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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.

Duomenys apie įstaigą

Vilniaus lopšelis – darželis „Gintaarėlis“ - yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Vilniaus
miesto savivaldybės institucija.
Grupė – neformaliojo švietimo mokykla.
Tipas – lopšelis – darželis.
Adresas: Didlaukio g. 35, LT-08320 Vilnius
Popieriaus g. 46A, LT-08404 Vilnius
Telefonas: +370 5 277 7786
Faksas: (8 5) 277 7786
Elektroninis paštas: rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt
Interneto svetainė http://www.gintarelisvilnius.lt

1.2.
Lopšelis-darželis

Įstaigos bendruomenė ir jos poreikiai

„Gintarėlis“

vykdo

neformaliojo

švietimo

ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio ugdymo programa atliepia Valstybinės
švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatas ir šių nuostatų įgyvendinimo programą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją
(2003), Rengimo šeimai ir lytiškumo programą (2007), Gyvenimo įgūdžių ugdymo
programą (2004), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (1995), Ikimokyklinio ugdymo
metodines rekomendacijas (2015), Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2017),
Vilniaus miesto savivaldybės 2010 – 2020 metų strateginio veiklos plano ir Vilniaus
lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2018- 2022 metų strateginio plano nuostatas.
Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1,5 iki (5) 6 metų.
Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis” veikia 21 grupė, 2 lenkų grupės, 2 rusų grupė , 17 lietuvių
grupių.
Įstaigoje tenkinami individualūs vaiko saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo,
pažinimo, judėjimo, saviraiškos bei pripažinimo poreikiai. Taip

pat tenkinami įstaigą

lankančių vaikų specialūs ugdymosi poreikiai: kalbos, kalbėjimo ir kiti komunikacijos,
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socializacijos sutrikimai. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikius, įstaigoje yra prailgintos
darbo dienos grupė, kurios veiklos trukmė – 12 val. per dieną.
Tėvai (globėjai) pripažįstami tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais, drauge su pedagogais
sprendžiantys vaiko ugdymo turinio, pasiekimų vertinimo klausimus. Ugdytinių tėvams
(globėjams)

organizuojama

švietimo

pagalba,

kuri

vykdoma

taikant

įvairias

bendradarbiavimo su šeima formas įstaigoje.

1.3.

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas

Lopšelyje-darželyje dirba kompetentingi pedagogai, gebantys ugdyti šiuolaikinio vaiko
kompetencijas, suteikti jam pagalbą, atsižvelgiant į individualius ar specialiuosius ugdymosi
poreikius, galimybes, įžvelgti daromą pažangą, įvertinti pasiekimus, priimti vaiką tokį, koks
jis yra. Įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (ratifikuota 1 995m. liepos 3d.
Lietuvos Respublikos įstatymu Nr.I-983) pedagogai vieningai laikosi nuostatos, kad
svarbiausia – užtikrinti aktyvų vaiko dalyvavimą įstaigos gyvenime ir suteikti galimybę
dalyvauti, priimant sprendimus, liečiančius jo gyvenimą darželyje. Vaikai turi galimybę
reikšti savo nuomonę, teikti siūlymus ir rinktis veiklą pagal savo interesus bei poreikius.
Pedagogų profesinis pasirengimas, tobulėjimas, gebėjimas reflektuoti savo veiklą, kurti
kokybišką sąveiką tarp vaikų ir tėvų – yra kriterijai nusakantys pastarąjį ugdymo kokybės
aspektą. To siekiame šiais būdais:
Nuolatinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Įstaigos pedagogai, remdamiesi savo patirtimi
nuolat kelia kvalifikaciją: organizuojami tikslingi personalo mokymai įstaigoje; įstaigoje
rengiamos konferencijos, atviros veiklos kitiems miesto bei respublikos pedagogams.
Grupėse reguliariai tiriamas psichologinis klimatas. Pedagogai dirba pagal individualiai
jiems paruoštas rekomendacijas. Pedagogai esant reikalui konsultuojasi su įstaigos
specialistais (psichologu, logopedu, socialiniu pedagogu, dietologu) kaip efektyviau
užtikrinti pagalbą ir ugdymą konkretiems vaikams.
Pedagogų kolegialaus ryšio stiprinimas. Įstaigoje taikomas projektinės veiklos metodas;
veiklų stebėjimas; dalyvavimas mokslinėje-tiriamojoje veikloje (kartu su LEU psichologijos
katedros mokslininkėmis tiriant vaikų žaidimo kokybę); įstaigos pedagogių gerosios
patirties dalijimosi dienos – metinė konferencijos organizavimas; veiklos refleksija ir
dalinimasis grupėje.
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Įstaigoje dirbanti specialistų komanda – logopedas, meninio ugdymo pedagogas, socialinis
pedagogas, psichologas, – siekia darbą organizuoti taip, kad nepažeistų pedagoginio proceso
vientisumo. Vyksta glaudus bendradarbiavimas visų specialistų tarpusavyje, o taip pat su
grupių pedagogais ir vaikų tėvais.
Įstaigos personalą atvirumą pokyčiams skatina bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais: Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedra bei Raidos ir
ugdymo psichologijos katedra, Vilniaus kolegija Pedagogikos fakultetu, Mykolo Riomerio
universiteto Socialinės gerovės fakultetu, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,
Lietuvos „Gintarėlių“ sambūriu, užsienio partneriais: rengiami tikslingi, ugdymo kokybės
pokyčius inicijuojantys, tarptautiniai projektai: Nord Plus Junior „Kūrybiški vaikai“
(Lietuva, Latvija, Norvegija), strateginių partnerysčių Erasmus + projektas „Naratyvinis
žaidimas ir mokymasis“ (Suomija, Lenkija, Lietuva, Anglija).

1.4.

Įstaigos savitumas

Vaiko sveikata, kūrybiškumas, pažinimas
1. Taikoma lauko pedagogikos metodika, remiantis skandinaviškąja gerąja Nord Plus
projekto „Kūrybiški vaikai“ patirtimi. Ši metodika veikia kaip sergamumo prevencinė
priemonė bei kūrybiškumo ir pažinimo būdas. Skatiname pažinti ir prisijaukinti gamtą
kasdien bet kokiu oru pasivaikščiojimų, žaidimų lauke, kassavaitinių žygių po artimiausias
apylinkes, Jamanto parką, Baltupių progimnazijos stadioną metu.
Lauke vaikams skiriamas laikas laisviems žaidimams bei eksperimentavimui, gyvosios
gamtos pažinimui.
2. Sezoniniai pažintiniai Jamanto parko paukščių stebėjimai. Atsižvelgiant ir išnaudojant
savitą geografinę darželio vietą mieste vyksta gyvosios gamtos edukaciniai užsiėmimai
lauke su socialiniais partneriais – ornitologų draugijos mokslininkais.
3. Vykdoma kasmetinė darželio programa „Į sveikatos šalį“. Tenkiname prigimtinį vaiko
poreikį judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą nepamirštant kūrybiškumo bei pažinimo
ugdymo. Tai užtikrinti padeda:


vykdomos sezoninės „Kūrybiškumo ir sveikatingumo“ savaitės lauke. Keliame uždavinius:
išreikšti savo individualų kūrybiškumą kuriant iš gamtos gėrybių, bei mokyti vaikus kurti
su kitais, pažinti gamtą ir elgtis atsakingai. Sukurta „Edukacinė pievelė“ – eksperimentų su
4

gamtos gėrybėmis išraiškos vieta, organizuojamos „Ragautuvių dienos“ – sveikiausio ir
skaniausio patiekalo iš vaisių ir daržovių kūrybos erdvė, „Išraiškos dienos“ – teatralizuotos
pamokos apie sveiką maistą, atsakingą elgesį gamtoje.


„Judriųjų žaidimų savaitės“, kurių metu atkreipiame bendruomenės dėmesį į vaikų
prigimtinį poreikį judėti, to poreikio tenkinimą.
4. Vykdoma tikslinga fizinį aktyvumą skatinanti veikla: projektas „Futboliukas“; papildoma
ugdomoji veikla praturtinta sportiniais būreliais: krepšinio, pramoginių šokių ir futbolo;
tikslingai kuriama grupių ir lauko aplinka: čiuožyklos, nameliai, pusiausvyros tilteliai,
kopėtėlės, kalneliai, sūpynės ir kt.
5.Teigiamo psichologinio klimato kūrimas, išgirstas vaiko balsas. Visame ugdymo procese
sudarome sąlygas vaikui pasijusti svarbiu: išklausome vaiko nuomonę, palaikome
iniciatyvą, įgyvendiname jo siūlomas idėjas, įtraukiame į sprendimų priėmimą, renginių
organizavimą, puoselėjame vaikų kultūrą.
6. Orffo metodika ikimokykliniame amžiuje. Orff, vokiečių kompozitorius sukūrė vaikų
muzikinio ugdymo sistemą, gavusią pavadinimą „Schulverk“. C. Orff teigė, kad muzikinis
vaikų ugdymas negali apsiriboti tik muzikinių vaikų gabumų lavinimu, įgūdžių formavimu.
Muzika vaikams turi būti pateikiama taip, kad žadintų jų humaniškus jausmus: gerumą,
sąžiningumą, savigarbą, drąsą ir kt. Jo manymu, muzikinis vaikų ugdymas turi prasidėti nuo
„elementarios muzikos". Elementarioji muzika – tai ne tiesiog muzika: ji susijusi su judesiu,
šokiu ir žodžiu; ją reikia pačiam kurti ir į ją reikia įsitraukti ne kaip klausytojui, o kaip
dalyviui. Todėl maži vaikai su muzikos instrumentais tik žaidžia, patys ieško garsų, atlieka
ritminius pratimus. Jie daugiau dainuoja, atlieka ritmikos ir išraiškos judesius, žaidžia
ritmizuotais žodžiais. Ritmas – tik pradžia, o galutinis C. Orffo mokymo tikslas – ugdyti
kūrybišką muzikavimą gebant improvizuoti.
7. Ekologinis ugdymas.

Mūsų aplinka, klimatas nuolat keičiasi. Paskutiniuosius

dešimtmečius ekologijos tema labai aktuali. Labai svarbu suprasti, kad klimato, aplinkos
neigiamus pokyčius lemia žmogaus veiksmai, kuriuos mes visi galime keisti. Mokintis elgtis
kitaip ir tapti labiau sąmoningais. Tad projektas yra orientuotas į
aplinkos apsaugą per veiksmą. Tikslas atkreipti dėmesį į ekologines problemas ir imtis jas
spręsti.
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Projekto veiklos/temos bus plėtojamos per vaikams priimtinas sritis: mūsų darželio aplinka,
aplinkos iššūkiai, aplinkos vaizdavimas per meną, rūšiavimas, augalija, augalininkystė ir eko
žaidimai. Projekto EcoLogiclimate sandara: Eco (sudurtinių žodžių pirmasis dėmuo,
reiškiantis sąsają su namais, ūkiu, augimo, buvimo vieta, aplinka, tvarkymu) Logic
(mąstymas, samprotavimų eiga, sveikas protas) Climate (aplinka, klimatas). Tad šis
projektas apims visas šias dalis.
8. Sveikatiada. Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams
žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams
įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą
sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.
9. STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Naudojant LEGO education priemones pedagogams
atveriama galimybė išmokyti būtinų šiuolaikiniam vaikui gebėjimų, o siekiant suteikti
vaikams kuo daugiau kūrybinės laisvės LEGO education sistema nuolat tobulinama, todėl
STEAM parkas gali būti praturtintas inovatyviomis MAKER rinkinio idėjomis. Kiekviena
veikla leidžia vaikams neribotai išreikšti save kūrybinių bandymų ir atradimų metu.
Pedagogas, žinodamas savo veiklos tikslą, suteikia vaikams kuo daugiau laisvės
bendraujant, konstruojant, kitaip veikiant, sudaro sąlygas mąstyti, aptarti ir, aišku, tęsti – tai
pagrindiniai LEGO education sistemos elementai.
Grupėse reguliariai tiriamas psichologinis klimatas, teikiamos rekomendacijos pedagogams
kaip gerinti grupės psichologinį klimatą.
Vaiko poreikis žaisti
Puoselėjant vaiko kultūrą ir tenkinant vieną iš prigimtinių ir svarbiausių vaiko poreikių žaisti, sudarome sąlygas ir taikome pedagogines strategijas paskatinti žaidimą, kuris anot
L. Vygotsky padeda vaikui plėtoti savo vaizduotę, konstruoti mąstymo struktūras ir deda
pamatus abstrakčiam mąstymui, loginei atminčiai.
Vygotsky terminais, mūsų tikslas – padėti vaikui formuotis aukštesniąsias psichikos
funkcijas. Tai reiškia, jog savo aplinkoje siekiame, jog vaiko veikla būtų plėtojama
artimiausios raidos ir tolesnės raidos zonose, o vaikas nuolat galėtų išmėginti naujas
psichologines priemones. Remdamiesi Vygotsky, kolektyvinį žaidimą laikome erdve,
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kurioje puoselėjami, išbandomi ir parengiami svarbiausi tolesnės vaiko raidos žingsniai.
Todėl galime teigti, kad vienas svarbiausių mūsų veiklos tikslų –nuolatinis kolektyvinių
žaidimų skatinimas bei plėtojimas.
Skatindami kolektyvinius žaidimus siekiame:
• Praturtinti vaiko emocinę ir kultūrinė patirtį.
• Pasiūlyti naujų idėjų ir atskleisti naujas galimybes.
• Suteikti naujų žinių apie pasaulį.
• Parodyti naujų elgesio modelių.
• Naujus įgūdžius įtvirtinti praktikoje.
Žaidime taip pat akcentuojame kūrybiškumą ir improvizaciją. Mūsų tikslas, kad kiekvienas
vaikas nuo paprastesnių žaidimo formų pereitų link sudėtingesnių ir palaipsniui, drauge su
kitais vaikais, perimtų atsakomybę už bendrų žaidimų organizavimą.
Žaidimas yra pradinė vaiko mąstymo išraiškos forma. Žaidybiniai veiksmai gali būti
suprasti kaip materializuotos vaiko mintys (norai, poreikiai, idėjos), kurių vaikas dar
sąmoningai nesuvokia. Žaidybiniai veiksmai yra vienintelis būdas tas idėjas išreikšti ir tai
atstoja vaikui kalbą. Labai svarbu suprasti, kaip kinta vaiko minties raiškos formos, kaip
žaidimas, piešimas, kalbėjimas vartojami vis sudėtingesnėms mintims kurti ir pamažu
vaikas ima kurti pasakojimus (naratyvus).Vaiko mintys ir gebėjimas išreikšti savo mąstymą
pradžioje vystosi per gestus ir žaidybinius veiksmus, per piešinius ir tik palaipsniui kuriant
žodinius pasakojimus. Vaikui žaidimas yra priemonė kurti pasakojimus apie save ir apie
pasaulį. Vaiko naratyvą galime suprasti kaip „universalų minties raiškos būdą“ ir „mąstymo
formą“ (Bruner, 1986, Donald, 1991; Nelson, 1998). Pagrindinis išplėtoto naratyvinio
žaidimo bruožas yra žaidėjų gebėjimas vystyti bendras idėjas ir drauge konstruoti siužetą.
Tokį žaidimą vadiname išplėtotu naratyviniu vaidmeniniu žaidimu ir apibrėžiant jį taikome
tokius kriterijus:
• Socialinis (bent du ir daugiau dalyvių).
• Vykstantis menamoje (vaizduotės) plotmėje.
• Kūrybiškas (nestereotipiškas).
• Besiplėtojantis laike (besitęsiantis nuo kelių dienų iki kelių mėnesių).
• Keliantis iššūkius, įdomus ir reikalaujantis veikti vaikus ties savogalimybių riba;
• Besiremiantis naratyvine struktūra (kuriama istorija, siužetas).
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Tokio pobūdžio žaidimas, kai yra kuriama motyvuojanti istorija ir jos „žaidimas“ vaikui
teikia jaudinančius patyrimus. Šie išgyvenimai leidžia vaikui per savo patirtį giliau perprasti
reiškinius ir tai yra vienas iš tokio žaidimo rezultatų. (P. Hakkarainen, M. Brėdikytė, A.
Brandišauskienė, G. Sujetaitė-Volungevičienė, Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida.
Žaidimas ir savireguliacija, Monografija, 2015)
Siekiant paskatinti žaidybinės vaikų veiklos vystymąsi dalyvaujame LEU Raidos ir
psichologijos katedros bei Žaidimų tyrimų laboratorijos inicijuotose projektinėse veiklose.
Ypač aktyvus tėvų įtraukimas į darželio gyvenimą
Šeimos ir „Gintarėlio“ personalo tarpusavio pasitikėjimą kuriame nuo pirmų susitikimų.
Siekiame, kad šeimos nuolat jaustųsi darželio bendruomenės dalimi. Todėl ypač aktyviai
įtraukiame šeimas į darželio gyvenimą, veiklas bei vaikų ugdymo procesą. To siekiame šiais
būdais:
1. Įstaigoje išplėtota savivaldos institucijų veikla: įstaigoje aktyviai veikia „Apskrito stalo
diskusijų klubas“, kur tėveliai teikia idėjas, siūlo sprendimus dėl aplinkos kūrimo, bendrų
projektų rengimo, lėšų panaudojimo, renginių organizavimo ir kt., plėtojama pasidalytoji
lyderystė: grupės išrinkti tėvų atstovai po galutinio įstaigos tarybos spendimo inicijuoja
veiklas, perduoda informaciją kitiems grupės tėvams.
2. Programa „Pilietiški tėvai = pilietiški vaikai. Tėvai aktyviai dalyvauja vaikų pilietiškumo
ugdyme:


