nepasisekus, prašyti suaugusiojo 

pagalbos. 

-Žaidžia, rungtyniauja su kitomis 

darželio grupėmis. 

-Žaidžia sportinius, judrius žaidimus. 

-Žaidžia žaidimus su sviediniai: 

ridena, mėto, neša glėbyje. 

-Nusipiešia ir žaidžia „klases“. 

-Dėlioja siužetinius paveikslėlius 

aiškindamiesi pavojingas situacijas 

žaidžiant. 

-Pasirenka saugią žaidimo vietą 
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NORIU AUGTI 

GRAŽIOJ 

LIETUVĖLĖJ 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

- Skatinti glaudesnį vaiko ryšį su 

gamta, rūpintis ja, tausoti, saugoti, 

prižiūrėti. 

- Gvildenti įvairias ekologines 

situacijas. 

- Ugdyti saugumo jausmą artimoje 

aplinkoje. 

- Ekskursija prie miesto tvenkinių į 

poilsio zoną. 

- Stebi rūkstančius kaminus, 

primėtytas šiukšles, užterštą vandenį.  

- Atlieka bandymą „Kas tirpsta 

vandenyje, ko vanduo nepriima, nuo 

ko pasikeičia“. 

- Stebi žolynų žiedus, lapus, juos 

matuoja, tyrinėja su padidinamu stiklu 

ir plika akimi. 

- Įvairiose vietose tvarko ir matuoja 

darželio teritoriją. 

- Renka, rūšiuoja duženas, šiukšles į 

atitinkamus konteinerius. 

- Susipažįsta su elgesio gamtoje 

taisyklėmis. Sužino apie „Raudonąją 

knygą“. 

- Sprendžia probleminius klausimus: 

Kodėl negalima plauti mašinų prie 

ežerų ir upių? Kas bus jei šiukšlinsi 

gamtoje? Kodėl negalima deginti 

žolės, teršti vandens? Kur dėti 

šiukšles? ir t.t.  

 SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Ugdyti atsakomybę už savo elgesį 

gamtoje. 

- Suvokti, kad ir žemė gali „sirgti“. 

-Laikytis suaugusiųjų prašymų ir 

susitarimų. 

-Žaisti kartu su kitais vaikais, siūlyti 

savo sumanymus ar priimti kitų, 

fantazuoti. 

- Aplinkos tvarkyme dalyvauja vaikų 

tėveliai, visa bendruomenė. 

- Varto enciklopedijas apie grėsmę 

gyvajai gamtai. 

- Kuria pasižadėjimus žemei ir gamtai. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

- Sudaryti sąlygas dalintis patirtais 

įspūdžiais, pasakoti, kurti, drąsiai 

reikšti savo mintis. 

- Skatinti jausti prieraišumą prie 

artimiausios gamtinės aplinkos, 

dalyvauti ją prižiūrint ir puošiant, 

suvokti savo vietą joje, pažinti ir 

įvardinti gyvenamosios vietovės 

objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), 

gyvūnus ir augalus.  

- Mokyti tvarkingai ir saugiai elgtis 

gamtoje, išvykose, noriai dalyvauti 

tvarkant ir puošiant aplinką.  

- Dalinasi įspūdžiais su draugais po 

išvykos į gamtą kartu su tėveliais. - 

Baigia auklėtojos pradėtą pasakojimą 

apie „verkiantį“ medelį, gėlytę ir t.t. 

- Mena minkles, mįsles. 

- Klausosi kūrinėlių apie skriaudžiamą 

gamtą, gyvūnus.  

- Kuria knygas: „Gamtos skundai“, 

„Žemė serga“.    

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Kilusias emocijas išreikšti dailės 

darbeliu. 

- Matyti grožį aplinkoje ir skatinti jį 

kurti pačiam.  

- Atskiedus molį vandeniu ir įpylus 

klijų gamina dažus, kuria paveikslus 

ant šaligatvio, plytelių. 

- Komponuoja vasaros puokštes 

aiškindamiesi kur ir kiek gėlių galima 
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-Rodyti pasitenkinimą bendra 

veikla ir kūryba, gėrėtis  savo ir kitų 

menine veikla, geru elgesiu, darbais.  

-Kurti  ritmus ir melodijas dainoms, 

improvizuoti muzikos instrumentais 

pagal savo sugalvotą ar suaugusiojo 

pasiūlytą temą. 

 

 

skinti. 

- Kuria ornamentus, įvairias figūras iš 

pušies, eglės spyglių. 

- Piešia labiausiai patikusį augalą ant 

veidrodžio, piešinį atspaudžiant 

piešimo popieriaus lapu (monotipija). 

- Piešia kaip gyvena žuvytės 

užterštame vandenyje, kaip jaučiasi 

paukštelis dūmuose. 

- Vaidina inscenizacijas apie žmogaus 

netinkamą elgesį gamtoje. 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

- Padėti atgauti emocinę pusiausvyrą 

gamtos galioms padedant. 

- Grūdintis saulės, oro, vandens 

vonių pagalba. 

- Susidūrus su kliūtimi arba 

nesėkme, bandyti savarankiškai 

ieškoti sprendimų, o nepasisekus, 

kreiptis pagalbos į suaugusįjį. 

- Mokyti vaikus įveikti kliūtis , 

sunkumus, stebėti ir įvardinti savo 

veiksmų pasekmes, suprasti, kad 

pavyko įveikti sunkumus. 

-Skatinti vaikus kalbėtis apie 

jausmus su kitais: pasakyti ar 

paklausti, kodėl jis liūdnas, pyksta, 

kodėl verkia. 

- Organizuoja sportines pramogas 

gamtoje. 

- Žaidžia judriuosius žaidimus. 

- Atlieka kvėpavimo pratimus, 

grūdinimosi procedūras gryname ore. 

- Kartu su tėveliais renka vaistažoles 

aiškindamiesi kur jas galima rinkti. 

 

VASAROS 

DARBAI. 

RUGIAPJŪTE.  

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Supažindinti vaikus su gimtojo 

krašto tradicijomis. 

- Skirti ir pavadinti grūdines 

kultūras. 

- Ugdyti pagarbos jausmą 

žemdirbiams. 

- Susipažįsta su rugiapjūtės 

tradicijomis: Žemės, Saulės, Perkūno 

garbinimu.  

- Susipažįsta su duonos garbinimo 

tradicijomis Lietuvoje.  

- Skiria ir pavadina: rugį, kvietį, miežį 

ir kt. 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

- Gerbti, tausoti  šventą duonelę. 

-Suvokti, kad turi nuo kitų atskirą 

savo norų, ketinimų, jausmų pasaulį. 

-Taikiai diskutuoti, tartis, derėtis su 

kitais vaikais dėl žaidimų sumanymų 

ir veiklos. 

-Laikytis sutartų taisyklių, 

suaugusiojo prašymų, pasiūlymų.  

- Vaikai nemėto prakąstos duonos, 

surenka likusius trupinėlius (juos 

atiduoda paukšteliams).  

- Sudrausmina draugą, kuris negerbia 

duonos.  
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

-Diegti domėjimąsi knygomis, jas 

vartyti, klausytis skaitymo, domėtis 

raidėmis. 

- Naudoti tautosaką ir grožinę 

literatūrą, padedančią vaikui pažinti 

savo krašto tradicijas. 

- Klausytis aplinkinių pokalbių, 

sekamų, pasakojamų, skaitomų, 

deklamuojamų kūrinių literatūrine 

kalba, tarmiškai. 

- Deklamuoti eilėraščius, atkartoti 

trumpas pasakas ar apsakymus, 

pridedant savo žodžių, pasakojimą 

palydint gestais ir mimika.  

- Varto knygeles, pasakoja pagal 

paveikslą apie sunkų duonelės kelią. 

- Užmina ir įmina mįsles, skaito 

grožinės literatūros kūrinėlius apie 

darbą, duoną.  

MENINĖ KOMPETENCIJA 

- Naudoti dailės darbeliuose gamtinę 

medžiagą. 

- Pajausti švenčių, tradicijų prasmę, 

savitumą. 

- Jausti meninės raiškos džiaugsmą, 

rodyti  norą aktyviai dalyvauti 

meninėje veikloje. 

- Kaime su tėveliais prirenka įvairių 

varpų: rugių, kviečių, miežių; džiovina 

jas.  

- Komponuoja iš varpų puokšteles, 

bando statyti pėdą. 

- Žaidžia šeimą: suruošia rugių šventės 

vaišes lėlėms (kepa smėlio pyragus, 

duonelę, riestainius).   

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

- Kūno judesiais imituoti darbo 

veiksmus ir procesą.  

- Diegti sveikos mitybos principus. 

- Skatinti nuo pradžios iki pabaigos 

atlikti ir nepatrauklią veiklą. 

- Žaidžiant, sportuojant stengtis 

saugoti save ir draugus, laikytis 

susitarimų. 

- Skatinti atpažinti ir suprasti kito 

vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo, 

liūdesio, pykčio emocijų išraiškas. 

- Nusiteikti ieškoti sprendimo būdų 

kasdieniams iššūkiams bei 

sunkumams įveikti. 

- Kūno judesiais imituoja javų 

pjovimą, kūlimą, pėdų statymą ir t.t. 

- Pasakoja  apie duonos reikšmę 

žmogaus sveikatai.  

SPORTUOK IR 

BŪSI SVEIKAS 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

- Domėtis įvairiomis sporto šakomis. 

- Pažinti žinomus krašto žmones. 

- Ugdyti norą susidoroti su 

sunkumais įveikiant įvairias kliūtis. 

- Vaikai žino populiariausių sporto 

šakų pavadinimus, žaidimo taisykles, 

taiko jas praktiškai, pritaiko reikalingą 

inventorių  (krepšiniui, futbolui, 

kvadratui).  

- Pažįsta garsiausius sporto šakos 

atstovus (krepšininkus, 

futbolininkus...).  

- ,,Minčių lietus: kaip tapti tokiu 

garsiu sportininku? 
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA. 

- Veikti kartu su draugais, 

suaugusiuoju. 

- Laikytis susitarimo, žaidimo 

taisyklių. 