tėveliai koordinuoja bendruomenės tradicinį projektą skirtą Kovo 11-osios minėjimui „Savo
mažom rankelėm apglėbkim gimtą šalį“ puoselėjant vaikams šias vertybes: tautiškumą,
pasididžiavimą ir meilę tėvynei, jos žmonėms.



paramos akciją ir koncertą „Pradžiuginkime vienišus senelius“ puoselėjant vaikams šias
pilietiškumo vertybes: pagalbą vargstantiems ir stokojantiems, galimybę džiaugtis su kitais.



kasmetinę akciją „Darom“, puoselėjant vaikuose rūpinimąsi sava aplinka ją patiems kuriant.



projektą „Noriu žinoti ką mano tėtis ir mama dirba kiekvieną dieną“ puoselėjant vertybę –
pasidalinti su kitais, tuo kuo esu turtingas – moku, gebu, dirbu.



Tėvai aktyviai dalinasi, dalyvauja, kuria kartu su vaikais. Edukacinės veiklos, renginiai ir
parodos.
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3. Reguliarūs kasmetiniai tėvų nuomonės apie įstaigos veiklą tyrimai. Nuolat tiriame tėvelių
nuomonę apie pokyčius įstaigoje, šie duomenys mums yra vertingi, į juos atsižvelgiame
tobulindami ugdymo procesą ir įstaigos veiklą.

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Visuminio ugdymo
Ikimokykliniame amžiuje sudarome sąlygas skleistis visoms vaiko prigimtinėms galioms:
fizinėms, psichinėms ir dvasinėms, neteikiant pirmenybės kuriai nors vienai iš jų. Ugdymo
turinys yra vientisas ir neskaidomas, vienodai integruojamos visos ugdymo sritys.
Individualizavimo
Remiamės samprata, kad visi vaikai yra skirtingi: skiriasi pažinimo bei mokymosi tempas ir
būdai, poreikiai, gebėjimai, galimybės, patirtis, asmeninės savybės. Kiekvienas vaikas auga
ir tobulėja savo tempu ir ritmu. žinodami ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus,
įvertinę kiekvieno vaiko poreikius ir išgales, numatome realius vaiko ugdymo(si) tikslus,
pritaikome ugdymo turinį. Nuolat stebėdami vaiko daromą pažangą, numatome tolesnę
ugdymo(si) perspektyvą.
Demokratiškumo
Vaikui suteikiame pasirinkimo laisvę. Vaikas turi galimybę rinktis veiklą pagal savo
poreikius, interesus, galimybes, nuotaiką. Susitarimai ir kartu su vaikais kuriamos taisyklės,
jų laikymasis ugdo atsakomybės jausmą. Skatiname aktyvų vaiko dalyvavimą įstaigos
veikloje: išklausoma nuomonė, palaikoma iniciatyva, suteikiama erdvė jam pasireikšti,
stengiamasi įgyvendinti siūlomas idėjas.
Tęstinumo
Siekiame darnaus vaiko perėjimo nuo ankstyvojo ugdymo šeimoje prie ikimokyklinio
ugdymo grupėje, užtikriname nuoseklų ugdymo tęstinumą priešmokyklinėje grupėje. Nuolat
siekiame palaikyti glaudų šeimos ir įstaigos pedagogų bendradarbiavimą.

3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas
Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas,
padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius
poreikius.
Ikimokyklinio ugdymo programos uždaviniai
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Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant
ugdymo(si) turinį.



Siekti bendravimo ir socialinių įgūdžių formavimosi, kuriant palankią aplinką žaidimų
plėtojimui(si) ir vaikų kultūros raiškai.



Ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, padėti pajusti
kalbos grožį, išreikšti mintis, jausmus ir patirtį.



Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį.



Padėti vaikui pažinti save ir aplinkinį pasaulį, sukuriant sąlygas įvairiems pažinimo ir
tyrinėjimo būdams.



Ugdyti vaikų estetinį suvokimą ir meninę raišką, palaikant vaikų spontaniškas, kūrybines
idėjas.



Užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą vaikų, pedagogų ir tėvų (globėjų)
bendradarbiavimą.
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4. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS
Ugdymo turinys orientuotas į ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymą(si).
Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant,
ruošiantis ilsėtis, eiti į lauką, bendraujant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių
vaikų spontaniškoje veikloje.

1 paveikslas. Ugdymo turinio modelis
Ikimokyklinio ugdymo turinyje siekiama ugdyti vaiko socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir
meninę kompetencijas. Kiekvieną kompetenciją sudaro ugdytini pasiekimai, jų vertybinės nuostatos, esminiai
gebėjimai, žinios, supratimas, vaiko patirtis. Visos kompetencijos glaudžiai tarpusavyje siejamos ir integruojamos.
Dar išskirtini į visas ugdymosi kompetencijas integruoti pasiekimai: iniciatyvumas ir atkakalumas, tyrinėjimas,
problemų sprendimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis. Ugdymo turinio modelis pateikiams 1 paveikslėlyje.
Ugdymo turinį išdėstome dviejose lentelės grafose. Pirmoje grafoje išdėstomi visų kompetencijų vaiko pasiekimai
nuo pirmo iki šešto žingsnio, o antroje grafoje pateikiamos veiklos gairės vaikams, tai galima vaikų veikla, kuri
padės įgyti siektinų gebėjimų. Rengiant ugdymo turinį atsižvelgta į Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą.
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1. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA:
1.1. Ugdymo (-osi) pasiekimai ir veiklos gairės vaikams
Pasiekimai

Veiklos gairės vaikams

1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai
Vertybinė nuostata: Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.
Esminis gebėjimas: Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir
nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje.
Pačiam laikyti šaukštelį, bandyti juo valgyti. Mažais
1 žingsnis
 Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš gabalėliais supjaustytą maistą imti dviem pirštais ar
sauja.
puodelio.
Valgyti sriubą, košę šaukštu, gerti iš vaikams pritaikyto
2 žingsnis
 Valgo ir geria padedamas arba puoduko.
savarankiškai.
 Kartais parodo mimika ženklais arba Norėdamas tuštintis ar šlapintis rodo į tualeto duris,
pasako, kada nori tuštintis ar šlapintis. atsinešti puoduką
Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam Rengiamas kiša koją į batuką, ranką į rankovę, deda
padeda“. Suaugusiojo padedamas kepurę ant galvos. Tiesti nešvarias rankas tikėdamasis,
plaunasi, šluostosi rankas, išpučia kad suaugusysis jas nuplaus ar nušluostys. Padedamas
nosį. Paprašytas padeda žaislą į pusti nosį į nosinę. Nunešti žaislą (lėlę, meškiuką,
kiškutį, mašinytę, kamuoliuką) į jam skirtą vietą.
nurodytą vietą.
Valgyti šaukštu, šaukšteliu, šakute. Pasakyti, kokius
3 žingsnis
 Savarankiškai valgo ir geria. Pradeda patiekalus mėgsta. Ragauti ir valgyti įvairų maistą. Gerai
naudoti stalo įrankius. Pasako, ko nori sukramtyti, neskubėti, valgyti ramiai. Keltis nuo stalo tik
baigus valgyti. Žaisti žaidimus mokantis naudotis stalo
ir ko nenori valgyti.
įrankiais pvz.: „Gimtadienis“, „Kavinėje“ ir t.t
 Pats eina į tualetą, suaugusiojo Bandyti savarankiškai eiti į tualetą.
padedamas susitvarko. Suaugusiojo Mėginti apsiauti batukus, apsivilkti, bandyti sagstyti
sagas, varstyti batų raištelius. Prieš valgį, pasinaudojus
padedamas nusirengia ir apsirengia,
bando praustis, nusišluostyti veidą, tualetu, susitepus pačiam plautis rankas. Sudėlioti
rankas. Padeda į vietą vieną kitą žaislus į jiems skirtas vietas. Žaisti žaidimus „Kuo aš
apsirengsiu eidamas į lauką ar iš darželio namo“,
daiktą.
„Aprenk draugą“. Klausytis ir imituoti eilėraštukus: R.
Kašausko „Batukai pyksta“, R. Skučaitės “ Močiutės
spinta“. Suaugusiajam kalbėtis su vaikais apie švarą.
Skaityti kūrinėlius (pvz., K. Binkio „Jonas pas
čigonus“). Pažaidus sudėti žaislus ir kitas priemones į
vietą. Tvarkyti žaislus, dainuojant daineles: „Visi
žaisliukai turi savo vietą, turi savo vietą, vietą
numylėtą.“, „Tvarkom, tvarkom, žaisliukus“.
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4 žingsnis
 Valgo gana tvarkingai. Primenamas
po valgio skalauja burną. Pasako,
kodėl reikia plauti vaisius, uogas,
daržoves.
Padeda
suaugusiajam
serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą.

 Dažniausiai savarankiškai naudojasi
tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs.
Šiek tiek padedamas apsirengia ir
nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus.
Šiek tiek padedamas plaunasi rankas,
prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą.
Priminus čiaudėdamas ar kosėdamas
prisidengia burną ir nosį. Gali
sutvarkyti dalį žaislų, su kuriais žaidė.
 Pasako, kad negalima imti degtukų,
vaistų, aštrių ir kitų pavojingų daiktų.

5 žingsnis
 Valgo
tvarkingai,
dažniausiai
taisyklingai naudojasi stalo įrankiais.
Domisi, koks maistas sveikas ir
naudingas. Serviruoja ir tvarko stalą,
vadovaujamas suaugusiojo.

 Savarankiškai apsirengia ir nusirengia,
apsiauna ir nusiauna batus. Priminus
plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto
rankas ir veidą. Priminus tvarkosi
žaislus ir veiklos vietą.

Valgyti nedideliais gabaliukais, gerai sukramtyti, valgant
nekalbėti, neužsiimti pašaliniais darbais, nežaisti;
taisyklingai naudotis šaukštu, šakute, pradėti naudotis
peiliu, pavalgius nusivalyti servetėle.
Pavalgius padėkoti. Žinoti, kad galima apsinuodyti
valgant nepažįstamas uogas, vaisius. Žaisti žaidimus,
kuriuose formuojasi maitinimosi ritmo suvokimas (
šeima, restoranas ir kt). Mokytis atskirti pagrindines
produktų grupes – pieną, mėsą, vaisius ir daržovės.
Suaugusiojo pagalba įsitraukti į stalo padengimo veiklą.
Diskutuoti, kodėl reikia plauti vaisius, daržoves, uogas,
mokytis praktiški juos nuplauti.
Mautis (nusimauti) kelnes, autis (nusiauti) batus,
šlepetes, vilktis(nusivilkti) megztinį, užsidėti (nusiimti)
kepurę. Pastebėti, kada yra nešvarus ir savarankiškai
praustis su muilu, šluostytis rankšluosčiu. Priminus
šukuotis plaukus šukomis. Čiaudint ar kosint prisidengti
burną ir nosį, pasitraukti nuo kitų vaikų. Sudėlioti žaislus
į jiems skirtas vietas.

Neragauti jokių vaistų, neimti degtukų. Kartu su
suaugusiuoju kalbėtis apie saugųjį elgesį, naudojant
vaizdines priemones. Žiūrėti mokomuosius filmukus.
Žiūrinėjant paveikslėlius, vartant vaikiškus žurnalus,
pastebėti ir parodyti dvejopas situacijas: pvz: tas, kuriose
saugu vaikui, ir tas, kuriose gali įvykti nelaimė. Skaityti,
kurti kūrinėlius apie saugų elgesį. Dalyvauti
organizuojamose saugaus elgesio savaitėse,
susitikimuose su medicinos darbuotojais, gaisrininkais.
Išmanyti, kuriems patiekalams valgyti skirti įvairūs stalo
įrankiai.
Valgyti įvairų maistą (penkių pagrindinių maisto
produktų grupių). Įvardyti kelis sveikus maisto
produktus (morką, obuolį, pieną ir t. t.) bei kelis
nenaudingus sveikatai (traškučius, kokakolą,
guminukus). Pasakyti, kad pieną, mėsą, vaisius, daržoves
valgyti naudingiau nei saldumynus. Pasakyti, kad
saldžiuosius gėrimus gerti nesveika. Pratintis pasiteirauti
suaugusiųjų apie neįprasto skonio ar nemalonaus kvapo
maistą. Talkinti suaugusiajam dengiant stalą
gimtadieniui, šventei.
Pasakyti, kaip reikia apsirengti šiltu ir šaltu oru. Stengtis
būti tvarkingu, nesutepti drabužių, tvarkingai juos padėti,
sulankstyti. Priminus savarankiškai pasikeisti savo
sušlapusius rūbus, avalynę. Suaugusiajam padedant kloti
lovą.
Sudėti žaislus, šluostyti dulkes, valyti stalą, surinkti
šiukšles aikštelėje.
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 Žaisdamas, ką nors veikdamas
stengiasi saugoti save ir kitus.

Saugiai elgtis grupėje, lauko aikštelėje (stengtis bėgti
nekliūdant kitų, nelipti ant tvoros). Žaisti žaidimą
„Saugių žodžių piramidė“: kiekvienas vaikas „stato“
saugių žodžių piramidę, aukščiausia piramidė tampa
saugaus elgesio nuostatomis.
Taisyklingai sėdėti (nesikūprinti) ant kilimo, prie stalo.
Atlikti pratimus, stiprinančius nugaros ir pilvo raumenis.
Taisyklingai naudotis peiliu.
Valgant laikyti šakutę kairiąja, peilį dešiniąja ranka,
šaukštą ir šaukštelį – tarp pirštų. Suaugusiajam kartu su
vaikais diskutuoti ką jie dažniausiai valgo pusryčiams,
pietums ir vakarienei, kurie iš jų vartojamu produktų,
patiekalų yra naudingiausi jų augimui ir gerai savijautai.
Klausytis skaitomų knygelių, vaidinti, žaisti loto, žiūrėti
filmukus apie žmogui naudingus maisto produktus
(duoną, obuolius, pieną, vandenį ir kt.). Žaidžiant su
lėlėmis ar kitus žaidimus rūšiuoti maisto produktais (jų
paveikslėlius) į naudingus ir vengtinus.

 Priminus stengiasi sėdėti, stovėti,
vaikščioti taisyklingai.
6 žingsnis
 Valgo tvarkingai. Pasako, jog maistas
reikalingas, kad augtume, būtume
sveiki. Įvardija vieną kitą maisto
produktą, kurį valgyti sveika, vieną
kitą – kurio vartojimą reikėtų riboti.
Savarankiškai serviruoja ir tvarko
stalą.

 Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, Jausti, kada sušilo arba sušalo ir savarankiškai apsirengti
apsiauna
ir
nusiauna
batus. arba nusirengti megztinį, bluzoną, striukę, pasikeisti savo
Suaugusiųjų padedamas pasirenka sušlapusius rūbus, avalynę. Plautis rankas, praustis,
drabužius ir avalynę pagal orus. tvarkytis. Pažiūrėti „Rankų plovimo dienoraštį“ 5–8
Priminus ar savarankiškai plaunasi metų vaikams:
rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir http://www.hi.lt/content/G5_1_naud_inf.html
veidą. Dažniausiai savarankiškai Žaidimas „Išmanieji pirštukai“. Auklėtojas kartu su
vaikais piešia didelę plaštaką ir ant kiekvieno pirštuko
tvarkosi žaislus ir veiklos vietą.
užrašo vaikų mintis, kodėl reikia plautis rankas.
 Savarankiškai ar priminus laikosi Pjaustyti daržoves, vaisius. Kalti vinis į lentą. Siūti,
siuvinėti. Su suaugusiuoju apsilankyti gaisrinėje,
susitartų saugaus elgesio taisyklių.
policijoje, ligoninėje, autoservise ir t. t.
Stebint
suaugusiajam
saugiai
naudojasi veiklai skirtais aštriais
įrankiais. Žino, kaip saugiai elgtis
gatvėje, kur kreiptis iškilus pavojui,
pasiklydus.
 Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, Stebėti auklėtoją ir kitus vaikus ir pasakyti, jei vaikšto ar
sėdi netaisyklingai.
sėdėti taisyklingai.
2.

Fizinis aktyvumas

Vertybinė nuostata: Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus.
Esminis gebėjimas: Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas
pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija
bei išlavėjusi smulkioji motorika.
1 žingsnis
 Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, Atsispirti kojomis nuo suaugusiojo delnų. Ropoti per
įkalnėn ir nuokalnėn, laiptais aukštyn, pagalvėles, per į ritinį susuktą takelį ar laiptais aukštyn.
ko nors įsitvėręs atsistoja, stovi Ropoti iki regėjimo lauke padėtų žaislų, ropoti
laikydamasis
ar
savarankiškai, peršviečiamu tuneliu, po stalu. Vaikščioti prisilaikant
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žingsniuoja laikydamasis, vedamas arba
savarankiškai, išlaiko pusiausvyrą.
 Tikslingai siekia daikto, rankos
judėjimą seka akimis, pačiumpa ir laiko
daiktą saujoje, paglosto žaislą jo
nečiupdamas, kiša jį į burną, purto,
mojuoja, stuksena, gniaužo, dviem pirštais – nykščiu ir smiliumi – suima
smulkų daiktą, perima daiktus iš vienos
rankos į kitą.
2 žingsnis
 Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia,
pasilenkia, eina į priekį, šoną ir atgal,
eina stumdamas ar tempdamas daiktą,
bėga tiesiomis kojomis, atsisėdęs ant
riedančio žaislo stumiasi kojomis,
pralenda per kliūtis keturpėsčia,
padedamas lipa laiptais aukštyn
pristatomuoju žingsniu, spiria kamuolį
išlaikydamas pusiausvyrą.
 Pasuka riešą, apverčia plaštaką delnu
žemyn, pasuka delnu aukštyn, mosteli
plaštaka, paima daiktą iš viršaus
apimdamas jį pirštais, išmeta daiktus iš
rankos atleisdamas pirštus, ploja
rankomis. Ridena, meta, gaudo
kamuolį.
3 žingsnis
 Pastovi ant vienos kojos (3–4
sekundes). Tikslingai, skirtingu ritmu
eina ten, kur nori, vaikščiodamas apeina
arba peržengia kliūtis, eina plačia (25–
30 cm) linija. Bėga keisdamas kryptį,
greitį. Lipa ir nulipa laiptais pakaitiniu
žingsniu, laikydamasis suaugusiojo
rankos ar turėklų. Atsispirdamas abiem
kojomis pašoka nuo žemės, nušoka nuo
laiptelio, peršoka liniją, spiria kamuolį.
 Geriau derina akies-rankos, abiejų
rankų, rankų ir kojų judesius, todėl
tiksliau konstruoja, veria ant virvutės
sagas, ridena, mėto, gaudo, spiria
kamuolį, įkerpa popieriaus kraštą.

įvairiu atstumu sustatytų baldų (žaidimas „Eikš pas
mane“). Susipažinti su nauju žaislu: apžiūrėti, liesti,
purtyti, gniaužyti ir kt.
Laikyti rankoje žaisliuką, juo suduoti per matomus
daiktus, siekti ir čiupti žaislus, perimti juos iš vienos
rankos į kitą. Žaisti su įvairaus dydžio kamuoliukais,
balionais.

Vaikščioti pasiėmus žaislą, einant sustoti, vėl pradėti
eiti ir keisti ėjimo kryptį. Žaisti su judėjimą
skatinančiais žaislais (pvz.: „Atnešk žaisliuką takeliu“,
„Ištaškyk balutę“, „Skrenda paukšteliai“ ir kt.). Nešioti
žaisliukus „takeliu“ tarp dviejų virvių, stumdyti žaislinį
vežimėlį, prikrautą kubelių, vaikytis ir ridenti kamuolį,
joti ant linguojančių žaislų, važiuoti pasispiriant
kojomis, pakviesti eiti „tilteliu“ paskui suaugusįjį.
Užlipti kelių pakopų laipteliais, laikantis laiptų turėklų.
Užlipti ir nulipti nuo kėdės.
Sudėti 4–6 kaladėles vieną ant kitos, vartyti knygelę po
vieną puslapį, atsukti, užsukti dangtelius (pvz.: statyti
bokštelius, sukinėti dangtelius ir kt.). Suglamžyti
popieriaus lapą taip, kad būtų panašus į kamuoliuką – jį
ridenti, mesti, gaudyti. Žaisti žaidimą „Takelis“. – ant
popieriaus juostelių – takelio berti kruopas – kviesti
paukštelius lesti. Lipdyti kamuoliukus iš minkšto
plastilino ir kt
Stovėti ant vienos kojos (apie 3–4 sekundes), po to
pakeisti koją. Vaikščioti, bėgioti aplink pagalvėlę,
gulinčią ant grindų, jos neužkliudant (žaidimas
„Neužkliudyk“). Vaikščioti keturiomis, kaip šuniukas,
nerangiai kaip dramblys, tyliai kaip pelė, ištiesus kaklą
kuo aukščiau kaip žirafa. Eiti paprastai, po to ant pirštų
galų. Laikantis už suaugusiojo rankos šokinėti abiem
kojomis, ant vienos kojos, paskui ant kitos. Peržengti
įvairias kliūtis, eiti plačia linija. Laipioti kopėtėlėmis
siekiant tikslo – pauostyti, pasiekti, nukabinti. Žaisti
žaidimą „Viens, du, trys – pasiruošęs – šok!“.
Įmesti sagą, kaštoną, gilę į dėžutę, kurioje padaryta
tinkamo dydžio anga. Vedžioti labirintą (rastą internete
arba pačių nubraižytą): vesti pieštuku arba piršteliu.
Kad būtų įdomiau, sugalvokite pasakojimų, pasakų:
kur veda šis kelias, pas ką ir t. t. Ridenti ar mesti
kamuolį, taikant kėglius, išdėliotus ant žemės, vartelius.
Atsukti ir užsukti įvairaus dydžio dangtelius; sudėti
daiktus vieną ant kito (pastatyti 5–6 kubų bokštą); ant
siūlo suverti sagas (pasidaryti vėrinį, verti makaronus,
sagas, karoliukus ir t.t.). Gaudyti suaugusiojo metamą
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kamuolį, pagavus mesti iš naujo, vis labiau nuo jo
tolstant. Žaisti žaidimus, naudoti žaislus, kuriuose
atliekami sukamieji plaštakos judesiai (pvz., žaidimas
kėgliais ir kt.). Įkirpti žirklėmis popieriaus kraštą
(mokytis įkirpti popierinės saulutės spindulėlį). Į
išvirkščią pusę išversti savo kojines.
4 žingsnis
 Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant
kulnų, stovėdamas ir sėdėdamas atlieka
įvairius judesius kojomis bei rankomis.
Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 cm)
linija, gimnastikos suoleliu, lipa laiptais
aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už
turėklų, šokinėja abiem ir ant vienos
kojos, nušoka nuo paaukštinimo. Mina
ir vairuoja triratuką.
 Pieštuką laiko tarp nykščio ir kitų
pirštų, tiksliau atlieka judesius plaštaka
ir pirštais (ima, atgnybia, suspaudžia
dviem pirštais, kočioja tarp delnų) bei
ranka (mojuoja, plasnoja). Ištiestomis
rankomis pagauna didelį kamuolį.
Judesius tiksliau atlieka kaire arba
dešine ranka, koja.

5 žingsnis
 Eina pristatydamas pėdą prie pėdos,
pakaitiniu ir pristatomuoju žingsniu,
aukštai keldamas kelius, atlikdamas
judesius rankomis, judėdamas vingiais.
Greitas, vikrus, bėgioja vingiais,
greitėdamas
ir
lėtėdamas,
išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų.
Šokinėja abiem kojomis vietoje ir
judėdamas pirmyn, ant vienos kojos,
šokinėja per virvutę, peršoka žemas
kliūtis, pašoka siekdamas daikto.
Laipioja lauko įrenginiais. Spiria
kamuolį į taikinį iš įvairių padėčių.

Eiti lyg čiuožiant, o po signalo eiti aukštai keliant
kelius. Žaidžiant judėti įvairiais būdais (pvz., vaikščioti
kaip gandras, šokinėti kaip varlytė ir kt.). Žaidžiant
sugalvoti įvairių žaidybinių situacijų, skatinančių
vaikščioti ant pirštų, kulnų. Atsigulti ant nugaros ir
„minti dviratį“. Iš pradžių lėtai, paskui vis greičiau ir
greičiau (esant galimybei važinėti triratukais,
paspirtukais). Suglaustomis kojomis šokti į apskritimo
vidų, paskui į išorę, po to šokinėti viena koja.
Pieštuku, teptuku piešti, braižyti nesudėtingas
geometrines figūras. Iš plastilino lipdyti įvairius
daiktus, kerpti tiesiai, taisyklingai laikant žirkles ir
klijuoti paveikslėlius. Vieną ant kito dėlioti daiktus
(pastatyti 8–10 kubų bokštą); glamžyti popierių ir
formuoti įvairaus dydžio gumuliukus; išvarstyti batų
raištelius ir iš naujo suverti; atsegti ir užsegti sagas
(surinkti pagaliukus po vieną ir dėti į dėžutę. Minkyti
tešlą, lipdyti iš modelino, plastilino. Žaisti „vonelėse“
su pupomis, grikiais, ar šiaip įvairiomis kruopomis.
Pabūti vaistininku: įvairius daiktus imti žnyplėmis,
pincetu, perdėti iš vieno indo į kitą įvairaus dydžio
karoliukus).
Eiti „tip-top“ žingsneliais. Šokti į šoną, greitai lakstyti,
sustoti ir pajudėti iš vietos. Užlipti ant bet kokio
paaukštinimo ir nušokti ant žemės. Mesti kamuolį,
sniego gniūžtę į taikinį. Mėtyti kamuolį vienas kitam ir
gaudyti, mesti į žemę viena ranka, o kita ranka jį
pagauti. Laipioti kopėtėlėmis, bokšteliais (pvz.:
žaidimas „Raganėle, pamotėle“, bėgimo estafetės,
įvairūs šuolių žaidimai, panaudojant įvairias priemones:
kaspinus, kamuolius, lankus, lazdas. Žaisti žaidimus su
išsisukinėjimais, kurių tikslas ilgiau likti nepagautam,
šokinėti per šokdynę, lanką.).
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 Pieštuką ir žirkles laiko beveik
taisyklingai.
Tiksliai
atlieka
sudėtingesnius judesius pirštais ir ranka
(veria ant virvelės smulkius daiktus,
užsega ir atsega sagas). Iš įvairių
padėčių meta kamuolį į taikinį, tiksliau
gaudo, mušinėja.
Įsisupa ir supasi sūpynėmis.
6 žingsnis
 Eina ratu, poroje, prasilenkdamas,
gyvatėle,
atbulomis,
šonu.
Ištvermingas, bėga ilgesnius atstumus.
Bėga pristatomuoju ar pakaitiniu
žingsniu, aukštai keldamas kelius, bėga
suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn. Šokinėja
ant vienos kojos judėdamas pirmyn,
šoka į tolį, į aukštį. Važiuoja dviračiu.
 Rankos ir pirštų judesius atlieka
vikriau, greičiau, tiksliau, kruopščiau.
Tiksliau valdo pieštuką bei žirkles ką
nors piešdamas, kirpdamas. Su
kamuoliu atlieka sportinių žaidimų
elementus,
žaidžia
komandomis,
derindamas veiksmus.