- Suvokti save, kaip galintį daryti 

įtaką kitam( pralinksminti, padėti ir 

kt.) ir atsakingai pasirinkti (ką 

veikti, kaip elgtis, aktyviai dalyvauti 

priimant su jo gyvenimu ir veikla 

susijusius sprendimus ir kt.) 

-Nusiteikti geranoriškai bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais. 

-Žinoti, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais žmonėmis. 

- Vaikai susitaria dėl bendrų žaidimų, 

pasiskirsto į komandas žaidžiant 

komandinius žaidimus (krepšinį, 

futbolą..)  

-Stengiasi laikytis taisyklių. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA. 

- Naudoti kasdieninėje kalboje 

įvairių sporto šakų  ir inventoriaus 

pavadinimus. 

- Tobulinti pasakojimo įgūdžius. 

- Stengtis išklausyti, suprasti ir 

reaguoti į tai, ką vaikui sako, aiškina 

suaugusysis ar bendraamžis.  

- Kalbėti, pasakoti apie tai, ką mato 

ir matė, girdi ir girdėjo, ką sužinojo, 

suprato, vartojant elementarius 

terminus, girdėtus naujus žodžius. 

- Diskutuoja, kodėl sportuoti sveika.  

- Bando prisiminti, kokias sporto 

šakas jau išbandė ir kokias dar norėtų 

išbandyti.  

- Varto žurnalus, knygas apie 

žymiausius Lietuvos sportininkus.  

MENINĖ KOMPETENCIJA. 

- Geba plėšti, kirpti pagal kontūrą 

įvairias  formas. 

- Naudoti dailės darbeliuose gamtinę 

medžiagą.  

-Kartu su kitais kurti bendrus dailės 

darbus. 

-Improvizuoti muzikos instrumentais 

pagal savo sugalvotą ar suaugusiojo 

pasiūlytą temą. 

- Piešia sportuojančio (raumeningo ) ir 

nesportuojančio žmogaus siluetus, 

išsikerpa juos, pagamina matomoje 

vietoje. Pagalvoja, kuo jie skiriasi. 

- Smėlyje su pagaliuku apibrėžia 

gulinčio draugo siluetą.  
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA.   

- Pratinti žaisti sportinius žaidimus, 

susipažinti su sportiniais pratimais. 

- Suvokti judėjimo reikšmę žmogaus 

sveikatai. 

- Žinoti saugaus elgesio taisykles ir 

stengtis jų laikytis. 

- Lavinti pusiausvyros pojūtį, 

spontaniškai ir tikslingai atliekant 

veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

- Prisiminti, įvardinti ir tobulinti 

sveikos gyvensenos esminius 

įgūdžius. 

- Naudoja krepšinio elementus, 

žaisdamas su kamuoliu:  kamuolio 

varymas, perdavimas, metimas į 

krepšį. Žaidžia poromis, po penkis  su 

draugais.   

- Susipažįsta su futbolo elementais: 

varo kamuolį kojomis, perduoda 

draugui,  ridena į vartus.  

- Diskutuoja su auklėtoja, draugais, 

kodėl reikia sportuoti? 

- Supranta, kad nesaugaus elgesio 

pasekmė – sportinė trauma. 
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X SKYRIUS 

 SVEIKATINGUMO UGDYMAS 2-6 METŲ VAIKAMS 

PSICHINĖS SVEIKATOS SAUGOJIMAS 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

Jausmai 

 

- Mokyti išreikšti savo 

jausmus. 

 

- Žaidžia žaidimus: „Pakalbėkime apie 

jausmus“ (susėdus poromis vardina vienas 

kitam jausmų pavadinimus), „Atspėk 

jausmą“ (vieni vaikai vaizduoja kokį nors 

jausmą, kiti jį įvardina). 

- Žaidžia „minčių lietų“: kaip aš jaučiuosi, 

kaip man būna liūdna, skauda, gera, kaip 

būnu susirūpinęs...? 

- Jausmus reiškia judesiais, balsu, gestais 

(skambant judriai muzikai – išsidūksta, 

skambant ramiai muzikai – nusiramina, 

atsipalaiduoja, pajunta, kaip dingsta 

įtampa, apima ramybė). 

- Pasėdi ramybėje prie uždegtos žvakutės. 

- Puošia „Jausmų medį“,  ant kurio kabina 

užrašytus šiltus, malonius, gražius, 

paguodžiančius žodelius. 

- Prižiūri savo augintinius, išreikšdami 

jiems šilčiausius jausmus. Apie tai 

pasakoja savo grupės draugams (atsineša 

savo augintinių nuotraukas). 

- Žaidžia „Jausmų loto“. 

- Kiekvieną dieną stengiasi neslopinti 

savo jausmų – paguodžia verkiantį, 

užjaučia nusiminusį...  

Dėkingumo 

jausmas 

 

- Ugdyti  dėkingumo jausmą. - Vaikai šį jausmą išreiškia piešdami (lapo 

viduryje piešia save, o aplinkui žmones, 

kuriems jaučiasi dėkingi, apie kuriuos 

galvoja). 

- Rašo laiškus su padėkos žodeliais. 

- Dalyvauja organizuojamose šventėse, 

kurios skirtos brangiausiems žmonėms. 

 

Savigarba 

Saviugda 

 

- Ugdyti pasitikėjimą savimi. 

- Siekti, kad viltį ir tikėjimą 

pakeistų žinojimu.  

- Žaidžia žaidimą „Komplimentų pievelė“ 

(suteikia vaikams galimybę išgirsti iš kitų 

vaikų komplimentus ir patiems juos 

sakyti). 

- Veda diskusijas: Kas tau sako 

komplimentus?, Kokius tau komplimentus 

sako mama ir tėtis?, Kokius 

komplimentus tau sako grupės draugai bei 

auklėtojos?, Ar sakai komplimentus 

sau?... 

- Klausosi pasakų bei grožinių kūrinėlių, 

vertina veikėjų elgesį, bando įžvelgti 

poelgių priežastys. 
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- Piešia piešinius, išreikšdami savo 

santykius su šeima, draugais. 

- Rūpinasi savo sveikata (laikosi dienos 

režimo, sužino apie sveikos mitybos, 

miego reikšmę sveikatai). 

- Ryto rato metu pasakoja, ką veikė 

namie, grįžęs iš darželio. 

 

Pykčio jausmas 

 

- Mokyti vaikus susidoroti su 

staiga kilusiu pykčiu. 

- Mokyti, kilus pykčio jausmui, 

nesielgti impulsyviai. 

- Žaidžia žaidimą „Ką aš darau, kai 

pykstu?“ (vaikai sužino 4 pykčio 

suvaldymo laiptelius: 1. Gyliai ir lėtai 5 

kartus įkvėpia ir iškvėpia. 2. Suskaičiuoja 

iki 10. 3. Tinkamai pasako, kad pyksta. 4. 

Atsipalaiduoja, ar nueina šalin). 

- Pyktį išreiškia meninės veiklos metu 

‚Išmesk pyktį“. 

 

Baimės jausmas 

 

- Padėti vaikui išvengti 

susidūrimo su baimę 

keliančiais objektais. 

- Vaikai atsineša į grupę pažįstamus, 

mylimus žaislus bei daiktus. 

- Aptarinėja grupėje įrengtą stendą „Mano 

mylimi žmonės“ (jaučia nusiraminimą, 

kai mato mylimų žmonių nuotraukas). 

- Dalyvauja diskusijoje „Kaip įveikti 

baimę“ (sužino 3 būdus, kaip elgtis 

atsiradus baimės jausmui: 1. Su kuom 

nors pasikalba. 2. Atlieka atsipalaidavimo 

pratimus. 3. Mėgina padaryti, tai ko bijo). 

- Nupiešia ,,baimiuką“ ir jį užrakina arba 

išmeta. 

 

Mandagumo, 

gerumo jausmai 

- Skiepyti vaikų mandagumo 

jausmą. 

- Palaikyti vaiko prigimtinį 

gerumą, skatinti, kuo dažniau jį 

rodyti. 

 

- Apžiūrinėja paveikslėlius su 

probleminėmis situacijomis, skirsto juos į 

grupes: „Geri poelgiai“, „Blogi poelgiai“, 

„Netyčiniai poelgiai“. 

- Pasidaro „gerų rankyčių“ siluetus, jose 

pasižymi visus gerus darbus, kuriuos 

norėtų atlikti. 

- Pasidaro „Gerumo medį“, ant kurio 

kabina mandagumo, gerumo žodelius, 

linkėjimus. 

- Prie degančios žvakutės kalbasi apie 

gerus ir blogus poelgius. 

- Kuria knygeles „Aš pats geriausias“, 

„Atsimink ką myli“... 

- Prižiūri savo augintinius (atsineša jų 

nuotraukas, pasakoja apie juos). 

-Kuria grupėje mandagumo taisykles 

 

Emocijų ir 

gyvenimo stiliaus 

vertinimas 

- Kurti grupėje saugią emocinę 

aplinką. 

- Siekti, kad vaikai neslopintų 

savo emocijų, drąsiai išsakytų 

- Dalyvauja diskusijoje : „ Kokie dalykai 

svarbiausi mano gyvenime?“, „Kokios yra 

mano svajonės?“, „Kas daro mane 

laimingu?“, „Ko aš noriu ir tikiuosi iš 
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savo mintis. savęs?“, „Ar man malonu būti drauge su 

savo šeima?“, „Ar aš jaučiuosi mylimas?. 

- Kuria „Emocijų palėpę“ ( joje gyvena 

emocijos – baimė, pyktis, sielvartas, 

džiaugsmas, nuostaba, pasibjaurėjimas, 

susidomėjimas. Kokias emocijas jaučia 

per dieną, ten priklijuoja lipduką. Dienos 

pabaigoje sužino, kokios emocijos jį valdė 

per dieną).  

-Apžiūrinėja nuotaikų piešinėlius, aptaria 

juos, patys pabando pavaizduoti įvairias 

nuotaikas – mimika, raiškiais gestais, 

eisena. 

-Apžiūrinėja paveikslėlius su žmonių 

veidais, bando įvardinti jų emocijas 

(piktas, niūrus, išsigandęs, linksmas, 

susimąstęs...).  

 

Pojūčiai -Supažindinti vaikus su 

įvairiais  pojūčiais. 