Piešti ar rašyti pieštuku, bandyti piešti statinius,
gyvūnėlius, pieštuką laikyti taisyklingai. Piešti įvairias
linijas, pieštuku apvesti daiktus: stiklinę, apverstą
lėkštutę, puoduką. Verti ant virvelės smulkius daiktus
(sagas, rutuliukus, karoliukus). Apsirengti ir
nusirengti, (už)rišti kilpas. Iš storų siūlų pinti kasą, vyti
virveles. Skalbinių segtukais apsagstyti dėžutės šonus.
Judėti greta kito vaiko poroje, ratu, rikiuotėje,
sutartinai su kitais vaikais (įvairių žaidimų, estafečių
metu). Žaisti žaidimą „Klasės“, šokinėti per gumytę,
judrusis žaidimas „Varlės ir gandras“). Važiuoti
dviračiu plačiu ir siauru takeliu, ratu.

Savarankiškai įverti siūlą, dygsniuoti, nerti vąšeliu.
Siuvinėti pagal trafaretą, kurti įvairius ornamentus,
sudygsniuoti nesudėtingus rūbelius lėlėms, maišelius ir
kt., nerti vąšeliu, daryti kutus. Kirpti įvairias formas
taisyklingai naudojantis žirklėmis. Žaisti komandinius
žaidimus (pvz.: žaisti krepšinį, futbolą, badmintoną ir
kt.). Žaidžiant įvairius žaidimus, varžytis tarpusavyje.
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2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA:
2.1. Ugdymo (-osi) pasiekimai ir veiklos gairės vaikams
Pasiekimai

Veiklos gairės vaikams

3. Emocijų suvokimas ir raiška
Vertybinė nuostata: Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.
Esminis gebėjimas: Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose
situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu
atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda).
Nuraminti vaiką, kai jis liūdi, nerimauja ar pyksta.
1 žingsnis
 Mimika, kūno judesiais ir garsais Nuraminti gali padėti – fizinis kontaktas
išreiškia džiaugsmą, liūdesį, baimę, (apkabinimas, paėmimas už rankos, panešiojimas) ir
pyktį. Patiria išsiskyrimo su tėvais dėmesio nukreipimas (sudominti veikla, žaislais,
nerimą ir džiaugsmą jiems sugrįžus. knygelėmis, pasakojimais, žaidimu su kitais vaikais).
Išreiškia nerimą, pamatęs nepažįstamą Įvardinti vaikui jo jaučiamas emocijas.
Užtikrinti vaiko saugumą.
žmogų.
 Atspindi kitų vaikų emocijų raišką (kartu Pasodinti šalia kitų vaikų, skatinti pabendrauti, kartu
juokiasi, jei juokiasi kitas, nusimena, jei įvardinti kaip kuris vaikas jaučiasi, kokias emocijas
rodo.
kitas verkia).
Grupėje įtaisyti veidrodį, kad vaikas matytų save ir
2 žingsnis
 Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį reiškia savo veido išraišką. Pavadinti vaiko reiškiamas
skirtingu intensyvumu (nuo silpno emocijas. Esant reikalui, nuraminti, pasirūpinti vaiku,
nepatenkinto niurzgėjimo iki garsaus jei jis jaučiasi blogai.
rėkimo). Emocijos pastovesnės, tačiau Atspindėti vaiko emocijas, atkartojant jas savo veide ir
įvardinant vaikui (pvz., priėjęs supykęs vaikas kažką
dar būdinga greita nuotaikų kaita.
pasakoja, galima šiek tiek suraukti antakius ir pasakyti
“Matau, kad Tu dabar pyksti. Kas atsitiko?”).
Kartu su vaiku vartyti knygeles, kuriose veikėjai yra
skirtingos nuotaikos. Dainuoti skirtingų nuotaikų
daineles.
 Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo Įvardyti vaiko, kitų vaikų ir savo emocijas. Naudoti
džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų “Aš” formuluotę (pvz., “Aš liūdžiu”, “Tu supykai”,
“Kitam vaikui neramu”).
išraiškas.
Mokyti būdų, kaip nuraminti kitą, rodyti savo
pavyzdžiu (pvz., paglostyti liūdinti vaiką).
Su lėlėmis, kitais žaislais žaisti žaidimus, kuriuose jie
skirtingai jaučiasi ir elgiasi.
Jautriai reaguoti į vaiko rodomus emocijų ženklus –
3 žingsnis
 Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi savus veido mimika susitapatinti su jo nuotaika, komentuoti
emocijų raiškos būdus. Pradeda vartoti emocijas ar jausmus, juos pavadinti. Pastebėti, kai
emocijų raiškos žodelius ir emocijų vaiko emocijų raiška išsiplečia ir skirtingai į ją
reaguoti, padėti atrasti naujų emocijų raiškos būdų.
pavadinimus.

18

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

4 žingsnis
 Pradeda suprasti, kad skirtingose
situacijose
(per
gimimo
dieną,
susipykus su draugu) jaučia skirtingas
emocijas, kad jas išreiškia mimika,
balsu, veiksmais, poza. Pavadina
pagrindines emocijas.
 Atpažįsta kitų emocijas pagal veido
išraišką, elgesį, veiksmus. Geriau
supranta kitų emocijas ir jausmus,
dažnai tinkamai į juos reaguoja (pvz.,
stengiasi paguosti, padėti).
 Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos
gali skirtis (jam linksma, o kitam tuo pat
metu liūdna).
5 žingsnis
 Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir
įvardija situacijas, kuriose jie kilo.

 Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus,
bet ir situacijas, kuriose jie kyla
(pakviečia žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į
žaidimą nepriėmė kiti).
 Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais
– pasako ar paklausia, kodėl pyksta,
kodėl verkia.
6 žingsnis
 Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja
juos sukėlusias situacijas bei priežastis.

Kartu su auklėtoja ir kitais vaikais vartyti ir skaityti
“nuotaikų knygeles”.
Mokytis iš auklėtojos rodomo pavyzdžio, kaip reikia
reaguoti į kito vaiko emocijas: jei jis džiaugiasi –
pasijuokti kartu, jei liūdi, verkia – paglostyti, duoti
žaislą, jei pyksta – atsitraukti, leisti nusiraminti, jei
nerimauja – pasiūlyti dėmesį nukreipiančią veiklą.
Mokytis atsiprašymo ir susitaikymo ritualų, suprasti to
svarbą.
Žaisti žaidimą “Veidelis” (užsidengti veidą ir
atsidengti, demonstruojant vis kitą emocinę išraišką).
Gali pasakyti, kad švenčiant gimimo dieną buvo
linksma, kad supyko, kai draugas su juo nežaidė.
Stovėdamas prieš veidrodį paprašytas gali nutaisyti
linksmą, liūdną, piktą veido išraišką.
Mokosi pažymėti nuotaikų veideliais savo nuotaiką.
Gali domėtis knygelėmis apie jausmus ir jų išraišką.
Geba atpažinti pažiūrėjęs į bendraamžį, ar jis
linksmas, ar rimtas, ar liūdnas.
Jei pastebi supykusį bendraamžį, pasitraukia nuo jo,
gali prieiti prie auklėtojos.
Gali įsitraukti į žaidimų, skatinančių tyrinėti ar
imituoti kitų žmonių nuotaiką.
Paskatintas auklėtojos bando pasakyti, kaip jaučiasi
jis, o kaip jaučiasi kiti.
Gali atpažinti, kad jam linksma, o draugui nelinksma.
Pavaizduoti ir pakomentuosi emocijas savo
piešiniuose (pvz., čia piktas vilkas, čia linksma saulutė
ir pan.).
Pasiūlius žaidimų, kuriuose vaikas būtų skatinamas
išreikšti savo jausmus, gali aktyviai dalyvauti:
emocijas reikšti dainuojant, piešiant, šokant,
komentuoti jausmų paveikslėlius, siųsti šv. Valentino
dienos atvirukus draugams ir kt.
Gali suprasti, kad kitas vaikas nori užimti tą patį
vaidmenį žaidime kaip ir jis. Gali surasti sprendimų,
kaip to vaidmens imtis kartu.
Gali kalbėtis apie savijautą „Ryto rate“, vartyti ir
klausyti „jausmų knygeles“, žaisti vaidmenų žaidimus,
įsijaučiant į kito savijautą.
Auklėtojos padedamas mokosi suprasti, kodėl kitas
vaikas nori to paties žaislo ir stengiasi spręsti situaciją
ir su draugu žaisti žaislu paeiliui.
Geba tėvams pasakoti apie dienos nuotaikų kaitą.
Gali kalbėtis apie tai, kada buvo linksmas, kada –
liūdnas ar piktas. Mokosi atrasti tokią nuotaiką
nulėmusias priežastis.
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 Beveik neklysdamas iš veido mimikos,
balso, kūno pozos nustato, kaip jaučiasi
kitas, pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir
dažniausiai geranoriškai stengiasi jam
padėti.
 Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali padėti
pasijusti geriau, jei esi nusiminęs,
piktas.

Moka draugiškai pakviesti kitą žaisti kartu, jei šis
atrodo draugiškai nusiteikęs.
Auklėtojai geba pranešti, jei kitas vaikas liūdi ar reikia
pagalbos.
Gali atrasti keletą išeičių, ką galima daryti, kai kas
nors erzina, atima žaislus, suduoda. Erzinamas
nepuola muštis, bet ateina ir pasako auklėtojai.

4. Savireguliacija ir savikontrolė
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį.
Esminis gebėjimas: Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando
kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba
nusiraminti.
Sutelkti žvilgsnį į žaislus, sekti juos akimis, pačiam
1 žingsnis
 Gerai jaučiasi įprastoje aplinkoje. ieškoti žaislo akimis.
Nusiramina kalbinamas, nešiojamas, Įprastoje, mažai kintančioje, saugioje aplinkoje
užmigti vienam. Nustoti verkti, kai mama ar tėtis
supamas.
paima ant rankų ir priglaudžia.
 Tapatinasi su suaugusiojo, prie kurio yra Šypsotis, kai suaugusysis kalba linksmai, šypsosi;
veido išraiška reaguoti į suaugusiojo kalbinimą,
prisirišęs, emocijomis.
dainavimą.
Pargriuvus bėgti pas juo besirūpinantį suaugusįjį ir
2 žingsnis
 Išsigandęs,
užsigavęs,
išalkęs rodyti, kur skauda. Raminamam nustoti verkti.
nusiramina suaugusiojo kalbinamas, Migdytis apsikabinus savo mėgstamą žaislą.
glaudžiamas, maitinamas. Pats ieško
nusiraminimo:
apsikabina minkštą
žaislą arba čiulpia čiulptuką, šaukia
suaugusįjį, ropščiasi ant kelių.
Pačiam pasirinkti žaislus, susirasti žaidimo draugų ir
3 žingsnis
 Yra ramus ir rodo pasitenkinimą žaisti. Noriai sėstis prie stalo atėjus valgio metui.
kasdiene tvarka bei ritualais. Jeigu kas Ramiai sutikti eiti miegoti.
nepatinka, nueina šalin, atsisako Prašyti maisto arba norimo žaislo, o ne jį atimti iš kito
vaiko. Sutikti su suaugusiojo nuomone, kad
bendros veiklos.
nuskriaudė kitą vaiką.
Pasitraukti iš žaidimo, kai negauna norimo žaislo ar
nusprendžia juo nesidalyti.
Sakyti “aš pats“, kai suaugusysis nori padėti, pačiam
pasirinkti, nuspręsti, ką darys, kaip pasielgs toje
veikloje, kurioje jis jau gali priimti sprendimus.
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 Geriau valdo savo emocijų raišką ir
veiksmus,
reaguodamas
į
juo
besirūpinančio
suaugusiojo
veido
išraišką, balso intonaciją, žodžius.
Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba
padeda sutelkti dėmesį, kontroliuoti
savo elgesį. Išbando įvairius konfliktų
sprendimo ar savo interesų gynimo
būdus (rėkia, neduoda žaislo, pasako
suaugusiajam ir kt.).
 Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir
susitarimų.
4 žingsnis
 Nusiramina, kalbėdamas apie tai, kas jį
įskaudino, ir girdėdamas suaugusiojo
komentarus.
 Pradeda valdyti savo emocijų raiškos
intensyvumą
priklausomai
nuo
situacijos (pvz., ramioje aplinkoje
džiaugsmą reiškia santūriau). Paklaustas
ramioje situacijoje pasako galimas savo
ar kito asmens netinkamo elgesio
pasekmes.
 Nuolat
primenant
ir
sekdamas
suaugusiojo bei kitų vaikų pavyzdžiu
laikosi grupėje numatytos tvarkos,
susitarimų ir taisyklių. Žaisdamas
stengiasi laikytis žaidimo taisyklių.
5 žingsnis
 Nusiramina,
atsipalaiduoja,
klausydamasis ramios muzikos, pabuvęs
vienas, kalbėdamasis su kitais.
 Vis dažniau jausmus išreiškia mimika ir
žodžiais, o ne veiksmais. Ramioje
situacijoje sugalvoja kelis konflikto
sprendimo būdus, numato jų taikymo
pasekmes.

Neskaudžiai užsigavus bandyti sulaikyti ašaras, jei
auklėtoja šypsosi, raminamai šneka.
Žaisti su emocijų lėlėmis, emocijų veideliais, bandyti
pakartoti emociją, išreikšti ją veido išraiška ir
veiksmais. Įvairiose situacijose išreikšti įvairias
skirtingas emocijas.
Pačiam susirasti žaislų, žaisti greta kitų vaikų ir su
kitais, komentuoti savo žaidimo veiksmus, kalbėti su
savimi ir kitais.
Priimti į žaidimą atstumtą vaiką, paprašius
suaugusiajam.
Atiduoti žaislą kitam vaikui, auklėtojai pasakius, kad
jis yra kito vaiko.
Tartis su auklėtoja, kai jaučiasi įskaudintas, nežino
išeities iš susidariusios situacijos. Išsakyti savo
nuoskaudas.
Bandyti tartis dėl norimo žaislo, dėl žaidimo juo
paeiliui.
Žaisti vaidmenų ar kitokius žaidimus, padedančius
mokytis spręsti konfliktines situacijas ir rasti tinkamą
išeitį.
Paprašytas netrukdyti kitiems, audringas emocijas
reikšti santūriau. Naudotis “Garso barometru“,
nustatant savo kalbos, emocijų raiškos garsumą.
Priminus ir padedant sutvarkyti žaislus, su kuriais
žaidė. Paraginus iššluostyti vandenį, kurį pats išpylė.
Pačiam dalyvauti, kuriant paprastas kasdienines
elgesio grupėje taisykles. Kalbėtis apie taisyklių
pažeidimo pasekmes.
Žaisti žaidimus su taisyklėmis.
Pavargus ar nusiminus nueiti pažaisti „Ramybės
kampelyje“: klausytis muzikos, vartyti knygeles,
pažaisti su minkštais žaislais, stebėti judančias
švieseles, kamuoliukus ar kt.
Nusiraminti kalbantis su auklėtoja.
Siekiant norimo žaislo, siūlyti savo žaislą kitam.
Dalyvauti probleminiuose pokalbiuose (pvz. „ Ką
daryti, kai supyksti“, „Kaip suderinti savo ir draugo
norus?“, „Ar geras žodis padeda?“ ir pan.)
Klausytis istorijų, kurių veikėjai pozityviai sprendžia
konfliktus.
Sužaisti, suvaidinti žaidimo metu patiems ar drauge su
auklėtoja konfliktines situacijas ir jas spręsti.
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 Retkarčiais primenamas laikosi grupėje
numatytos tvarkos, susitarimų ir
taisyklių. Pats primena kitiems tinkamo
elgesio taisykles ir bando jų laikytis be
suaugusiųjų priežiūros
6 žingsnis
 Pats taiko įvairesnius nusiraminimo,
atsipalaidavimo būdus (pastovi prie
akvariumo su žuvytėmis, klauso
pasakos, naudodamasis ausinėmis ir
kt.).
 Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio
jį provokuojančiose situacijose, ieško
taikių išeičių, kad neskaudintų kitų.
Stengiasi suvaldyti savo pyktį, įniršį.