-Lavinti vaikų pojūčius : 

lytėjimo, regos, klausos, uoslės, 

skonio. 

-Dalyvauja diskusijose: „Ką jums parodo 

akys?“ (vaizdus pro langą, nustato 

atstumą, daiktų dydį, spalvą...). „Ką“ 

sako“ jūsų ausys?, „Ką „sako“ jūsų 

nosis?“, „Ką galima pajusti burna?“. 

-Klausosi įrašų su gyvūnų, paukščių 

balsais, upelio čiurlenimo, jūros ošimo... 

papasakoja, ką girdėjo. 

- Uosto gėlių, kavos, svogūno, cinamono, 

česnako... kvapus, papasakoja, ką jautė. 

- Ragauja druską, cukrų, medų, daržoves, 

vaisius... pasakoja, kokį skonį jautė. 

-Užrištomis akimis liečia daiktą ir atspėja, 

kas tai. 

 

Atsipalaidavimas -Siekti, kad vaikai išmoktų 

įveikti įtampą, nerimą, mokėtų 

atsipalaiduoti. 

-Klausosi ramios muzikos - miško ošimo, 

jūros bangavimo, paukščių čiulbėjimo 

(šiuo būdu vaikai išmoksta fiksuoti 

dėmesį). 

-Piešiniuose vaizduoja „kelionę 

debesimis“, nerimą (šiuo būdu vaikai 

išmoksta valdyti vaizduotę). 

-Atlieka įvairius atsipalaidavimo 

pratimus. 

 

 

PAŽĮSTU SAVE IR KITUS 

 

TEMA UGDYMO 

KOMPETENCIJA IR 

GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

Pažintis su 

draugais ir 

grupe 

-Siekti, kad vaikai domėtųsi 

šalia esančiais draugais, 

suaugusiais. 

-Vaikai klausosi, kaip auklėtoja prisistato, 

įsidėmi jos vardą. 

-Žaidžia „Vardo žaidimus“, kurio metu vaikai 
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-Ugdyti sugebėjimą 

susidraugauti. 

-Siekti, kad vartotų įvardžius 

savo asmens ir kitų asmenų 

nurodymui: aš-tu; mano-

tavo; man-tau. 

 

stengiasi įsiminti draugų vardus. 

-Klausosi K.Kubilinsko  eilėraščio „Naujokė“ 

(rinkinys „Jums mažieji“, Č.Jančarskio 

kūrinėlio „Pirmoji diena darželyje“. 

-Žaidžiame  slėpynes: lengva skraiste auklėtojos 

uždengia vaiko veidą ir klausia: „Kur Radvilė? 

Nėra Radvilės... Va Radvilė.. 

-Žaidžia rato žaidimus „Jurgeli, meistreli“, 

“Susikibę už rankučių” ir t.t. 

 

Mano kūno 

dalys 

-Supažindinti su kūno 

dalimis. 

-Lavinti pastabumą. 

- J.V.Vaitkevičiaus, E.Grinienės ir T.Ivanovos 

knygos, didžiosios knygos vaikams „Žmogaus 

kūnas“ (knyga su iškylančias ir ištraukiamais 

paveikslėliais, įklijomis). 

-„Mano pirmoji klausimų enciklopedija“ , kitų 

enciklopedijų  pagalba ir konkrečiai apžiūrint 

draugą išsiaiškina ir susipažįsta su tokiomis 

kūno dalimis ir sąvokomis kaip: koja-šlaunis, 

blauzda, kelis, pėda, ranka-plaštaka, alkūnė, 

petys, liemuo-pilvas, juosmuo, nugara, krūtinė, 

galva-pakaušis, veidas ir kaklas. 

-Kiekvieną kūno dalį išnagrinėja atskirai, vėliau 

pratybų lape atlieka užduotį, nuspalvina jų dalis 

ar net surašo jų pavadinimus, patys suveda į 

visumą atsiskyrusias kūno dalis ir pažymi jų 

pavadinimus, įtvirtinant kūno dalių 

pavadinimus. 

-Minčių lietus: Ką aš daryčiau, jei 

susilaužyčiau…? Kam reikalingos rankos, 

kojos? ir t.t. 

-Pasakoja pagal paveikslą “Žmogus”. 

-Žaidžia vaidmeninius žaidimus socialiniame 

kampelyje. 

-Judrus ž. ar estafetė “Šokavimas su lazdele” 

(žaidžiama po du, laikydami lazdelę dešine 

pėda, pora turi kuo toliau nušokuoti). 

-Judrus ž. “Magnetinės kūno vietos (sustoja 

poromis, vedėjui pasakius kuri kūno vieta 

tampa “magnetu”, vienas kitam paliečia 

“magnetinę” kūno vietą su ranka: nosį, dešinį 

kelį, kairiąją alkūnę, galvą ir t.t.). 

-Ramus ž. “Keliaujantis lankas” (vaikai sustoja 

ratu ir susikimba rankomis, vienam iš jų ant 

rankos pakabinamas lankaskuris toliau keliauja 

ratu vaikams nepaleidžiant rankų). 

 

Mano galva -Supažindinti su svarbiausiu 

organu-smegenimis, kurios 

yra žmogaus galvoje. 

-Klausymų pagalba „Kam reikalinga galva? Kas 

yra galvoje? Išsiaiškina, kad galvoje yra 

smegenys, nervai, kam jie reikalingi. 

-Piešinių iš J.V.Vaitkevičiaus, E.Grinienės ir 

T.Ivanovos knygos pagalba vaikai išsiaiškina 

kaip nervais siunčiami signalai keliauja į 
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smegenis ir iš smegenų atgal į kūno dalis. 

-Užduotis: nuspalvink kur yra smegenys? 

-Atliekamas bandymas: kiša vaikai pirštą į šaltą 

ir karštą vandenį (nervai siunčia signalus į 

raumenis, ir šie susitraukdami pakelia ranką). 

-Piešia galvos siluetą bandydami pavaizduoti 

jos viduje smegenis. 

 

Jutimo 

organai 

-Supažindinti su žmogaus 

pojūčiais. 

- J.V.Vaitkevičiaus, E.Grinienės ir T.Ivanovos 

knygos, paveikslų pagalba vaikai susipažįsta su 

jutimo organais, kuriais jaučiami skirtingi 

pojūčiai. Išsiaiškina ką jaučiame akimis 

(žiūrime, matome, pamatome), ausimis (girdime 

kalbant žmones,  išgirstame atvažiuojant 

traukiniui, mašinai, grojant muzikai, paukščiuko 

čiulbėjimą ir t.t.), nosimi (užuodžiame įvairius 

kvapus), liežuviu (jaučiame skanu-neskanu, 

karšta-šalta ir t.t.), oda ( apsaugo nuo įvairių 

mikrobų). 

-Kalbamės apie  garsus aplinkoje ir bandome 

juos atkartoti: šuns lojimą, paukščiukų 

čiulbėjimą, automobilio signalizaciją ir t.t. 

-Kalbamės apie tai ką šiuo metu matome: 

„Žiūrėkit, kaip debesys plaukia dangumi“, „Va, 

kiek paukščiukų tupi medyje“ ir t.t. 

-Žaidimai: „Ką girdėjai? Ką lietei? “Ką 

užuodei?” ir t.t. 

-Praktinė užduotis: panaudojant mikroskopą 

apžiūrime pirštų odą. 

-Praktinė užduotis: paliekame ant lapo pirštų 

atspaudus ir palyginame su kitų (kiekvieno 

žmogaus pirštų atspaudai skirtingi). 

-Žaidimas “Paragaukime” (mokyti skirti saldų ir 

sūrų maistą). 

 

Aš berniukas, 

o tu mergaitė 

-Supažindinti su berniuko ir 

mergaitės išvaizda. 

-Diskutuojame, garsiai mąstome kuo skiriasi 

mergaitė nuo berniuko (pagal išvaizdą). 

-Spalvina mergaitės, berniuko siluetus. 

-Baigia piešti žmogaus siluetą. 

-Mėgdžioja ir improvizuoja vieni kitus, taip 

daugiau sužino vieni apie kitus. 

-Žaidžia su popierinėmis lėlėmis, jas rengia, 

nurengia, matuoja “drabužius”. 

-Kūrybiniai, vaidmeniniai žaidimai socialiniame 

kampelyje. 

 

Griaučiai -Supažindinti su griaučius 

sudarančiais kaulais. 

- J.V.Vaitkevičiaus, E.Grinienės ir T.Ivanovos 

knygos, didžiosios knygos vaikams „Žmogaus 

kūnas“ (knyga su iškylančias ir ištraukiamais 

paveikslėliais, įklijomis), enciklopedijų  pagalba 

išsiaiškina sąvokas tokias kaip: griaučiai, 

kaukolė, raktikauliai, mentės, šonkauliai, 
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stuburas, dubens kaulai, rankų kaulai, kojų 

kaulai, išsiaiškina kur jie yra ( susitraukdami ir 

išsitiesdami raumenys pagal mūsų norą lanksto 

rankas, liemenį, kojas, be jų pagalbos 

negalėtume ne tik vaikščioti, bet ir 

nepajudėtume iš vietos). 

-Klausimai „Kodėl aš galiu bėgioti? Kas padeda 

man judėti? 

-Kūno kultūros metu lavina stambiuosius kūno 

raumenis laipiodami, ropodami, šokinėdami, 

siekdami. 

-Smulkiuosius raumenis lavina statydami iš 

statybinių detalių, veria karoliukus, dėlioja 

dėliones, mozaikas, veria batų raištelius ir t.t. 

 -Judrus žaidimas „Paukšteliai lizdeliuose“. 

 

Mano širdis -Supažindinti su širdimi, jos 

darbu , kaip ji atrodo ir kur ji 

yra. 

-Klausimai :„Kuri yra kairė ranka? Kas tuksi 

kairėje krūtinės pusėje? Ką veikia mūsų širdis? 

Vaikai patys suranda širdies vietą, ieško draugo, 

auklėtojos širdies plakimą, prieš tai nusiraminę. 

-Imituoja širdies plakimą „tuk-tuk-tuk“. 

 

Plaučiai -Supažindinti kur yra 

plaučiai, kaip oras patenka į 

juos, kas lemią kvėpavimą. 