 Supranta susitarimų, taisyklių prasmę
bei
naudingumą
ir
dažniausiai
savarankiškai jų laikosi. Lengvai priima
dienos ritmo pasikeitimus.

Pačiam sutvarkyti žaidimų vietą po žaidimų.
Pasakyti auklėtojai, ką ne taip daro kitas vaikas,
stebėti auklėtojos reakciją ir iš jos nuspręsti, koks
elgesys priimtinas grupėje.
Bandyti
pačiam
sudrausminti
netinkamai
besielgiančius bendraamžius
Kurti nusiraminimo būdų sąrašą kartu su grupės
draugais.
Susinervinus ar supykus pasinaudoti vienu iš sąraše
pateiktų būdu.
Supykus ant draugo, nueiti pabūti atskirai –
bibliotekėlėje vartyti knygeles, stebėti žuvytes
akvariume, piešti ar užsiimti kita sau malonia veikla.
Bendraamžių erzinamam nusisukti ir nueiti šalin,
susilaikant nuo konflikto. Sprendžiant konfliktus
naudotis „5 žingsnių“ taisykle, bandyti išsiaiškinti
nesutarimus patiems, be auklėtojos pagalbos. Kalbėtis
apie tinkamas išeitis konfliktinėse situacijose.
Susivaldyti ir neužgauti kitų, žaidžiant kovinius
žaidimus.
Žaidžiant vaidmenų žaidimus, bandyti taikiai
pasidalinti vaidmenimis, tartis ir rasti sprendimą be
auklėtojos pagalbos, kad žaidimas vyktų ir tęstųsi.
Paprašytam tvarkyti kitų išmėtytus žaislus, nors ir
pyksta bei mano, kad tai neteisinga, tvarko žaislus.
Klausytis istorijų apie sudėtingus jausmus (nusivylimą,
nerimą, pavydą...), juos įvardyti, kalbėtis.
Paprašyti draugo, jei nori pažaisti su jo žaislu ir
paaiškinti, kodėl svarbu paprašyti.
Patiems kurti žaidimus su taisyklėmis, jas išaiškinti
kitiems.
Saugiai elgtis ir jaustis išvykų metu.
Džiaugsmingai ruoštis šventėms.
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5. Savivoka ir savigarba (santykiai su savimi)
Vertybinė nuostata: Save vertina teigiamai.
Esminis gebėjimas: Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu”), pasako, kad yra
berniukas / mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo
gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises
būti ir žaisti kartu su kitais.
Prisiminti save su žaislu, kuriuo jau buvo žaista ir
1 žingsnis
 Reaguoja į pasakytą savo vardą. kartoti veiksmus su juo, jausti, kad „su manimi tai jau
Pradeda jausti savo kūno buvimą – vyko“ ir taip stiprinti „aš“ jausmą. Atsukti galvą,
apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, kojas, žiūrėti į akis, kai yra pašaukiamas vardu, kalbinamas.
stebi jų judėjimą. Apžiūrinėja, liečia Žaisti savo rankytėmis (sunerti, liesti viena kitą),
susitelkti patiriamiems pojūčiams. Žaisti žaidinimus su
kitą vaiką, tyrinėja jo kūną.
kūno dalimis, jas įvardinant: liesti plaukus, ausis, nosį,
akis.
Bandyti perduoti barškutį. Žaisti lietuvių liaudies
žaidinimus. Ploti katučių vaiko rankomis. Laikytis
pastovaus dienos ritmo ir ritualų, žaisti su tais pačiais
žaislais tuos pačius žaidimus.
 Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, Reaguoti į aplinkinių kalbinimus šypsena, garsais,
krykštauja, kai aplinkiniai maloniai kūno judesiais. Pasitikti ir išlydėti vaiką šiltai, su
šypsena, panešioti, pagirti. Rodyti emocijas, pamačius
bendrauja su juo.
ateinančią mamą, tėtį, pažįstamą žmogų.
Parodyti save neseniai darytose šeimos, vaikų grupės
2 žingsnis
 Turi savo kūno išorės vaizdinius – nuotraukose ir pasakyti savo vardą, įsitraukti į
atpažįsta save neseniai darytose diskusiją, kas jam patinka ir kas nepatinka. Stebėti
nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, save ir savo atvaizdą nedūžtančiame veidrodyje (pvz.,
pavadina kelias kūno dalis. Supranta, ką pastebėti dažus ant kaktos ir valyti savo kaktą, o ne
ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo atvaizdą veidrodyje). Žaisti su vaiku žaidinimus,
vartoti kūno dalių pavadinimus: judinti rankeles,
norus, pyksta, kai suaugusysis neleidžia
kojeles, liesti nugarytę, pilvuką. Sudaryti pasirinkimo
to daryti.
situacijas, naudoti tik būtinus draudimus (kad
nenukristų, nenusidegintų). Kaprizus suprasti kaip
poreikių ir norų išraišką, o ne kaprizus.
 Džiaugiasi
didėjančiomis
savo Skirti individualaus dėmesio – pritarti žvilgsniu,
galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, šypsena, pagirti, pasidžiaugti pasiekimais. Prieiti prie
kalbėti, tikisi juo besirūpinančio suaugusiojo, parodyti ko išmoko, atliepti, kai yra
plojama, kai giriamas.
suaugusiojo pritarimo, palaikymo, pagyrimo.
3 žingsnis
 Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“,
„mano“. Savo „aš“ sieja su savo veikla
ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką
turi. Pasako, kas jis yra – berniukas ar
mergaitė, atskiria berniukus nuo
mergaičių, pavadina 5–6 kūno dalis.

Komentuoti veiklas, nuolat minėti vardą, įvardinti
asmeninius daiktus. Nesakyti „Gustė eina“, sakyti „Aš
einu, tu eini, jis eina“ ir pan. Atpažinti savo atsineštą
žaislą, pėdkelnes, megztinį, suknelę ir jį parodyti,
įvardinant „Čia mano“ . Žaisti žaidimus „mano –
tavo“: „Mano kūnas“, „Mano žaidimai“ ir kt. Įvairiose
situacijose minėti vaiko vardą ir lytį, ką mėgsta žaisti
berniukai ir mergaitės. Paklausti, „Kas tu esi –
berniukas ar mergaitė?“, teisingai atsakyti:
„Berniukas“ arba „Mergaitė“ bei įvardinti „Kodėl taip
manai?“.
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 Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti,
tikisi,
kad
juo
besirūpinantys
suaugusieji ir kiti vaikai jį mėgsta ir
priima.
4 žingsnis
 Supranta, kad turi nuo kitų atskirą savo
norų, ketinimų, jausmų pasaulį. Pasako,
kaip jaučiasi, ko nori jis pats ir kaip
jaučiasi, ko nori kitas asmuo. Supranta,
kad suaugęs žmogus negalėjo matyti to,
ką jis matė, ką darė arba kas atsitiko,
jeigu nebuvo kartu (tėvams pasakoja, ką
veikė darželyje ir kt.).
 Mano, kad yra geras, todėl kiti jį
mėgsta, palankiai vertina.

5 žingsnis
 Supranta, kad jis buvo, yra ir visada bus
tas pats asmuo: atpažįsta save
kūdikystės nuotraukose, apibūdina savo
išvaizdą, teisingai pasako, kad suaugęs
bus vyras (moteris), tėvelis (mamytė).
 Jaučiasi esąs šeimos, vaikų grupės
narys, kalba apie šeimą, draugus.

 Savęs vertinimas nepastovus, priklauso
nuo tuo metu išsakyto suaugusiojo
vertinimo, siekia kitų dėmesio, palankių
vertinimų.

6 žingsnis
 Vis geriau suvokia savo norus, jausmus,
savybes,
gebėjimus,
šeimą,

Stebėti ir prašyti suaugusiojo pamatyti-įvertinti, kas ir
kaip daroma, rodyti savo žaislą, reikalauti, kad
darbelis būtų matomas. Pasidžiaugti, pagirti, kitaip
sureaguoti, esant pastangoms. Komentuoti tėvams,
vaikui girdint. Kabinti vaiko darbelius matomoje
vaikui vietoje.
Suprasti, kad neskani sriuba gali būti skani kitam
vaikui. Suprasti ir paaiškinti, pačiam būnant
linksmam arba ramiam, ką jaučia nuskriaustas
bendraamžis. Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Kas aš
esu?“, „Mano kūnas“, „Žmonių panašumai ir
skirtumai“, „Mano ir kitų pomėgiai“, „Mano ir kitų
jausmai“. Papasakoti vaikams apie save tai, ko jie
nematė. Pasakoti auklėtojai, ką veikė per išeigines
dienas, o šeimos nariams – ką veikė darželyje.
Kartoti, kad vaikas yra ypatingas ir svarbus kitiems
grupėje. Pastebėti vaiko atsiradusius nepakankamus
savęs vertinimo ženklus ir domėtis, kas atsitiko?
Kodėl? Įvardinti, kad vaikas turi daug draugų.
Parodyti save kūdikį iš namų atsineštose nuotraukose.
Pasakyti, kad jo vardas, akių spalva, mama ir tėtis
niekada nepasikeis. Kalbėti su vaiku apie jo praeitį,
dabartį, ateitį. Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „Mano
kūnas, pomėgiai, norai, gebėjimai praeityje, dabar,
ateityje“. Žaisti žaidimus, kuriuose vaikas vaizduoja
tai save, tai ką nors kitą, save praeityje arba ateityje.
Dažnai pasakoti, ką veikė namuose su mama, tėčiu ar
kitais šeimos nariais. Į grupę atėjusiems tėvams noriai
aprodyti grupę, pasakoti apie tai, ką joje veikė, apie
draugus, auklėtoją.
Dažnai kalbėti apie šeimas, tėvelių darbus, šventes,
organizuoti šeimos dienas darželyje, išvykas į
darbovietes. Turėti vaiko šeimos, grupės nuotraukų
albumėlius. Rengti grupės šventes, prisistatymus
tėvams, kitoms darželio grupėms.
Kalbėtis su vaikais apie tai, kas yra gerai, o kas blogai.
Skatinti ir girti vaiką, tai siejant su jo asmeniu, išsakyti
pastabas konkrečiam jo poelgiui ar veiksmui, nesiejant
su jo asmenybe. Paskatinti vaikus dažniau keisti
žaidimo partnerius, įtraukti į savo žaidimus mažiau
populiarius vaikus, paskatinti sakyti komplimentus
vienas kitam, žaisti žaidimą „Kas mane pagirs?“.
Įžeidus, nuskriaudus draugą paskatinti atsiprašyti ir
jam pasakyti 3–5 malonius dalykus. Dažniau kreiptis į
vaiką vardu, pagiriant ir jį, ir jo gebėjimus.
Nupiešti save ir pakomentuoti kaip atrodo, ką turi, ką
veikia, pasakyti ką nors apie šeimą, bendruomenę,
Tėvynę. Atsisakyti suduoti kitam, suprantant, kad jam
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bendruomenę, Tėvynę. Ima 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 ar kt.).
Juokiasi iš savo klaidų ar mažų
nelaimių, jeigu jos nesukėlė rimtų
pasekmių.

 Save apibūdina, nusakydamas fizines ir
elgesio savybes, priklausymą šeimai,
grupei, gali pasakyti savo tautybę.

 Save ir savo gebėjimus vertina
teigiamai. Stebi ir atpažįsta kitų
palankumo ir nepalankumo jam ženklus
(pasakytus žodžius, kvietimą žaisti kartu
ir kt.).

skaudės. Prieš pietus nevalgyti atsineštų sausainių,
juos suvalgyti po pietų. Pastebėti juokingą pusę savo
klaidose. Pozityviai reaguoti į savo klaidas.
Sąmoningai suklysti, pademonstruojant, kaip galima
juoktis iš savo apsirikimų. Juoktis iš įvairių situacijų,
pvz.: kai supainioja batus, kai netyčia auklėtoją
pavadina mama ir pan.
Paskatinti samprotauti apie save, savo pomėgius,
veiklą: „Kas?, Kada?, Ką?, Kur?, Kaip?, Su kuo?“
(„Kur buvai?, Su kuo buvai?, Ką mėgsti veikti?“).
Tyrinėti ir pasiūlyti idėjų savęs, šeimos, kitų žmonių,
jų grupių, Tėvynės tyrinėjimams. Pristatyti vaiko ir
tėvų pomėgius vakaronėse, parodose ir kt. Leisti vis
daugiau rinktis pačiam, nepažeidžiant savo ir kitų
saugumo bei nustatytų elgesio taisyklių.
Kalbėti, diskutuoti apie fizines savybes, pomėgius ir
elgesio savybes, šeimą, grupę, Tėvynę. Pvz.: sakyti:
„Aš Miglė. Mano juodi plaukai. Aš mėgstu groti.
Mano tėtis Mikalauskas ir taip pat broliukas
Mikalauskas. Aš gyvenu Lietuvoje. Lankau darželį
Baltupiuose. Namuose gyvenu su tėčiu, mama ir
broliuku. Broliui esu sesė, o mamai ir tėčiui – dukra“.
Iš intonacijų, žodžių, veido išraiškos, pozos suprasti,
kada kitas palankiai ar nepalankiai nusiteikęs jo
atžvilgiu. Tyrinėti kitų palankumo ir nepalankumo
vaikui ženklus, aiškintis palankumo ir nepalankumo
priežastis.

6. Santykiai su suaugusiais
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais.
Esminis gebėjimas: Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje
aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su
nepažįstamais suaugusiaisiais.
Atsiskiriant nuo tėvų nurimti, kai yra nešiojamas, kai
1 žingsnis
 Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau sudominamas rodomais žaislais,palaikomas akių kontaktas,
padedamas pedagogo pamažu nurimsta ir kai taikoma tokie pat raminimo būdai kaip ir namie.
įsitraukia į veiklą.
 Atpažįsta juo besirūpinantį suaugusįjį, Atsakyti į auklėtojo bendravimą: pažiūrėti į akis,
džiaugiasi jį pamatęs, atsako jam nusišypsoti, pakartoti sakomus žodžius, rodyti ženklus apie
norą būti paimtam ant rankų, žaisti.
kalbinamas, žaidinamas, siekia būti greta.
2 žingsnis
 Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar
globėjo.

Lengviau gali atsiskirti, kai laikomasi sukurtų
atsisveikinimo ritualų: apsikabinimai, palinkėjimai smagių
žaidimų, pamojavimas pro langą, susitarimas kada ateis
paimti, turėjimas žaislą iš namų. Glaustis prie auklėtojo,
nusiraminti, susidomėti kitais vaikais, žaidimais.
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 Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie juo
besirūpinančio suaugusiojo. Mėgsta žaisti
kartu su juo, stebi ir mėgdžioja jo žodžius,
veiksmus. Prieš ką nors darydamas pažiūri į
suaugusiojo veidą, laukdamas pritarimo ar
nepritarimo ženklų, atpažįsta suaugusiojo
emocijas, jausmus. Dažniausiai vykdo jam
suprantamus
suaugusiojo
prašymus,
kreipiasi į jį pagalbos.
 Bijo nepažįstamų žmonių, nežinomos
aplinkos, neįprastų žaislų.
3 žingsnis
 Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria
nuo tėvų.
 Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors
nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis
suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau žaidime
savaip pertvarko suaugusiųjų veiksmus,
žodžius,
intonacijas.
Nori
veikti
savarankiškai ir tikisi suaugusiojo
palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima
suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.

 Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai
auklėtojas yra šalia jo arba matomas
netoliese.
4 žingsnis
 Lengvai atsiskiria nuo tėvų ar globėjų.
Grupėje jaučiasi saugus, rodo pasitikėjimą
grupės auklėtojais, supranta jų jausmus,
bendradarbiauja su jais: guodžiasi, kalbasi,
klausia, tariasi. Paklaustas suaugusiajam
pasako savo nuomonę. Dažniausiai
stengiasi laikytis suaugusiųjų nustatytos
tvarkos, priima jų pagalbą, pasiūlymus bei
vykdo individualiai pasakytus prašymus.
Mėgsta ką nors daryti kartu su
suaugusiuoju.

Išprašyti iš suaugusiosjo to, ko nori – panešioti, padainuoti,
paskaityti. Ilgiau žaisti, kai žaidimą stebi suaugęs, jo
žaidimu žavisi.
Stebėti suaugusiojo veido išraišką, kai veikia, laukti
pritarimo ar nepritarimo ženklų kaip tinkamo ir netinkamo
elgesio išraiškos. Bendrauti pozityviai, taikyti įvairių būdų
išreikšti savo poreikiams ir nuotaikai.

Susipažinti su nauja aplinka, žaislais, žaisti su naujais
žaislais, domėtis kaip jie atrodo, juda, kokius garsus
skleidžia, žaisti savarankiškai.
Dar vis bijo eiti į kitą patalpą iš savo grupės.
Išlikti ramiam, atsisveikinant su tėvais.

Apžiūrinėti aplinką, nutolti nuo auklėtojo, neišleisti
auklėtojo iš akių, rodyti iniciatyvą, savarankiškumą.
Žaisti vaidmeninius žaidimus mėgdžiojant mamos,
auklėtojos, auklėtojos padėjėjos buitinius veiksmus, kalbą,
intonaciją. Gali susirasti pats žaislus, naudoti žaislus
pakaitalus. Gali geriau žaisti, kai suagęs dalyvauja žaidime,
kai pvz. suaugęs naudoja žaislus pakaitalus, vaiką vadina
tuo, kuo jis yra žaidime.
Bandyti apsirengti ir nusirengti vis kartojant „Aš pats“.
Dažnai gali priešgyniauti, sakyti „Ne“, tačiau geba
nusiraminti, ir toliau bendrauti, kai pedagogas duoda
pasirinkti iš kelių variantų vieną (pvz. Ką pirmiau nori
užsidėti: kepurę ar šaliką?).
Gali užsinorėti veikti tai, kas jam pavojinga, tačiau
nurimsta, kai suaugęs jo veiklą pakeičia kita įdomia veikla.
Dalyvauti bendruose renginiuose su svečiais, pratintis
bendrauti su nepažįstamais žmonėmis.
Atsisveikinti su tėvais ,bėgti į grupę, dairytis su kuo žaisti.
Įsitraukti į auklėtojo pasiūlytą veiklą, savitai ją plėtoti,
klausti patarimų, prašyti priemonių, rodyti ką padarė.
Noriai kalbėti apie savo šeimą, aptarinėti grupėje jo ir
šeimos fotografijas. Jaustis svarbiam, kai grupės veikloje
dalyvauja šeimos nariai, kurie gali pristatyti savo pomėgius,
profesiją. Aptarti su grupės vaikasi ir auklėtoja grupės
veiklą,išsakyti savo norus, idėjas, tartis dėl išvykų, švenčių.
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 Kalbasi, ką nors veikia su nepažįstamais
žmonėmis, kai auklėtojas yra šalia jo arba
matomas netoliese.

Pratintis bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, žaisti stalo
žaidimus su suaugusiaisiais, įsitraukti į pasiūlytą veiklą ,
pasakyti savo norus, sumanymus ,idėjas.

5 žingsnis
 Rodo, prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja,
įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus,
bendrą veiklą, pokalbius apie savijautą ir
elgesį. Priima su veikla susijusius
suaugusiojo
pasiūlymus.
Tikrina
suaugusiojo išsakytas leistino elgesio ribas
– atsiklausia, derasi, pasako, kaip pasielgė
kitas, ir laukia komentarų. Dažniausiai
laikosi sutartų taisyklių, suaugusiojo
prašymų, pasiūlymų, tačiau stipriai supykęs,
išsigandęs, susijaudinęs gali priešintis
suaugusiajam.
 Drąsiai bendrauja su mažiau pažįstamais ar
nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje ar
įstaigos kieme.
6 Žingsnis
 Nusiteikęs
geranoriškai,
pagarbiai,
mandagiai bendrauti su suaugusiaisiais.
Tariasi, diskutuoja su jais dėl dienotvarkės
ir elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus,
stengiasi laikytis susitarimų, nors kartais su
suaugusiuoju
bendrauja
priešiškai.
Kasdienėse situacijose bando tinkamu būdu
išsakyti priešingą nei suaugusiojo nuomonę.

Kviesti suaugusįjį žaisti kartu, įsitraukti į žaidimus,
palaikyti sumanymus,užduoti klausimų, padedančių plėtoti
žaidimą,kalbėti apie elgesio taisykles, kodėl būtina jų
laikytis, kas nutinka, kai jos pažeidžiamos. Kurti grupės
taisykles, aptarti taisykles, susitarimus.
Bendrauti su grupės svečiais, sugalvoti jiems klausimų.
Išvykose bendrauti su įvairiais žmonėmis.

 Paprašytas paaiškina, kodėl negalima
bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai
šalia nėra juo besirūpinančio suaugusiojo.
Žino, į ką galima kreiptis pagalbos
pasimetus, nutikus nelaimei.

Žinoti bendravimo su nepažįstamais žmonėmis taisykles,
galimus pavojus.
Pasakoti atsitikimus su suaugusiaisiais ir svarstyti, kaip kitą
kartą panašiose situacijose pasielgti.

Keisti netinkamus bendravimo su suaugusiaisiais būdus,
siekti geranoriškai bendrauti.
Sudaryti dienotvarkę,tartis dėl jos pakeitimų.
Kurti elgesio grupėje taisykles, išsakyti savo nuomonę
visais aktualiais gyvenimo grupėje klausimais.
Išmokti būdų, kaip pasakyti savo nuomonę, neįžeidžiant
kitų .

7. Santykiai su bendraamžiais
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Esminis gebėjimas: Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja
su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo padedamas supranta
savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.
Pamatęs kitą kūdikį, vaikas yra nusiteikęs žiūrėti jam į
1 žingsnis
 Patinka žiūrėti į kitus kūdikius, būti šalia veidą, bandyti paliesti akį, nosį, tempti už plaukų. Tačiau
kitų vaikų, juos liesti, mėgdžioti jų veido padedant pedagogui, stengtis, kad neužgautų vienas kito.
Pravirkti, jeigu verkia kitas kūdikis, nusišypsoti, jei kitas
išraišką, veiksmus.
juokiasi.
Atsistoti prieš kitą vaiką veidas į veidą, žiūrėti į akis,
2 žingsnis
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 Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų nusišypsoti. Su pedagogo pagalba bandyti suprasti savo
veiklą. Jiems šypsosi, mėgdžioja jų norus, emocijas, veiksmus. Iš gausybės pageidaujamų
judesius, veiksmus, ką nors pasako. Gali žaislų paimti žaislą ir mesti, jeigu kitas jį paėmė ir metė.
duoti žaislą kitam, jį imti iš kito, tačiau Būtinai bandyti pareikšti savo norą lėlytei su šviesiais
supykęs gali atimti žaislą iš kito, jam plaukais, jei kitas su tokia žaidžia.
Ramiai žaisti greta nepažįstamo vaiko, bandyti su juo
suduoti.
susipažinti, tačiau pastebėjęs, kad auklėtojos nėra šalia,
sunerimsta ir pradeda bėgti jos ieškoti; Bando atimti žaislą
iš kito vaiko, kai šis jo neatiduoda, suduoda jam pagalvėle
ar kitu daiktu.
Sudaryti sąlygas, žaidimų metu vaikams stebėti vienas kitą.
3 žingsnis
 Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, Stengtis pakartoti atliekamus, jam patrauklius, veiksmus.
trumpai pažaidžia su kitu vaiku, trumpam
įsitraukia į kito vaiko žaidimą.
 Bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, Vaikas bando imti tą patį arba tokį patį žaislą ir mėgdžioti
dažniau kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis kito veiksmus. Su pedagogo pagalba, vaikas rodo daugiau
atlieka veiksmus su tuo pačiu žaislu. pastangų įsitraukti į bendro žaidimo epizodus. Vaikas gali
Audringai reiškia teises į savo daiktus, imti žaislą, su kuriuo žaidė ir jį paliko kitas.
žaislus, nori kito vaiko jam patinkančio Jeigu kitas vaikas nori atimti žaislą, stengiasi jo nepaleisti,
bėgti į šalį, rėkti.
žaislo.
Pedagogas sudaro sąlygas vaikams žaisti kartu ar greta.
 Gali
simpatizuoti kuriam nors Sukuria žaidimo erdves, kuriose vaikai žaistų vienas greta
vaikui.
kito.
4 žingsnis
 Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus
žaidimus (kviečia žaisti, priima, prašosi
priimamas į žaidimą).
 Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta
jų norus, stengiasi suprasti kita kalba nei jis
kalbančio vaiko sumanymus. Tariasi dėl
vaidmenų, siužeto, žaislų. Padedamas
suaugusiojo, palaukia savo eilės, dalijasi
žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą.

 Gali turėti vieną ar kelis nenuolatinius
žaidimų partnerius. Su jais lengvai
susipyksta ir susitaiko.

Vaikas dažniau stengiasi ir bando suprasti kito norą žaisti
kartu. Pvz., žaidimai greta vienas kito: lauke ar grupės
aplinkoje: prie susidariusios vaikų grupelės, nori prisijungti
šalia žaidžiantis vaikas (-ai). Iš grupelės taiga atkreipia
dėmesį į vieną iš žaidžiančių vaikų, labai susidomėjusį ir
bando kviestis ar klausti dėl bendro žaidimo.
Vaikas ketina siūlyti žaislą kitam, jeigu šis labai jo nori ir
rodo jam iniciatyvą. Pvz., „jeigu nori, imk šitą knygą. Aš
paimsiu kitą“.
Vaikas geba palaukti savo eilės: prie tualeto, sustojus į eilutę,
nešdamas lėkštę, dubenėlį ar puodelį į virtuvėlę,
palaukdamas kol kitas vaikas išeis iš jos, norint pažaisti su
lėle, mašinėle ar kitu norimu ir jam patraukliu daiktu.
Pedagogas pastebėjęs tokį poelgį rengiasi pagirti vaikus,
ypač tose situacijose, kai tenka trumpam atidėti savo norų
patenkinimą.
Stengtis laukti savo draugo, kol šis ateis į darželį, ir žaisti su
juo lego.
Geriau žaisti, kai pedagogas sudaro sąlygas vaikams burti
savo draugų ratą tarp visų grupės vaikų ir taip palaikyti bei
skatinti vaikų tarpusavio santykius. Pvz. Vaikai renkasi
korteles su tam tikru skaitmeniu, o tai reiškia, kad žaidimo
laiką tarpusavyje žais vaikai, ištraukę tą patį skaitmenį.
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5 žingsnis
 Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat
kartu žaidžia.
 Geranoriškai veikia kartu su kitais,
siūlydamas sumanymą ar priimdamas kitų
sumanymą, fantazuodamas. Tikslingai
atsineša žaislą iš namų bendram žaidimui
su žaidimo draugu. Paprašius kitam vaikui,
duoda pažaisti savo žaislu arba žaidžia juo
paeiliui. Noriai žaidžia su vaikais iš kitos
kultūrinės ar socialinės aplinkos, natūraliai
priima vaikų skirtumus. Gali padėti kitam
vaikui. Pats randa nesutarimo, konflikto
sprendimo būdą arba prašo suaugusiojo
pagalbos.
 Gali turėti draugą arba kelis kurį laiką
nesikeičiančius žaidimų partnerius.
6 žingsnis
 Rodo
iniciatyvą
bendrauti
ir
bendradarbiauti su kitais vaikais, palaikyti
su jais gerus santykius, domisi skirtumais
tarp vaikų ir juos toleruoja.
 Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais
vaikais dėl žaidimų sumanymų ir veiklos.
Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę žaisti
paeiliui. Siekdamas rasti kompromisą,
įsitraukia į derybų procesą. Supranta, kad
grupė vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi
susitarti dėl visiems priimtino elgesio.
Supranta, koks elgesys yra geras ar blogas ir
kodėl. Suvokia savo veiksmų pasekmes sau
ir kitiems.
 Turi draugą arba kelis nuolatinius žaidimų
partnerius. Palaiko ilgalaikę draugystę
mažiausiai su vienu vaiku.

Geriau žaisti, kai pedagogas ieško tinkamų sprendimų būdų
išsiaiškinti priežastis dėl nepriimtų vaikų į žaidimus, ir
stengiasi jiems padėti įsitraukti į juos.
Palaikyti vienas kito fantazavimą žaidžiant žaidimus ar
veikiant įvairias veiklas, pvz.: sugalvoja pravesti mankštą
lauke, vaidindamos, kad viena iš mergaičių yra auklėtoja,
žaisdami poilsio kambaryje (miegamajame ar kitoje
patalpoje) vaikai imituoja žaidimą „Darželis“, kuriame visi
nori būti auklėtojais, o vietoj vaikų naudoja lėlytes,
meškiukus ar kitus grupėje esančius žaislus.