-Prisimena vaikai kur yra burna, nosis, kam jie 

reikalingi. Kad vaikams būtų aišku, pro kur ir 

kaip patenka oras į plaučius, nupiešia auklėtoja 

didelę žmogaus figūrą ir sužymi oro kelią: per 

nosį įkvėptas oras keliauja trachėja ir patenka į 

plaučius. 

-Kvėpavimo pratimai: balionų putimas, vandens 

burbuliavimas pasinaudojant šiaudeliais. 

 

Virškinimas -Supažindinti, kas smulkina 

maistą (dantys). 

-Supažindinti su maisto 

produktais, kuriuos reikia 

valgyti kasdien. 

-Parodyti, nuo kokio maisto 

vaikai tampa nejudrūs, stori. 

-Padėti suprasti kam 

reikalingas maistas. 

-Vaikai susipažįsta ar prisimena sąvokas: 

dantys, stemplė, skrandis, žarnos. 

- „Minčių lietus“ Kam reikalingas maistas? (kad 

augtum, būtum sveikas, linksmas, žvalus, 

stiprus). Vaikai jau žino, kad maisto skonį 

jaučia liežuvis, kramto maistą dantimis. Ir 

dažniausiai galvoja, kad maistas iš burnos 

keliauja į pilvą. Auklėtoja nupiešia didelę 

žmogaus figūrą ir padidina piešdama skrandį, 

žarnas, kad geriau matytųsi kas yra pilve ir kaip 

keliauja maistas. 

-Žaidimas „Valgau, valgau, o kur jis keliauja 

nežinau?“. 

-Užduotis: nuspalvink maisto kelią žmogaus 

kūne. 

 

Inkstai -Supažindinti su šlapimo 

šalinimo organu, kas kenkia 

inkstams, kur susidaro 

šlapimas. 

 

V.Vaitkevičiaus, E.Grinienės ir T.Ivanovos 

knygos 48-49 pusl. piešiniu parodome ir 

paaiškiname kas nutinka vaikui kai jis stipriai 

pasūdo maistą ir po to geria daug vandens 

(skauda nugarą). 
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Mano 

drabužėliai 

-Siekti, kad vaikai vadintų 

drabužius taisyklingais 

pavadinimais, vartotų 

taisyklingus drabužių 

apsivilkimo pavadinimus . 

-Supažindinti su įvairiais 

drabužių gaminimo būdais: 

siuvimu, mezgimu, nėrimu, 

bei su priemonėmis: 

adatomis, virbalais, vašeliu. 

-Supažindinti su metų 

laikams pritaikytais 

drabužiais. 

-Pokalbiai bei vaikų pasisakymai temomis: 

Kam reikalingi drabužiai? Kuo vilki berniukai ir 

mergaitės?  

-Aptariame, kuriuos rūbus sveika dėvėti, 

kuriuos-ne. 

-Susipažįsta su vilna, medvilne, linu, taip pat su 

sintetinėmis medžiagomis. 

-Klausosi   ar net vaidina pasaką „Pirštinė“. 

-Ritminiai pratimai pagal eilėraštį “Mano batai 

buvo du“. 

-Lankstymas iš spalvoto popieriaus „Kelnės“. 

-Aplikacija „Raštuota pirštinė“. 

-Pasivaikščiojimu metu stebi kaip apsirengia 

kiti žmonės: vaikai, suaugusieji. 

-Žaidimas su popierinėmis lėlėmis, joms 

drabužių „gaminimas“. 

 

 

 

FIZINIS AKTYVUMAS 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

Fizinis 

aktyvumas 

-Sudaryti sąlygas kasdien 

pakankamai judėti, mankštintis, 

sportuoti. 

- Lavinti sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

- Įtraukti į ugdomąjį procesą 

vaikų tėvelius. 

-Sistemingai dalyvauja darželyje 

organizuojamose kūno kultūros pratybose. 

-Kasdieniai pasivaikščiojimai ir judrūs 

žaidimai gryname ore. 

-Laisvalaikio metu: judrūs žaidimai, 

sportiniai pratimai ir žaidimai ir kt. 

-Žaidžia estafetes, lenktyniauja. 

-Sveikatos dienos, judriųjų žaidimų 

popietės. 

-Sporto šventės, pramogos, olimpinės 

dienos. 

 

Kvėpavimas -Mokyti taisyklingai kvėpuoti, 

atliekant fizinius pratimus, 

mankštinantis. 

-Stiprinti kvėpavimo raumenis, 

užtikrinti normalų plaučių 

darbą. 

-Skatinti diafragmos judesius, 

kurie pagerina ir palengvina 

širdies darbą, aktyvina 

kraujotaką. 

-Įpratinti giliai kvėpuoti per 

nosį, ypač šaltame ore. 

 

- Pučia muilo burbulus, balionus. 

-Gryname ore  kvėpuoja per nosį, iškvepia 

per burną (ypač šaltame ore). 

-Esant sąlygoms čiuožinėja, važinėja 

dviratukais, žaidžia judrius žaidimus. 

-Žaidžia kvėpavimą stiprinančius 

žaidimus. 
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Plokščiapėdystė -Stiprinti pėdos raumenis ir 

raiščius. 

-Organizuoti korekcinį darbą; 

-Pratinti vaikus judėti, žaisti, 

mankštintis basomis ar tik su 

plonomis kojinaitėmis. 

-Didinti ištvermę, judesių 

koordinaciją,. 

-Šalinti pėdos deformacijas. 

 

-Stiprinti pėdos raumenis ir raiščius. 

-Organizuoti korekcinį darbą; 

-Pratinti vaikus judėti, žaisti, mankštintis 

basomis ar tik su plonomis kojinaitėmis. 

-Didinti ištvermę, judesių koordinaciją,. 

-Šalinti pėdos deformacijas. 

Taisyklinga 

laikysena 

-Stiprinti raumenis, vadinamąjį 

,,raumenų korsetą”. 

-Gerinti medžiagų apykaitą. 

-Skatinti krūtinės ląstos 

funkcines galimybes. 

-Stiprinti visą organizmą ir 

stimuliuoti visų organų bei 

sistemų veiklą. 

-Skatinti norą užaugti tiesiam ir 

gražiam. 

-Atlieka koreguojamosios gimnastikos 

pratimus, 

-Bendruosius pratimus su įrankiais 

(gimnastikos lazdomis, kamuoliais, 

guminėmis tampyklėmis ir kt.) 

-Tiesiamuosius lavinamuosius pratimus, 

kurie atliekami ant pilvo , nugaros. 

-Šokinėja ant ,,gymnik” kamuolių. 

-Tyrinėja savo kūno padėtis, pasitikrina 

kūno laikyseną prie sienos, veidrodžio. 

-Apžiūri paveikslus, plakatus su 

laikysenos pavyzdžiais, aptaria, palygina. 

 

Grūdinimas -Stiprinti raumenis, vadinamąjį 

,,raumenų korsetą”. 

-Gerinti medžiagų apykaitą. 

-Skatinti krūtinės ląstos 

funkcines galimybes. 

-Stiprinti visą organizmą ir 

stimuliuoti visų organų bei 

sistemų veiklą. 

-Skatinti norą užaugti tiesiam ir 

gražiam. 

-Kasdienę mankštą atlieka su lengva 

apranga išvėdintoje patalpoje. 

-Ryte prausiasi vėsiu vandeniu veidą, 

kaklą, rankas iki pečių ir apsitrina 

šlapiomis rankomis iki juosmens. 

-Žaidžia su smėliu ir vandeniu. 

-Kojų  apipilimas prieš miegą, mažinant 

temperatūrą nuo +30C iki +15C. 

-Miega gerai išvėdintoje patalpoje, esant 

atviroms orlaidėms. 

 

 

 

SVEIKA MITYBA 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

Vanduo – 

gyvybės šaltinis 

 

 

-Supažindinti su vandens nauda  

žmogaus organizmui. 

-Aptarti vandens savybes. 

-Sužinoti, kokie  gėrimai gerti 

sveikiausia. 

-Išbandyti įvairias pramogas ir 

žaidimus su vandeniu. 

-Atlikti įvairius bandymus su 

vandeniu (šaldyti, tirpinti ir kt.). 

-Minčių lietus: ,,Kam reikalingas vanduo, 

kiek jo reikia išgerti per dieną, kodėl 

nesveika gerti spalvotus gėrimus.“ 

-Stebi, liečia vandenį, dalinasi patirtais 

įspūdžiais. 

-Apžiūri spalvotus gėrimus, aiškinasi jų 

sudėtį.  

-Pilsto, matuoja vandenį. 

-Pliko arbatžoles ir geria arbatas. 

-Žaidžia įvairius žaidimus, ratelius.  

-Klausosi grožinės literatūros kūrinių. 
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-Varto enciklopedijas.  

-Mokosi mįslių.  

-Dažo vandenį, tapo ant popieriaus, stiklo 

ir kt. 

-Laisto augalus. 

-Plauna rankas, žaislus. 

 

Grūdiniai 

produktai  - 

skanu ir sveika 

 

 

-Susipažinti su grūdiniais 

produktais, jų įvairove. 

-Mokytis juos atskirti. 

-Išsiaiškinti grūdinių produktų 

naudą mitybai ir sveikatai. 

-Sužinoti, kaip iš jų gaminamas 

maistas. 

 

 

-Pokalbis tema: ,,Kas gaminama iš grūdų, 

kruopų“. 

-Apžiūri kviečių, rugių, miežių, avižų 

varpas. 

-Apžiūri plakatus, iliustracijas. 

-Aptaria maistingąsias duonos, košių ir 

kitų grūdinių produktų savybes. 

-Gamina sumuštinius su duona. 

-Kuria įvairius košių receptus. 

-Žaidžia vaidmeninius, stalo žaidimus. 

-Iš rugio varpų pina vainiką. 

-Daro darbelius naudodami grūdus, 

kruopas. 

-Iš vandens, miltų, druskos kepa duonos 

kepinius. 

-Klausosi tautosakos kūrinių, mokosi 

patarlių. 

-Kuria inscenizacijas (,,Kaip vilkas 

užsimanė duonos išsikepti“ ir kt.) 