Pedagogas sudaro sąlygas vaikams veikti kartu, siekti vieno
tikslo, taip skatindamas jų bendradarbiavimą.

Pedagogas sudaro galimybes vaikams gauti naujų įspūdžių,
galinčių praturtinti jų žaidimus. Pvz., pasivaikščiojimai po
parko takelius ir ne tik, iškylos gamtoje su įvairiais grupės
žaislais ar pan., įvairūs žaidimai sporto aikštelėje, atliekant
įdomius ir naujus vaikams judesius ir kt.
Pedagogas sudaro galimybes vaikams gauti naujų įspūdžių,
galinčių praturtinti jų žaidimus. Pvz., pasivaikščiojimai po
parko takelius ir ne tik, iškylos gamtoje su įvairiais grupės
žaislais ar pan., įvairūs žaidimai sporto aikštelėje, atliekant
įdomius ir naujus vaikams judesius ir kt.

Geba įvardyti, pasakyti, kuris vaikas yra jo draugas. Geba
papasakoti apie savo draugus, jų išvaizdą, kaip susipažino
ir pan.
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3. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA:
3.1. Ugdymo (-osi) pasiekimai ir veiklos gairės vaikams
Pasiekimai

Veiklos gairės vaikams

8. Sakytinė kalba
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.
Esminis gebėjimas: Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais,
natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį.
Gestais parodyti, kad klausosi ir supranta (purtyti
1 žingsnis
galvą,linksėti, ploti delniukais), parodyti mimika
Klausymas
 Įdėmiai klausosi suaugusiojo. Skiria (nukreipti akis, sukiotis, ieškoti pavadinto daikto),
griežtą
ir
malonų
kalbinančio visu kūnu (prieiti, nueiti, atsisėsti).
Klausytis suaugusiojo, kuris kalba ir komentuoja, ką
suaugusiojo toną.
tuo metu daro ir mato.
 Supranta elementarius kalbinančiojo Atsisukti, pašaukus vardu. Kartoti siūlomus judesius.
klausimus ir prašymus. Atpažįsta Reaguoti į suaugusiojo veiksmus: į kykavimą,
artimiausios aplinkos garsus. Džiaugiasi žaidinimą, juokinimą, kuriuos palydi trumpi
įvairiais garsais ir ritmais. Supranta savo eilėraštukai, pvz.“Virė virė košę“.
ir artimųjų vardus, artimiausios aplinkos
daiktų ir reiškinių pavadinimus. Supranta
veiksmų pavadinimus, geba veiksmais
atsakyti į klausimus.
Čiauškėti garsų junginiais, savo kalba kartoti
Kalbėjimas
 Komunikavimui vartoja įvairius garsus ir paprastus žodžius:“ačiū“, „nėra“, „noriu“, „duok“ ir
judesius:
daug
čiauška,
kartoja, kt.
mėgdžioja jam tariamus garsus ir Mėgdžioti suaugusiojo tariamus garsus ir garsų
junginius, trumpus žodelius.
skiemenis.
 Vartoja
kelis
trumpus
žodelius Sąveikauti su suaugusiuoju, veiksmą atliepiant
objektams, veiksmams įvardyti, norams trumpais žodeliais:“Nio apa!”, “Ate ate!”.
išsakyti, palydėti juos judesiu.
Mimika, gestais, trumpais žodeliais atsakyti į
2 žingsnis
suaugusiojo klausimus, prašymus.
Klausymas
 Klausosi ir kalba, mimika, gestais Mimika, gestais, kalba reaguoti į kitų vaikų kalbą.
reaguoja į suaugusiųjų ir vaikų Nuolat girdėti suaugusiojo kuo įvairesniais žodžiais
nusakytą, apibūdintą tą patį dalyką, reiškinį.
kalbėjimą.
 Supranta vaikų ir suaugusiųjų kalbą apie Kūno judesiais, garsais, trumpais žodeliais atliepti į
artimiausios
aplinkos
objektus, skaitomą trumpą tekstuką.
reiškinius,
santykius,
nesudėtingus Teigiamai arba neigiamai reaguoti į prašymus,
trumpus
tekstukus:
žaidinimus, siūlymus.
eilėraštukus, pasakas, pasakojimus, su Girdėti suaugusiojo taisyklingai įvardijamus
aplinkoje esančius daiktus ir žaislus, teisingai
dienotvarke susijusius paaiškinimus,
sakomas kūno dalis.
prašymus, paprastus klausimus.
Kasdien klausytis raiškiai deklamuojamų eilėraštukų,
pasakojamų trumpų tekstukų.
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 Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų
žodžių. Išklauso ir supranta du vienas po
kito išsakomus prašymus, kvietimus.
Kalbėjimas
 Noriai
dalyvauja
pokalbiuose.
Mėgdžiojimu, žodelių pakartojimais,
veiksmais, mimika ir pantomimika
dalyvauja
paprastuose
žodiniuose
žaidimuose.
 Dviejų trijų žodžių sakiniais kalba apie
tai, ką mato ir girdi, kas atsitiko, ko nori.
 Suaugusiojo padedamas kartoja girdėtus
trumpus kūrinėlius.

Klausytis ir matyti kaip pedagogas sutapatina žodžio
tarimą su daikto ar veiksmo rodymu.

3 žingsnis
Klausymas
 Klausosi skaitomų ir
kūrinėlių, naujų žodžių.

Suklusti išgirdus jau girdėtą pasakojimą, klausytis
žinomų kūrinėlių.
Klausytis suaugusiojo pasakojimo apie artimiausios
aplinkos gyvūnėlius.
Sąveikauti su suaugusiuoju, kai suaugęs palaiko norą
kalbėti.
Mokosi suprasti suaugusiojo prašomą atlikti vieną
konkretų veiksmą, pvz.“Jonuk, prašau sudėti
kaladėles į dėžę“, o ne prašyti sutvarkyti žaislus.
Dalyvauti grupės pokalbiuose: aptarti savo šeimos
nuotraukas, pasakoti apie save, savo šeimos narius,
klausytis kitų vaikų pasakojimų.
Žaisti mandagumo žaidimus:“Stebuklingų žodžių
skrynelė“,“Kur gyvena gražūs žodeliai“.
Atsakyti į suaugusiojo keliamus klausimus: „Koks?“,
„Kodėl?“ , „Kur?“, kalbant apie aplinkos reiškinių
savybes.
Klausytis kitų ir pačiam pasakoti apie save, apie tai
ką jis veikia, žaisti žaidimus: „Pranešimai iš
televizijos ekranų“, „Kalba sinoptikai“.
Girdi auklėtojos taisyklingą kalbą.
Pažiūrėjus filmukus, pasakoti apie tai, ką matė ir
girdėjo.

pasakojamų

 Išklauso, supranta ir reaguoja į kelis
vienas paskui kitą sekančius prašymus,
siūlymus, patarimus.
Kalbėjimas
 3–4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja
apie save, savo norus, poreikius
išgyvenimus.
Pradeda
mėgdžioti
suaugusiųjų kalbėseną. Sako „ačiū“,
„prašau“.
 Kalba ir klausinėja apie tai, ką matė ir
girdėjo, apie aplinkos objektus, jų
savybes, įvykius, net jei jų dabar ir
nemato. Domisi laidomis, animaciniais
filmais vaikams, kalba apie juos. Vienu
ar keliais žodžiais atsako į elementarius
klausimus.
4 žingsnis
Klausymas
 Klausosi aplinkinių pokalbių, sekamų,
pasakojamų, skaitomų, deklamuojamų
kūrinių literatūrine kalba, tarmiškai.

Atliepti judesiais, atkartoti atskirus žodelius
mylavimų metu, žaidžiant paprastus žodinius
žaidimus.

Suaugusiajam padedant išreikšti, pasakyti žodžiais
savo norus.
Kartu su kitais vaikais ir suaugusiuoju kartoti
dainelių, eilėraštukų, žaidinimų, pasakėlių, tekstų
garsus, žodžius, juos papildant kūno kalba.

Domėtis aplinkinių pokalbiais, pasakojimais,
klausytis tekstų, skaitomų ne tik literatūrine kalba,
bet ir tarmiškai.
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 Pradeda išklausyti, suprasti ir reaguoti į
tai, ką jam sako, aiškina suaugusysis ar
vaikas. Stengiasi suprasti kita kalba
kalbančių vaikų norus, pasiūlymus.
Kalbėjimas
 Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja,
užkalbina, prašo, pašaukia, kartais
laikydamasis
elementarių
kalbinio
etiketo normų. Kalba, pasakoja apie tai,
ką jaučia ir jautė, veikia ir veikė. Žaidžia
garsais ir žodžiais, kuria naujus žodžius.
 Kalba, pasakoja apie tai, ką mato ir matė,
girdi ir girdėjo, ką sužinojo, suprato,
vartodamas
elementarius
terminus,
girdėtus naujus žodžius.

Išgirsti ir suprasti ką kalba jo draugas.Žaisti mažomis
grupelėmis žaidimą „Ką man papasakojo draugas“.
Piešti žemėlapį, kokiose šalyse yra buvęs, kokia
kalba kalba ten gyvenantys žmonės.

 Kalbėdamas
vartoja
paprastos
konstrukcijos gramatiškai taisyklingus
sakinius. Taisyklingai taria daugumą
gimtosios kalbos žodžių garsų. Padedant
atpažįsta žodyje kelis atskirus garsus.
 Deklamuoja
trumpus
eilėraščius,
atkartoja trumpas pasakas ar apsakymus,
pridėdamas savo žodžių, pasakojimą
palydėdamas gestais ir mimika.

Išgirsti kuo daugiau istorijų,taisyklingai tariant
gimtosios kalbos garsus.

5 žingsnis
Klausymas
 Klausosi įvairaus turinio tekstų (grožinių,
publicistinių,
enciklopedinių,
informacinių), apie aplinką, įvairius
įvykius, reiškinius klausosi gyvai, įrašų

Suprasti, kad skirtingo turinio tekstai suteikia
specifinę informaciją, kad juos galima skaityti,
galima klausyti įrašų.
Klausytis skaitomų įvairių žanrų tekstų:skelbimų,
reklaminių skrajučių, įvairių enciklopedijų tekstų,
autorinių pasakų, kai juos skaito įvairių profesijų
žmonės, tėvai, seneliai, mokslininkai, aktoriai.
Klausytis įvairių gamtos garsų ir juos
atpažinti:čiulbančių paukščių, miško ošimo, medžių
šlamėjimo ir kt.
Išgirsti kaip kiti grupės vaikai bendrauja su tėvais
savo gimtąja kalba, paprašyti jų pakalbėti. Pažaisti
žaidimą „Vertėjas“.

 Supranta sudėtingesnio turinio tekstus.
Supranta, kad į jį kreipiamasi ar kalbama
ne gimtąja kalba.
Kalbėjimas
 Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino,
veikia, ko nori, tikisi, nesupratus
paaiškina, pakartoja. Kalbėdamas žiūri į
akis.

Įvairiose bendravimo situacijose gyvai kalbėtis su
draugais. Bendraujant su suaugusiaisiais, vartoti
elementarius mandagumo žodžius.

Pasakoti ką išgirdo auklėtojai paskaičius knygą,
istoriją, su draugais kurti savo istorijas,pvz.:
„Kilimėlio istorija“ – šiai istorijai reikalingos dvi
dėžutės, vienoje gyvena personažai, o kitoje – daiktai,
su kuriais personažai ką nors veikia.
Pasakoti apie tai, kas ir ką veikia, kas jam atsitiko.

Kurti, deklamuoti savo kūrybos eilėraštukus.
Būti paskatintam toliau kurti istorijas pedagogo
pagyrimu, ekspresyvia jo veido išraiška.
Žaisti istorijas pagal žinomas trumpas pasakėles,
pvz.: „Trys lokiukai“, „Trys paršiukai“.

Kalbėti apie savo norus, išgyventus įspūdžius, vidinį
pasaulį, jaučiant suaugusiųjų ir kitų vaikų palaikymą.
Piešti ir pasakoti savo svajonę, išklausyti draugų
pasakojimus apie tai.
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 Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo nutikę,
įvykę, tai siedami su žmonėmis, tautos
gyvenimu, gamtos reiškiniais. Vartoja
įvairią techniką, transporto priemones bei
prietaisus
įvardijančius
žodžius.
Pasakoja,
kalbasi
apie
matytus
animacinius filmus, televizijos laidas,
žaistus kompiuterinius žaidimus. Bando
susikalbėti
su
kitakalbiu
vaiku,
pakartodamas jo kalbos vieną kitą žodį.
 Laisvai kalba sudėtiniais sakiniais,
žodžius į sakinius jungia laikydamasis
perprastų kalbos taisyklių. Vartoja
daugumą kalbos dalių (daiktavardžius,
veiksmažodžius,
būdvardžius,
prieveiksmius, prielinksnius ir kt.).
Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo paties,
tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose
žodžiuose.
 Seka girdėtas ir savo sukurtas pasakas,
kuria įvairias istorijas, eilėraštukus,
inscenizuoja. Deklamuoja skaitomų
pasakų eiliuotus intarpus.
6 žingsnis
Klausymas
 Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų,
įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų,
pajuokavimų bendrine kalba ir tarme.
 Supranta knygelės, pasakojimo, pokalbio
turinį,
įvykių
eigą.
Supranta
pajuokavimus,
dviprasmybes,
frazeologizmus,
perkeltinę
žodžių
prasmę. Supranta artimiausioje aplinkoje
vartojamus kitos kalbos žodžius.

Kalbėjimas
 Kalba natūraliai, atsižvelgdamas į
bendravimo situaciją, išsakydamas savo
patirtį, norus, svajones, svarstymus,
kalba apie problemų sprendimą, vartoja
mandagumo bei vaizdingus žodžius
(sinonimus,
antonimus
ir
kt.),
technologinius terminus (mikrofonas,
pelė, klaviatūra ir kt.). Bando susikalbėti

Būti emocionaliai įtrauktam į naratyvinį žaidimą,
komunikuoti su žaidimo personažais, pvz.: pasakoti
pradusiam atmintį personažui apie tai, kas nutiko, kai
jis nedalyvavo žaidime; kalbėti apie save pvz.,
Gimtadienio šventės ceremonijoje.

Girdėti suaugusiojo kalbą, praturtintą įvairiomis
kalbos dalimis (dalyviais, veiksmažodžiais,
būdvardžiais, ištiktukais, jaustukais ir kt.)
Išgirsti pirmą ir paskutinį garsą paties, tėvų, draugų
vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose. Su atpažintu
garsu sugalvoti naujų žodžių. Žaisti žodžiais juos
trumpinant, įvairiai jungiant.

Nuolat kurti eilėraščius, istorijas, pasakas, savo
gebėjimus demonstruoti kitiems darželio vaikams,
dalyvaujant įvairiuose konkursuose – „Skambiausi
žodžiai iš vaiko širdelės“.
Mėgdžioti įrašytos pasakos personažų kalbėjimą,
rodyti įvairias grimasas.
Klausytis įvairios stilistikos tekstų.