 

Vaisiai ir 

daržovės – 

vitaminų šaltinis 

 

 

-Susipažinti su vaisių ir 

daržovių  

 įvairove. 

-Mokytis klasifikuoti. 

-Išsiaiškinti, kur jos auga. 

-Sužinoti kuo  naudingos 

žmogui. 

-Ugdyti gebėjimą jas skirti 

pagal išvaizdą ir pagal skonį. 

 

 

 

-Apžiūri vaisius, daržoves, jas aptaria, 

ragauja, uosto, aiškinasi, kuo skiriasi 

daržovės nuo vaisių. 

-Apžiūri vaisių sėklas su padidinamuoju 

stiklu. 

-Gamina mišraines, desertus, spaudžia 

sultis. 

-Aiškinasi, kokių vitaminų turi daržovės ar 

vaisiai.  

-Diskutuoja kur auga ir kuo naudinga 

žmogui, kaip prižiūrėti kad augtų. 

-Mokosi mįslių, patarlių, klausosi pasakų. 

-Varto knygas, apžiūri plakatus su 

iliustracijomis. 

-Žaidžia stalo žaidimus, ratelius, 

vaidmeninius žaidimus. 

-Skaičiuoja daržoves ir vaisius, matuoja, 

lygina. 

-Kuria inscenizacijas, vaidina ( pvz. 

pasaką ,,Ropė“). 

-Daro antspaudus iš natūralių daržovių, 

vaisių. 

-Piešia, aplikuoja, lipdo. 

-Grupėje augina svogūnus ar kitokias 

daržoves, stebi jų augimą. 
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Pieno produktai,  

mėsa, žuvis,  

kiaušiniai – 

kasdieninis 

mūsų maistas 

 

 

-Susipažinti su šių maisto 

produktų nauda žmogui. 

-Išsiaiškinti, iš kur jie gaunami. 

-Sužinoti, kaip tinkamai jais 

maitintis. 

-Bandyti patiems gaminti 

maistą. 

 

 

 

-Diskutuoja apie maisto produktus, renka 

mėgstamiausius, aiškinasi maistines 

savybes, naudą žmogaus sveikatai. 

-Aiškinasi iš kur atsiranda ant mūsų stalo:  

pienas, žuvis, kiaušiniai. 

-Bando patys gaminti maistą: sumuštinius, 

salotas, jogurtą. 

-Ragauja, dalinasi įspūdžiais kada ką 

įdomaus valgė, ką valgo jų šeimos nariai. 

-Apžiūri iliustracijas, atranda pažįstamus 

produktus. 

-Užsimerkus atspėja ką valgo. 

-Žaidžia žaidimą ,,sveika mityba“.  

-Žaidžia vaidmeninius  žaidimus 

,,parduotuvė“, ,,šeima“. 

-Kerpa iš laikraščių ,, nesveikus ir sveikus 

produktus“ ir kuria maisto knygeles. 

-Kuria sveikuolių maisto receptus. 

Mokosi mįslių, eilėraščių. 

 

Kas tai yra 

riebalai? 

 

 

-Sužinoti, kas tai yra riebalai, 

kokia jų kilmė (augaliniai, 

gyvuliniai). 

-Išsiaiškinti, kokiuose maisto 

produktuose jie randami. 

-Ugdyti supratimą, kodėl 

nesveika naudoti perdaug 

riebaus maisto. 

-Pratintis maitintis sveikai. 

 

 

-Diskutuoja, kodėl  nesveika valgyti riebų 

maistą, kuriuose maisto produktuose jų yra 

daugiausia, kaip sveikai maitintis, kodėl 

reikalingi riebalai, kokia jų kilmė. 

-Apžiūri aliejų, margariną, išbando jų 

savybes, palygina su kitais maisto 

produktais. 

-Atlieka bandymus, lašina aliejų su pipete 

į indą su vandeniu, tirpina sviestą šaltame 

ir karštame vandenyje.  

-Gamina sumuštinius su sviestu ir 

margarinu. 

-Aptaria  sveiko maisto piramidę,  

aiškinasi kaip sveikai maitintis. 

-Žaidžia  žaidimą ,,sveika mityba“, stalo 

žaidimus, dėliones, vaidmeninius 

žaidimus.  

-Klausosi grožinės literatūros kūrinių  

mitybos tema, varto enciklopedijas.  

 

Saldumynų 

karalystė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Išsiaiškinti, kokie maisto 

produktai priklauso 

saldumynams. 

-Sužinoti, kodėl daug 

saldumynų  valgyti nesveika. 

-Skatinti saldumynus naudoti 

saikingai 

-Apžiūri nuotraukas su įvairiais 

saldumynais, jų įvairove, diskutuoja, kodėl 

juos valgyti nesveika, kiek suvalgyti, kad 

nepakenktų sveikatai. 

-Aiškinasi kam kenkia saldumynai 

(dantims, auga svoris ir t.t.) 

-Saikingai ragauja saldumynus 

nustatydami jų skonį, sudėtines dalis. 

-Ragauja medaus, cukraus, juos lygina 

svarsto kas sveikiau ir kokiu būdu šie 

produktai gaunami. 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Žaidžia vaidmeninius žaidimus: ,,lėlės 

gimtadienis“, ,,saldumynų parduotuvė.“ 

-Klausosi pasakų ,,Kodėl meškutei 

Lepečkutei suskaudo dantuką “, ,,Agė 

melagė“. 

-Mokosi mintinai eilėraštį apie 

saldumynus ,,Sapnas“. 

-Kuria pamokančias inscenizacijas, kodėl 

nesveika persivalgyti. 

-Lipdo įvairius saldumynus, piešia,  

gamina ledinukus, saldainius lėlėms.  

 

 

ASMENS HIGIENA 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA IR 

GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR 

PASIEKIMAI 

Rankų 

plovimas, veido 

prausimas 

-Siekti, kad vaikai suprastų savo kūno 

anatominį ir dvasinį grožį. 

-Suprasti, kad pagrindinis sveikatos 

veiksnys yra švara.       -Įteigti, kad 

prausimasis taptų kasdienybe. 

-Pajusti vandens srovės gaivą. 

-Palaikyti kūno švarą. 

-Nuolatos prižiūrėti nagus. 

-Stebi save veidrodyje. 

-Apžiūrinėja draugą , jo drabužius. 

-Pagiria ir pasako komplimentus 

kitam. 

-Plauna  rankas, kai jos nešvarios. 

- Atlieka užduotis „Su kuo draugauja 

švarus berniukas?“,  „ Su kuo 

draugauja nešvarus berniukas?“. 

-Skaito K. Čiukovskio poemą 

„Baltprausys“. 

- Aptaria ir užbaigia užduotėles 

„Vandens dvaras“,  „Nagų šalis“ 

(Katino Prausiaus kelionė į švaros 

šalį:  Ilčiukienė A., 2002). 

-Užduotis įtvirtinti asmens higienos 

taisykles „Ar žinai kada reikia 

praustis rankas ir kojas“.  

-Apžiūri plakatus „Sveika oda“ ir 

aptaria. 

Naudojimasis 

tualetu 

- Mokyti suprasti vaikus, kad būtina 

pratintis pačiam apsitarnauti tualete. 

- Pasinaudojus tualetu būtina nuleisti 

vandenį. 

- Po tualeto tinkamai susitvarkyti 

drabužėlius. 

 

- Vaikas stengiasi laiku eiti į tualetą. 

- Pasinaudojus tualetu nuleidžia 

vandenį. 

- Sužino tualetinio popieriaus 

paskirtį. 

- Kiekvieną kartą išėjus iš tualeto 

plauna rankas su muilu. 

- Aptaria ir atlieka užduotis 

„Tualetinio popieriaus šalis“. 

(Katino Prausiaus kelionė į švaros 

šalį:  Ilčiukienė A., 2002). 

 

Asmeninių 

daiktų priežiūra 

-Su dėkingumu pajusti, kad drabužiai 

ne tik dengia, bet ir šildo, puošia. 

-Nusiteikti juos tausoti. 

-Stebėti, kad būtų švarūs, nesuplėšyti. 

-Susiranda savo spintelę. 

-Patys rengiasi. 

-Nusivelka atsegtus drabužius. 

-Spintelėje tvarkingai susideda 
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-Pastebėti patiems, kada juos  reikia 

pasikeisti, persirengti. 

-Sugebėti pasirinkti drabužius pagal 

metų laiką, esant tam tikrai 

temperatūrai.  

-Mokyti  patiems pasirūpinti avalyne . 

- Išmokti naudotis šepečiu ir batų 

tepalu. 

drabužėlius. 

-Padeda apsirengti nemokantiems. 

-Pagiria draugo išvaizdą. 

-Apžiūri lėlių drabužėlius, reikalui 

esant juos pakeičia. 

-Skalbia nešvarius lėlių drabužėlius. 

-Po skalbimo lygina jų išvaizdą. 

-Vyresnieji mokosi prisiūti sagas. 

-Užduotis „Aprangos šalis“. 

-Užduotis: „Nuspalvink, iškirpk ir 

teisingai sudėliok paveikslėlius“.  

-Į darželį ateina valytais batais. 

-Prieš įeidamas į patalpas nusivalo 

švariai kojas. 

-Nusiauna atrištus, atsegtus batus. 

-Padeda juos į tam skirtą vietą. 

-Duoda pastabas draugui, jei tas 

ateina nevalytais batais. 

-Užduotis „Aprenk berniuką ir 

mergaitę“. 

-Užduotis „Baik piešti ir atrask 

kuriam metų laikui tinka“. 

-Pratybos „Drabužiai puošia ir 

šildo“(Katino Prausiaus kelionė į 

švaros šalį: Ilčiukienė A., 2002). 

Elgesio kultūra 

prie stalo 

-Mokyti tinkamo elgesio prie stalo. -Susiranda savo vietą. 

-Mokosi taisyklingai naudoti stalo 

įrankius. 

- Stengiasi valgyti tvarkingai. 

- Geria tinkamai laikydamas 

puoduką. 

- Pavalgius naudojasi servetėle. 

-Pavalgęs padėkoja už maistą. 

-Atsistojęs pristumia kėdutę prie 

stalo. 

-Vyresnieji pratinasi nusinešti indus 

nuo stalo. 

Švaru kur 

žaidžiu 

-Ugdyti vaiko supratimą, kad  

žaidimas yra tavo darbo vieta, ją 

susitvarkyti privalai pats. 

-Suprasti, kad nesaugu kaip mėtosi 

žaislai. 

-Bandyti sulūžusius patiems ir 

padedant suaugusiems taisyti. 

-Auklėtojos skatinami vaikai patys 

tvarko savo žaidimų vietą. 

- Įsimena, iš kur paėmė žaislą ir 

padeda jį į vietą.  

-Žaidžiant nelaužo žaislų, juos 

saugo. 

-Primena draugui, kai mato 

netinkamai jį  elgiantis. 

-Žaidimui pratinasi imti žaislų tiek, 

kiek reikia. 

-Susikuria žaidimo taisykles ir jų 

laikosi. 

-Pratybos „Tvarkau savo kambarį“ 
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Sveiki dantys – 

pačių rūpestis 

-Suprasti, kad burnos ertmę reikia 

prižiūrėti. 

-Ugdyti įprotį po kiekvieno 

maitinimosi skalauti burną.-Susipažinti 

su dantų nevalymo pasėkmėmis. 

-Sužinoti dantų valymo kultūrą. 

-Susipažįsta su dantų valymo 

priemonėmis. 

-Mokosi jomis naudotis. 

-Užduotis „Dantų šalis“. 

-Užduotis „Padėk Prausiui surasti 

kelią, kaip valyti dantukus“. 

-Užduotis „Pagalvok ir pažymėk 

linksma saulute, kurie maisto 

produktai nekenkia dantims“. 

(Katino Prausiaus kelionė į švaros 

šalį: Ilčiukienė A., 2002). 

-Pokalbis „Šepetys mano dantukų 

draugas“. 

-Pokalbis „Šepetys burnoje daro 

stebuklus“. 

-Supranta, kas nutinka, kai nevalomi 

dantys. 

-Domisi apie mikrobus, kurie ardo  

dantų emalį. 

-Apžiūri ir aptaria plakatą „Burnos 

higiena“. 

 

 

 

VAIKO SAUGA 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

Saugus elgesys  

gatvėje 

 

- Ugdyti vaikų saugaus elgesio 

gatvėje sampratą ir įgūdžius. 

- Supažindinti vaikus su kai 

kuriais kelio ženklais.  

- Suteikti žinių apie atšvaitus ir 

formuoti jų naudojimo 

įgūdžius. 

- Žinoti, kaip elgtis pasiklydus 

gatvėje, mieste. 

- Pasakoja pagal temas: ,,Ką reiškia 

šviesoforo švieselės?”, ,,Kam reikalinga 

perėja?”, ,,Kur galima važinėtis dviračiu?” 

... 

- Žaidžia loto: ,,Kelio ženklai”, aplikuoja, 

piešia kelio ženklus, šviesoforą, žaidžia 

didaktinius žaidimus: ,,Ženklų karusėlė”, 

,,Sudėk kelio ženklą”, ,,Mes gatvėje” , 

Šviesforas“ ir  kt. (Metodinės 

rekomendacijos: saugus elgesys, 2008). 

- Žaidžia didaktinius žaidimus: ,,Kas tas 

atšvaitas?”, ,,Kelionė pas pasakų senelę” 

(Metodinės rekomendacijos: saugus 

elgesys, 2008); skaičiuoja, lygina atšvaitus, 

bando juos piešti, aplikuoti… 

 - Pasakoja, aptaria paveikslą: ,,Kaip elgtis 

pasiklydus gatvėje?” (Vaiko sauga: 

Pužienė, 2009). 

- Susitinka su Jonavos PK pareigūnais, 

vyksta pas juos į svečius (vyresnių grupių 

vaikai). 

- Rugsėjo mėnesį kartu su auklėtoja ir 

tėveliais dalyvauja bendruomenės dailės 

darbų parodoje: ,,Saugus kelyje“. 



103 

 

Saugūs namai 

 

- Siekti, kad vaikai žinotų, 

kokie pavojai tyko jų namų 

svetainėje, vonioje, virtuvėje. 

- Žinoti, kaip elgtis pajutus 

dujų kvapą namuose. 

- Žinoti, kaip saugiai elgtis su 

elektros prietaisais.  

- Mokyt saugiai elgtis su 

svetimais, mažai pažįstamais 

žmonėmis. 

- Apžiūri plakatus ,,Vaiko sauga“ (Pužienė, 

2009) ir aptaria pavaizduotas situacijas 

namuose. 

- Žiūri animacinius filmukus: ,,Dujos“, 

,,Elektra namuose“ 

(http://www.civilinesauga.lt). 

- Minčių lietus: Ką aš daryčiau, jeigu…” 

- Žaidžia mokomąjį žaidimą ,,Kelias namo” 

(vyresni vaikai). 

- Klauso auklėtojos skaitomos knygelės: 

,,Policijos bičiulio Amsiaus patarimai“ 

(LPD). 

-  Išnagrinėja Jonavos PK lankstinukus:  

,,Policija informuoja, pataria“, ,,Būk 

saugus“. 

-  Kuria bendravimo su svetimais 

žmonėmis taisykles su iliustracijomis. 

Pavojai miške 

 

- Žinoti, kokie pavojai tyko 

miške.  

-  Žinoti, kaip elgtis pasiklydus 

miške. 

- Suteikti vaikams žinių, kaip 

elgtis įkandus gyvatei, 

įsisiurbus erkei ar kitam 

vabzdžiui. 

- Supažindinti vaikus su 

grybavimo taisyklėmis. 

- Supažindinti su nuodingais 

augalais.  

- Apžiūri plakatus ,,Vaiko sauga“ (Vaiko 

sauga: Pužienė,2009) ir aptaria 

pavaizduotas situacijas miške. 

- Žaidžia stalo loto ,,Grybai”, klasifikuoja 

grybus į valgomus ir nuodingus.  

- Varto su auklėtoja gamtos enciklopedijas, 

iš jų sužino apie nuodingus augalus. 

 

Atsargiai – 

ugnis! 

 

- Padėti vaikui suprasti ugnies 

naudą ir žalą žmogui. 

-  Išsiaiškinti dažniausiai gaisrą 

sukeliančias priežastis. 

- Žinoti, kaip teisingai elgtis 

gaisro metu.  

- Susipažinti su priešgaisrinės 

tarnybos gelbėtojo profesiją, 

žinoti šios pagalbos telefono 

numerį. 

- Vaikai kartu su auklėtoja aptaria, 

diskutuoja temomis: ,,Ugnies nauda”, 

Ugnies žala”, išmoksta patarlių, mįslių apie 

ugnį.  

-  Žiūri ir aptaria animacinius filmukus: 

,,Gaisrų priežastys“, ,,Kaip elgtis gaisro 

metu“ (http://www.civilinesauga.lt). 

- Susitinka su gaisrininkais, nuvyksta į jų 

darbo vietą (vyresni vaikai),  

- Skaito knygeles apie gaisrus, 

gaisrininkus; dėlioja loto ,,Profesijos”, 

piešia, aplikuoja gaisrinę mašiną, pagalbos 

telefono numerį. 

 

Pavojai žiemą 

 

- Siekti, kad vaikai žinotų, apie 

pavojus tykančius žiemą kieme. 

- Mokyti vaikus tinkamai 

apsirengti šiuo metu laiku. 

-Siekti, kad vaikai žinotų, kaip 

elgtis sušąlus. 

- Žinoti kaip elgtis įlūžus 

pačiam, ir kaip elgtis, kai tenka 

gelbėti lede įlūžusį žmogų.  

- Piešia, aplikuoja žiemos linksmybes 

kieme, papasakoja, ką nupiešė. Varto, 

aptaria knygelėse pavaizduotas situacijas: 

,,Varvekliai”, ,,Ledas” … 

- Pasakoja pagal paveikslą ,,Ant ledo“ 

(Vaiko sauga:  Pužienė,2009) 

- Aprengia lėlę pasivaikščiojimui kieme  

žieminiais rūbais.  

- Žiūri ir aptaria animacinį filmuką 

http://www.civilinesauga.lt/
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,,Žiemos pavojai“ 

(http://www.civilinesauga.lt). 

Gamtiniai 

pavojai 

- Siekti, kad vaikai turėtų 

pakankamai žinių apie 

ekstremalius gamtos reiškinius 

būdingus mūsų šaliai. 

- Siekti, kad vaikai žinotų, kaip 

apsisaugoti blogu oru. 

- Suteikti žinių, kaip elgtis, jei 

užklupo perkūnija. 

 

- Kartu su auklėtoja aptaria, kokie 

ekstremalūs gamtos reiškiniai dažniausiai 

pasitaiko Lietuvoje (škvalas, kruša, audra,  

smarkus lietus, žemės drebėjimas).  

- Popieriaus lape bando atvaizduoti šiuos 

gamtinius reiškinius, pasakoja, ką nupiešė. 

- Pasakoja pagal paveikslą ,,Audra“ (Vaiko 

sauga:  Pužienė, 2009), aptaria, kaip elgtis, 

jei užklupo perkūnija. 

Saugus elgesys 

vasarą 

- Suteikti žinių apie 

pagrindinius pavojus tykančius 

vandenyje. 

- Supažindinti su pagrindinėmis 

maudymosi taisyklėmis.  

- Padėti vaikui suprasti saulės 

naudą ir žalą žmogui.  

- Suteikti žinių apie perkaitimo 

priežastis, jo pavojų sveikatai. 

-Aptaria situacijas pavaizduotas 

paveiksluose (Vaiko sauga:  Pužienė,2009). 

- Peržiūri ir aptaria animacinį filmuką 

,,Saugus elgesys vandenyje“ 

(http://www.civilinesauga.lt). 

- Piešia, aplikuoja saulytę, ant jos spindulių 

užrašo, kada ji draugė, o kada priešas.  

- Atlieka užduotis iš pratybų knygelės 

,,Atsargiai – pikta saulė“.  

 

Saugus elgesys 

su gyvūnais 

 

- Siekti, kad vaikai žinotų, kuo 

skiriasi naminiai ir laukiniai 

gyvūnai. 

- Supažindinti su taisyklėmis, 

kurių reikia laikytis, kad 

neįvyktų nelaimė. 

- Žinoti, kur kreiptis pagalbos. 

-Minčių lietus: ,,Kada gyvūnas draugas, o 

kad gali virsti priešu?“. 

- Aptaria peržiūrėtą filmuką ,,Atsargus 

elgesys su gyvūnais“ 

(http://www.civilinesauga.lt). 

- Aplikuoja, piešia, lipdo pagalbos telefono 

numerį. 

 

 

ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA 

 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA 

IR GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR PASIEKIMAI 

Vaistai – tik 

ligoniams 

 

-  Suprasti, kad vaistus vartoti 

galima tik sergant. 

- Numatyti pasekmes, 

neatsargiai vartojant vaistus. 

- Formuoti nuostatą, kad 

medikamentų negalima imti iš 

bandraamžių ir svetimų 

žmonių. 

- Žinoti į ką kreiptis pagalbos 

blogai pasijutus ar pamačius 

išmėtytus vaistus.  

- Minčių lietus: Kaip niekada nesirgti?“ 

- Diskutuoja temomis: ,,Kur laikomi vaistai 

namuose?”,   ,,Gera ir bloga savijauta”… 

- Žaidžia vaidmeninius - siužetinius 

žaidimus ,,Vaistinė“, Ligoninė“. 

- Atlieka pratybų užduotį: ,,Vaistų 

vartojimo taisyklės“ , Kaip nepakenkti sau” 

(Monkevičienė ,,Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas. Ikimokyklinis amžius. p . 17-23). 

Buitinės 

cheminės 

medžiagos 

 

-  Įsiminti, kam skirtos buitinės 

cheminės medžiagos ir kokį 

pavojų jos gali sukelti 

sveikatai.  

- Suvokti, kurias chemines 

medžiagas, prižiūrint 

- Apžiūri plakatus ,,Vaiko sauga“ 

(Pužienė,2009) ir aptaria pavaizduotas 

situacijas namuose. 

- Kartu su auklėtoja apžiūri grupėje 

esančias chemines medžiagas (indų ploviklį 

,,Neutral“, dezinfekcines priemones: 

http://www.civilinesauga.lt/
http://www.civilinesauga.lt/
http://www.civilinesauga.lt/
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suaugusiems galima naudoti, o 

kurių liesti nevalia.  

- Suprasti ką daryti 

apsinuodžius buitinėmis 

cheminėmis medžiagomis. 

 

 

,,Harpic“, ,,Ace“, ,,Ajah“, ,,Higėja“, muilą, 

skystą muilą, dantų pastą , sužino kur  ir 

kada  šios priemonės naudojamos. Atlieka 

didaktinę užduotį: ,,Pavojingos 

medžiagos“, sužino, kokiais įspėjamaisiais 

ženklais jos žymimos. 

-Kuria savo ,,Buitinių prekių parduotuvę“  

- Atlieka pratybų užduotį: ,,Saugu ir 

pavojinga“  (Monkevičienė ,,Gyvenimo 

įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius.      

p. 29). 

Tabakas 

 

 -Išsiaiškinti  rūkymo žalą  

organizmui.                                                          

– Suprasti, kad buvimas šalia  

rūkančių, kenkia sveikatai. 

– Gebėti atssakyti  pasiūlytos 

cigaretės.                                                     

 - Vaikai svarsto, diskutuoja šia tema .           

-Užduočių  knygelė ,,Būk savimi be 

narkotikų.“ Puslapio pavadinimas 

,,Tabakas“                                                            

- Stalo žaidimas ,,Augu sveikas“ 

- Pokalbiai pagal situaciją su visais vaikais 

Individualūs pokalbiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Alkoholis 

 

- Žinoti , kad alkoholio 

vaikams  

 vartoti negalima.                               

- Atsisakyti ragauti alkoholio. 

 

  - Aiškinasi ką sveika gerti. Diskutuoja 

apie sveikus gėrimus.       

 -Užduočių knygelė ,,Būk savimi be 

narkotikų. Puslapio pavadinimas 

,,Alkoholis“                                              

- Pokalbiai pagal situaciją su visais vaikais. 

Individualūs pokalbiai. 

 

Patyčios - Suteikti vaikams elementarių 

žinių apie elgesį, kai vaikai 

tyčiojasi vieni iš kitų. 

- Reaguoti, kad patyčios būtų 

sustabdytos pačioje pradžių 

pradžioje. 

- Dalyvauja diskusijoje :  ,,Kaip elgtis, kai 

prie tavęs priekabiauja, tyčiojasi?                    

- Akcija ,,Savaitė be patyčių“ (kalbėti apie 

draugystę, bendravimą, priekabiavimą, 

patyčias- kas juos skaudina.)                           

- Teatralizuotas vaizdelis,, Graži šypsena“.     

- Piešinių paroda ,,Draugystės gėlės“.                

–Žiūri ir aptaria    filmuką ,,Bjaurusis 

ančiukas“                                                        

-Lankstinukas tėvams ,,Patyčios – ne tavo 

kaltė“ informacija tėvams , kur galima 

kreiptis pagalbos , kai vaikai patiria 

patyčias ar jas vykdo.                 

- Kuria taisykles, kurios padeda išvengti 

patyčių .( šypsausi,  pasakau komplimentą, 

sugebu neprarasti savigarbos sunkioje 

situacijoje) 

- Užduočių knygelė ,,Kaip elgtis“(3) 

nuspalvinti užduotis puslapių pavadinimai 

1.Neapkalbinėk.2.Nesierzink. 
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EKOLOGINIS UGDYMAS 

TEMA UGDYMO KOMPETENCIJA IR 

GAIRĖS 

VAIKŲ VEIKSENOS IR 

PASIEKIMAI 

Meilė tėvynei – 

tai meilė ne tik 

žemei, kalbai, 

bet ir viskam, 

kas joje gyva 

 

-Ugdyti meilę gamtai, lavinti estetinius 

jausmus; 

-Skatinti vaikus domėtis juos supančia 

gamta ir jos kitimu; 

-Mokyti dainelių, patarlių, mįslių apie 

Lietuvos gamtą; 

-Stebėjimų ir analizavimų būdu 

formuoti vaiko suvokimą apie 

neišvengiamą gyvosios ir negyvosios 

gamtos kaitą kiekvienu metų laiku. 

 

 

-Susipažįsta su žemės paviršiaus 

įvairove: Kalnai ir jūra. Smėlynai ir 

miškai. Pieva vidurvasaryje ir mažas 

šalpusnio žiedelis ankstyvo 

pavasario pilkumoje.  

- Pasakoja pagal paveikslus apie  

gamtos kaitos pastovumo 

periodiškumą.  

- Susipažįsta su gaubliu. 

- Žiūri skaidres apie žemės 

paviršiaus įvairovę ir ją aptaria. 

-Sužino ir įtvirtina sąvokas „rutulys“ 

ir „skritulys“. 

- Skaito lietuvių liaudies poetų, bei 

rašytojų sukurtus literatūros kūrinius 

apie Lietuvos gamtą. 

- Įvairia technika atlieka gamtos 

keitimosi ratą (aplikuoja, piešia, 

lipdo iš plastilino arba modulino ) 

 

Aš ir gamta 

 

 

-Skleisti sampratą apie žmogaus ir 

gamtos priklausomybę; 

-Per praktinę veiklą ugdyti ekologinį 

sąmoningumą ir aplinkosauginį 

mąstymą, atsakomybę už savo 

poelgius; 

-Formuoti nuostatą veikti gamtos 

labui; 

-Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą.  

 

 

- Skaito įvairius kūrinius apie 

augalus, gyvūnus, medžius, upes, 

ežerus ir t.t. 

-Pasivaikščiojimų po darželio 

teritoriją metu stebi augalus 

augančius toje teritorijoje. Stebi ir 

suskaičiuoja kiek augalų auga 

mažame plotelyje 

-Grupėse pasitelkę įvairius 

paveikslus, iliustracijas susikuria 

gražų gyvūnijos ir augmenijos 

pasaulį. 

-Sodina ir prižiūri augalus, esančius 

grupės gamtos kampelyje. 

-Įtraukia visą darželio bendruomenę 

į vykdomas gamtosaugines akcijas : 

„Ne baltajam badui“ , „Iškelk 

inkilėlį“. Vyksta į išvykas žiemos 

metu į mišką, veža maisto 

gyvūnams. 

Vaikai gyvens 

tokioje žemėje, 

kokią 

išmokysime 

mylėti 

 

 

-Žadinti vaikų norą pajusti gamtos 

grožį, ugdyti humanistinius, estetinius 

jausmus; 

-Turtinti vaikų žinias apie gamtą 

-Skiepyti draugiškumą, savitarpio 

pagalbos jausmą; 

-Ugdyti vaikų atsakomybę už gamtos 

likimą. 

-Supažįsta su su su mūsų istorine 

praeitimi. Sužino, kaip mūsų bočiai 

mylėjo ir garbino žemę, kurioje 

gyveno (kaip ją vadino, meldėsi, 

aukas aukojo, bučiavo) 

-Minčių lietus: ,,Nuo ko priklauso 

mūsų žemės ateitis?“. 

-Drauge su tėveliais kuria piešinius, 
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 pasakojimus eilėraščius apie  gražią, 

ekologišką, švarią aplinką. 

-Turtina savo aplinką augalais, 

kiekvieną pavasarį pasodina  po 

medelį, krūmą ar gėlę darželio 

teritorijoje. 

-Nuolat lankosi „Medeinės“ jaunųjų 

gamtininkų klube. Išvykų metu 

mokosi mylėti ir pažinti gamtą, ja 

rūpintis. 

Gyvenu 

sveikoje ir 

ekologiškoje 

aplinkoje 

 

-Gilinti žinias apie šiukšlių rūšiavimą; 

-Ugdyti vaikų supratimą skirstant 

šiukšles į atliekas ir antrines žaliavas; 

-Skatinti vaikų norą gyventi ir augti 

švarioje ir sveikoje aplinkoje. 

 

-Pokalbis  apie šiukšlių rūšiavimą. 

Dalyvauja apklausoje: „Kaip tu 

manai, kodėl šiukšles reikia 

rūšiuoti?“ 

-Vaikai vyksta į mūsų rajono miškų 

urėdijas visais metų laikais.   

-Darželio teritorijoje nuolat tvarko 

aplinką, turtina ją augalais, žiemos 

metu globoja paukštelius, išvykų į 

mišką metu, veža maisto miško 

gyventojams. 

-Dalyvauja bendruomenės parodose 

ekologijos tema. 

-Įsijungia į  švaros akcijas „Mokausi 

rūšiuoti“. 

Švarus oras – 

švarus vanduo 

-Siekti, kad vaikai suprastų, jog tik 

gyvendami švarioje ir neužterštoje 

gamtoje, mes būsime sveiki ir 

laimingi; 

-Suteikti vaikams pradines žinias apie 

gamtos teršimą ir teisinę atsakomybę 

už tai; 

-Supažindinti vaikus su pagrindiniais 

taršos šaltiniais. 

 

-Atlieka įvairius tyrimus, norėdami 

išsiaiškinti, ar vanduo neturi skonio, 

kvapo, spalvos. 

-Klausosi  ir mokosi literatūros 

kūrinių apie vandenį ir jo savybes, 

bei reikšmę visai gamtai ir žmogui. 

-Diskutuoja: kodėl nuo švaraus oro 

priklauso ir vandens švarumas? 

-Vykdo bandymą „Vandens 

reikšmė“: pasėja sėklas, vienus 

vazonėlius laisto, kitus – ne. –Stebi,  

kur ir kada prasikals daigeliai. 

-Atlieka lietaus vandens stebėjimus. 

-Aptaria lietaus vandenį:  kam 

galima jį naudoti ir kodėl? 
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XI SKYRIUS 

  UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko pasiekimai ir jų vertinimas – neatsiejama kokybiško ugdymo (si) proceso 

dalis, tai nuolatinis informacijos apie vaiko, jo ugdymo (si) ypatumus bei daromą pažangą 

atskirais amžiaus tarpsniais kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vaikų pasiekimai – tai 

ugdymosi procese jų įgyti gebėjimai, žinios, nuostatos. 

Vertinimo tikslas -  pažinti vaiką, jo  individualumą,  gebėjimų lygį bei jo patirtį 

(kaip kinta vaiko gebėjimai per tam tikrą laiko tarpą), numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas, 

pritaikyti ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms. 

Vaikų pasiekimai vertinami vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, 2014 m.  

Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Išmokyk mane gyventi“ 

turinys išdėstytas pagal ugdomas vaikų kompetencijas, vaikų pasiekimai jungiami į atskiras 

kompetencijas – socialinės, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninės – 

struktūrą. Įstaigoje plėtojama sveikatingumo kryptis, apimanti psichinės sveikatos saugojimą, 

pažinimą  savęs ir kitų, fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, asmens higieną, vaiko saugą, žalingų 

įpročių ir patyčių prevenciją, ekologinį ugdymą ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.  

Ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus metuose-rudenį ir pavasarį. 

Pasiekimai fiksuojami ir bus tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

 Prireikus atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai. Vaikai, turintys kalbos 

sutrikimų, vertinami rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais, pagal kalbos vertinimo korteles, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1233. Vertinimą vykdo logopedas. Vertinime dalyvauja tėvai ir auklėtoja. Ugdymo 

pasiekimų vertinimo fiksavimas: vaikų raiškos darbeliai, ikimokyklinio ugdymo grupėse-vaikų 

kortelės, dienoraštis, audito medžiaga.  

 Vaiko pasiekimų dokumentavimas: vaiko pasiekimų aplankuose kaupiami vaiko 

darbeliai, vaikų kūrybos knygelės, ,,minčių lietus“, klausimai-atsakymai, pasakojimai, 

samprotavimai, žodinė kūryba, ,,auksinės mintys“, nuotraukos, užrašai, diagramos, lentelės, 

audio ir video įrašai ir kt. 

Vaiko pasiekimų aptarimas: apie ikimokyklinio ugdymo auklėtojos  pastebėtus 

vaikų įgytus pasiekimus tėvai gali būti informuojami nuolat (ryte, vakare, atvedus ar pasiimant 

vaiką, elektroninėmis informacinėmis priemonėmis ir kt.). Išsamesnė informacija apie vaiko 

pasiekimus ir pažangą tėvams bus pateikiama du kartus metuose. 

Informacija apie vaiko individualius pasiekimus neviešinama. Apibendrinti duomenys aptariami 

mokytojų tarybos posėdyje. Vaikų su kalbos sutrikimais apibendrinti duomenys aptariami vaiko 

gerovės ugdymo komisijos posėdžiuose rugsėjo, sausio ir gegužės mėnesiais.  

Vertinimą vykdo: auklėtojos, meninio ugdymo pedagogė, logopedė, papildomo 

ugdymo pedagogės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

         

         NAUDOTI ŠALTINIAI IR LITERATŪRA  

  

 

1. Lietuvos respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2011m. kovo 17d. Nr. 

XI-1281 

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas 

Nr. ISAK-3219 „Dėl Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos 

koncepcijos patvirtinimo“. Prieiga internetu: http://www.litlex.lt 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 

V-268  Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr.ISAK-627  

„Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ pakeitimo. 

4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.  Švietimo ir mokslo ministerijos   

Švietimo aprūpinimo centras, 2014. 

5. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/ipup-projekto-naujienos/paskelbta-

ikimokyklinio-ugdymo-metodiniu-rekomendaciju-elektronine-versija/20064. 

6. Priešmokyklinio ugdymo(si) bendroji programa.  Švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo aprūpinimo centras, 2014. 
7. Adaškevičienė E. Vaikų fizinės sveikatos ir kūno kultūros ugdymas. Klaipėda: 

KUL, 2004. 

8. Dodge  D. T., Colker J.,  Džeroman C., Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo 

ugdymas. Presvika, 2007. 

9. Grinevičienė N. Vaikų kūrybingumo ugdymas // Vaikas šeimoje ir darželyje : 

konferencijos medžiaga.  Klaipėda, 1993, p. 64 - 65. 

10. Jankauskienė L, Miciūnienė Z. Saugus elgesys: metodinės rekomendacijos 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

Vilnius, 2008. 

11. Jugtinių tautų vaiko koncepcija, ratifikuota1995 liepos 3 d. Lietuvos respublikos 

įstatymu Nr.I-983, Vilnius, 2000. 
12. Monkevičienė O. Ankstyvojo ugdymo vadovas. Tėvams, globėjams, pedagogams. 

Vilnius, 2001. 

13. Monkevičienė O. Palačionienė L. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymo ir žalingų įpročių prevencijos programa. V., 2003. 

14. Monkevičienė O. Reformuojamo ikimokyklinio ugdymo turinio sudarymas ir 

diegimas // Lietuvos vaikų darželis: praeitis ir dabartis.  V.:Leidybos centras, 1999.  

P. 51 - 57. 

15. Perminienė R, Urbonienė D. Noriu aiškiai kalbėti. I dalis. Lucilijus, 2005. 

16. Perminienė R., Urbonienė D. Noriu aiškiai kalbėti. II dalis. Lucilijus, 2006. 

17. Rauckis J., Drungilienė D. Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programa ir 

metodinės rekomendacijos. Vilnius,  2003. 

18. Skirmantienė A., Jonatienė I. Žaliuok, Tėviškėle! Ekologinis ugdymas darželyje –

mokykloje. Lucilijus, 2003. 

19.  Specialiojo ugdymo pagrindai. Vadovėlis edukologijos specialybės studentams.  

Šiaulių universiteto leidykla, 2003. 

20. Šeibokienė G. Ikimokyklinis ugdymas: kur esame ir kur link eisime // Lietuvos 

vaikų darželis: praeitis ir dabartis. V.:Leidybos centras, 1999. – P. 47- 50.   

21. ŠMM.  Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa. Vilnius, 2007.  

22. ŠMM. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Vilnius, 2004. 

23. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, 2003. 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/ipup-projekto-naujienos/paskelbta-ikimokyklinio-ugdymo-metodiniu-rekomendaciju-elektronine-versija/20064
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/ipup-projekto-naujienos/paskelbta-ikimokyklinio-ugdymo-metodiniu-rekomendaciju-elektronine-versija/20064


110 

 

24. Vaikų darželio programa “Vėrinėlis”.  V.: Leidybos centras, 1993.  

25. Verseckienė O. Marcinkas F., ir kt. Po tėviškės dangum. Etninio ugdymo gairės. 

1995. 

26. Vingras A., Černiauskienė V. Pirmieji penkeri vaiko gyvenimo metai. Vilnius, 

2010. 

27. Z.Birontienė, A.Budreikienė Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo 

programa.  Leidykla spaustuvė Utena, 2014. 
28. Žukauskienė R. Raidos psichologija. Margi raštai, 2004. 

29. http://www. ikimokyklinis lt. 

30. http://www.patycios.lt 

31. http://www.sauguskelyje.lt 

32. http://www.szelmeneliai.lt 

33. http://www.smm.lt 

34. http://www.vsv.lt. 

35. www.ouprojektas.lt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www.patycios.lt/
http://www.sauguskelyje.lt/
http://www.szelmeneliai.lt/
http://www.smm.lt/
http://www.vsv.lt/
http://www.ouprojektas.lt/


111 

 

 

 

 

PROGRAMĄ ATNAUJINO 

 

Pavaduotoja ugdymui Romualda Unčiūrienė 

Auklėtoja metodininkė  Danguolė Greičiuvienė 

Vyresnioji logopedė Ingrida Vilkaitienė 

Auklėtoja metodininkė  Lolita Vaškelienė 

Auklėtoja metodininkė  Žydrūnė Kuzmickienė 

Vyresnioji auklėtoja Agnė Narkauskienė 

Auklėtoja metodininkė  Jolanta Zvicevičienė 

Vyresnioji auklėtoja Rasa Ramančiuckienė 

Auklėtoja Rima Lamanauskienė 

Vyresnioji auklėtoja Renata Voitukovičienė 

Vyresnioji auklėtoja Aušra Bernotienė 

Vyresnioji auklėtoja Nijolė Vilkelytė 

Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Eglė gabševičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