Žaisti žaidimus, susijusius su pasakojimu tekstu, jį
iliustruoti, inscenizuoti.
Padaryti perskaitytų knygų sąrašą, iš knygų išrinkti
pajuokavimų, palyginimų frazes ir rengti popietes,
kai kalbėti galima tik „pridėtukų“ žodžiais ar skelbti
„Atvirkštukų“ dienas.
Kartu su pedagogu išrašyti iš skaitytų knygų
sunkesnius, ilgesnius žodžius, sugalvoyi su jais
žaidimų.
Kalbėti apie įdomius daiktus, reiškinius, nutikimus,
klausinėti kas įdomu, negirdėta, diskutuoti apie tai su
draugais ir su pedagogu, perduoti informaciją
draugams.
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su kitakalbiu vaiku, suaugusiuoju.
Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos
eigą, praneša apie tai draugui, grupelei
draugų, visai grupei. Klausinėja apie tai,
kas išgirsta, matyta, sugalvota, pajausta.
 Pasakoja, kalba apie aplinką, gamtos Žaisti naratyvinį žaidimą, kurti žaidimo dienoraščius,
reiškinius, techniką, įvardydamas įvairias juos iliustruoti, pedagogui padedant užrašyti
detales, savybes, būsenas, vartodamas asmeninę žaidimo patirtį (žr. priedą „Naratyvinių
naujai išgirstus sudėtingesnės sandaros žaidimų dienoraščiai“).
žodžius.
 Kalba taisyklingais sudėtingais sakiniais, Žaisti įvairius garsų keitimo žodžiuose žaidimus
vartoja pagrindines kalbos dalis. Išgirsta (pvz., „kur – mur, mė – bė, zė – žė“ir kt.), dainuoti
žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi ritmines daineles, ieškoti aplinkoje daiktų, kurių
skirtingą reikšmę. Išgirsta pirmą, pavadinimai prasideda arba baigiasi nurodytu garsu.
paskutinį ir žodžio viduryje esančius
Išmėginti kalbinės raiškos priemones kuriant
garsus. Skiria gimtosios kalbos žodžius
dialogus, inscenizuojant, vaidinant.
nuo išgirstų kitos kalbos žodžių.
Komentuoja meno kūrinius, atpasakoja Žaisti įvairius vaikų žodžių žaidimus, pasakojimų
pasakas, padavimus, apsakymus, matytus būdus: spontaniškus, atkuriamuosius, kūrybinius,
ir girdėtus per įvairias skaitmenines fantastinius, ir kt.
laikmenas (TV, DVD, CD). Kuria ir
pasakoja
įvairius
tekstus,
mįsles, Išmėginti kalbinės raiškos priemones, kuriant
humoristines istorijas, deklamuoja savo dialogus, inscenizuojant, vaidinant.
sukurtus kūrinėlius, žaidžia prasmingais
ir beprasmiais žodžiais, bando juokauti,
kalba „ateivių“ kalbomis, „užsienio“
kalbomis.
Keičia
balso
stiprumą,
kalbėjimo tempą, intonacijas ir kt.
9. Rašytinė kalba
Vertybinė nuostata: Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
Esminis gebėjimas: Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.
Pačiais įvairiausiais būdais susipažinti su knygelėmis:
1 žingsnis
vartinėti, čiupinėti, kramtyti, plėšyti, žaisti. Knygeles
Skaitymas
 Vartinėja, žiūrinėja paveikslėlių knygeles, vartant kartu su suaugusiu, žiūrinėti paveikslėlius,
žiūrinėja paveikslėlius. Palankiai reaguoja į pasakoti ką mato paveikslėliuose.
knygelių skaitymą (vartymą) kartu su
suaugusiaisiais.
Sudaryti situacijas, kuriose mažylis turėtų galimybę
Rašymas
 Stebi rašančiuosius, domisi įvairiomis matyti, kaip rašoma, domėtųsi įvairiais rašikliais.
rašymo priemonėmis, brauko jomis įvairias
linijas.
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2 žingsnis
Skaitymas
 Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius,
piršteliu juos rodo. Pradeda atpažinti jo
mėgstamas knygeles, nori, kad jas jam
paskaitytų.
Kartais
knygelę
laiko
taisyklingai. Reaguoja į skaitomą tekstą.
Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias raides,
žodžius, simbolius.
Rašymas
 Įvairiomis
rašymo
priemonėmis
spontaniškai brauko popieriaus lape.
3 žingsnis
Skaitymas
 Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik
paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas
paskaityti. Geba sieti paveikslėlius su juose
vaizduojamais konkrečiais daiktais, juos
pavadina. Pradeda pažinti aplinkoje
esančius simbolius.
Rašymas
 Įvairiomis rašymo priemonėmis kraigalioja
vertikalias ir horizontalias linijas.
4 žingsnis
Skaitymas
 Domisi skaitymu. Vaizduoja, kad skaito
knygą, kuri jam buvo skaityta. „Skaito“
knygelių paveikslėlius, įvardija įvairių
objektų ir veikėjų bruožus, veiksmus.
Atkreipia dėmesį į raides, simbolius
(grafinius vaizdus) aplinkoje, pradeda jais
manipuliuoti įvairioje veikloje.
Rašymas
 Domisi ne tik įvairiomis rašymo
priemonėmis, bet ir galimybe rašyti
(planšetiniu
kompiuteriu
ir
kt.).
Kraigalionėse ir piešiniuose pasirodo realių
raidžių elementai ir raidės. Raidėmis ir
simboliais (grafiniais vaizdais) pradeda
manipuliuoti įvairioje veikloje.
5 žingsnis
Skaitymas
 Domisi abėcėlės raidėmis. Pastebi žodžius,
prasidedančius ta pačia raide. Supranta, kad
kai kurios raidės turi savo pavadinimą ir

Kartu su pedagogu skaityti knygeles, sudaryti sąlygas,
kad vaikas pats laikydamas knygutę, galėtų ją vartyti,
rodyti ir įvardinti knygelių paveikslėlius. Skaityti
įvairius tekstukus, siejamus su vaiko gyvenimu, Vartant
ir skaitant knygeles išreikšti žodinę ir kūno kalbą.

Pasirinkti įvairaus popieriaus ir vaiko amžiui tinkančių
įvairių rašiklių.
Klausytis skaitomo kelis kartus per dieną, parinktus
trumpus tekstukus, kuriuose kartotųsi tie patys žodžiai.
Klausytis įvairiai skaitomo teksto: be vaikiškų intonacijų,
teatrališkumo; skirtingai perteiktos atskirų personažų
kalbos. Vartant knygelę pavadinti kiekvieną paveikslėlį.
Kalbėti apie iliustraciją, susieti vaizdą su konkrečiu
daiktu. Skaitymo metu liesti, ar laikyti su tekstu susietus
daiktus. Nuolat atkreipti dėmesį į artimoje aplinkoje
esančius simbolius, klausti suaugusiojo apie jų reikšmę.
Pozityviai vertinti ir skatinti vaiko keverzones. Džiaugtis
vaiko pasiekimais.
Drauge su kitais vaikais ir suaugusiuoju vartyti žurnalus,
knygas. Klausytis suaugusiojo skaitomo teksto, klausti
klausimus, atsakyti apie tai, ką „perskaitė“, iliustruoti
„perskaitytą“ tekstą. Žiūrint paveikslėlį pasakoti apie jį,
kas ką daro, ką kalba.

Vaiko aplinką turtinti įvairiais rašikliais, sudaryti
galimybę pažinti kompiuterį. Bandyti keverzonėmis
užrašyti savo vardą, pavardę, norus, pasirašinėti po dailės
darbeliais. Aplinkoje ieškoti ir atkreipti dėmesį į žodžius,
kuriuose yra vaiko vardo, tėčio, mamos raidė.

Grupėje kurti kuo įvairesnę raidžių aplinką. Klausytis
skaitomų tekstų, kuriuose būtų žaidžiama su kalbos
garsais, kurie atspindėtų vaiko pažįstamas raides. Nuolat
atkreipti dėmesį į aplinkoje esančius užrašus, simbolius,
reklaminius užrašus ir pan.
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specifinę grafinę raišką. Supranta aplinkoje
matomų kai kurių spausdintų žodžių
prasmę.
 Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams,
knygelėms. Įvardija specifinius skaitomo
teksto veikėjų bruožus
Rašymas
 Domisi ir supranta skirtingų spaudinių
funkcijas
(kalendorius,
valgiaraštis,
reklama, bukletas ir pan.).
 Kopijuoja raides, paprastus žodžius.
„Iliustruoja“ pasakas, pasakojimus, istorijas,
filmukus,
iliustracijose
parašydamas
nukopijuotas raides, žodžius. Kuria ir
gamina rankų darbo knygeles su
elementariais
nukopijuotais
sakiniais,
žodžiais, raidėmis. Braižo ir aiškina planus,
schemas, grafikus. Bando rašyti raides,
pradėdamas
savo
vardo
raidėmis.
(Planšetiniame kompiuteryje rašo savo
vardą, trumpus žodelius.)
6 žingsnis
Skaitymas
 Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais
tekstais, supranta nesudėtingą jų siužetą,
klausinėja. Pradeda suprasti ryšį tarp
knygos teksto, iliustracijų ir asmeninės
patirties. Žino keliolika abėcėlės raidžių.
Supranta, kad garsas siejamas su raide, o
raidės sudaro žodį. Pradeda skirti žodžius
sudarančius garsus, skiemenis. Pažįsta
parašytą žodį kaip atskirų raidžių junginį.
 Gali perskaityti užrašus, kuriuos mato
gatvėse, pavyzdžiui, parduotuvių, kirpyklų,
kavinių pavadinimus.
Rašymas
 Spausdintomis raidėmis rašo savo vardą,
kopijuoja aplinkoje matomus žodžius.
Piešiniuose užrašo
atskirų objektų
pavadinimus. Įvairiais simboliais bando
perteikti
informaciją.
Planšetiniu
kompiuteriu rašo raides, žodžius. Supranta
rašymo tikslus.

Pavadinti savo sukurtas knygeles, nupieštus piešinius,
atliktus darbelius, nusakyti veikėjų, daiktų, veiksmų
savybes būdvardžiais, veiksmažodžiais, jaustukais,
ištiktukais, dalyviais, prieveiksmiais.
Kurti rankų darbo knygeles su paslaptingomis durelėmis,
langeliais, uždengtais paveikslėliais ir kt., sugalvoti rankų
darbo knygelėms pavadinimus, tekstukus. Savarankiškai
kurti skelbimus, sveikinimus, kvietimus, kopijuoti
atskiras raides, žodžius, kurti vaideniniams žaidimams
reikalingas priemones: bilietus, pinigus ir pan.
Užrašyti savo vardą įvairiais rašikliais, kompiuteriu.
Išgirstas perskaitytas pasakas atvaizduoti įvairiomis
schemomis, grafikais, juos komentuoti. Pasirašyti savo
piešiniuose, darbeliuose pirmąja vardo raide, visu vardu.

Grupės knygų kampelį pildyti įvairių žanrų knygomis,
žurnalais. Drauge su pedagogu skaityti knygeles, kalbėtis
apie skaitomo teksto veiksmą, įvykius. Atkreipti dėmesį į
atskiras raides, žodžius, teksto dėstymą įvairaus žanro
knygose, vaiko vardo, jo artimųjų vardų raides.

Atpažinti artimiausioje aplinkoje esančius įvairius
simbolinius ženklus, kurti žodinius tekstus. Sukurtą
tekstą, perteikti įvairiais simboliais.
Kopijuoti reikiamus žodžius, raides, simbolius nuo
pavyzdžių įvairiuose raidynuose, knygose, bukletuose,
skrajutėse, žurnaluose, laikraščiuose, iškabose.
Perrašinėti atskiras raides, žodžius, simbolius ar šiaip
įdomią informaciją, savarankiškai užrašyti kompiuteryje.
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4. PAŽINIMO KOMPETENCIJA:
4.1. Ugdymo (-osi) pasiekimai ir veiklos gairės vaikams

Pasiekimai

Veiklos gairės vaikams

10.Aplinkos pažinimas
Vertybinė nuostata: Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.
Esminis gebėjimas: Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo
gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai
mokosi ja naudotis.
Apžiūrinėti naują aplinką, savo rankas, kontrastingus ir
1 žingsnis
 Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti ryškių spalvų daiktus. Atkreipti dėmesį į savo atvaizdą
veidrodyje.
esančius veidus, daiktus
 .Reaguoja į skirtingus vaizdus, paviršius,
kvapus, garsus, skonius.
 Atpažįsta artimus žmones, žaislus, daiktus.
2 žingsnis
 Stebi ir atpažįsta artimiausią savo aplinką,
orientuojasi joje.
 Pažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus,
žmones, daiktus, jų atvaizdus.

 Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais
naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė).
3 žingsnis
 Atpažįsta ir pavadina vis daugiau
artimiausioje aplinkoje esančių augalų (sodo,
daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, domisi jais.
 Skiria atskirus gamtos reiškinius.
 Orientuojasi savo grupės, darželio, namų
aplinkoje.
 Pasako savo ir savo šeimos narių vardus.
 Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus.
4 žingsnis
 Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus
(namai, automobiliai, keliai, parduotuvės ir
pan.).

Liesti, ragauti, uostyti, kratyti daiktus ir žaislus. Pastebėti
juos iš skirtingų pozicijų: iš arti, iš toli, iš šono, iš priekio
ir pan.
Pasitelkus visus pojūčius, tyrinėti žaislus ir daiktus –
klausyti skleidžiamų garsų, liesti skirtingus paviršius ir
pan.
Pasakyti, parodyti atpažįstamus objektus – namus,
darželį ir pan. Stebėti, dalyvauti prižiūrint augalus
(laistyti), gyvūnėlius (pašerti).
Tyrinėti kaip dviejų-trijų dimensijų daiktai tinka vienas
prie kito (dėlionės, kaladėlės). Vartyti knygeles, įvardinti
matytų gyvūnų pavadinimus, mėgdžioti jų skleidžiamus
garsus. Pratintis plauti tinkamai rankas, naudotis dantų
šepetuku ir pan.
Bandyti šukuotis, valgyti su įrankiais, valytis dantis
pavadinant naudojamą įrankį ir atliekamą veiksmą.
Pastebėti ir pavadinti dažniausiai sutinkamus augalus ir
gyvūnus. Padėti prižiūrėti naminius gyvūnus bei
kambarinius augalus. Kelti klausimus apie tai, ko reikia
kad augalas augtų, ką ėda vienas ar kitas gyvūnas ir pan.
Įvardinti kada jaučia šaltį, o kada – karštį.
Atpažinti sau artimą aplinką – darželį, gyvenamąją vietą
ir pan. Džiaugtis pamačius pažįstamus objektus.
Įvardinti savo šeimos narius, savo vardą bei pavardę.
Pasakyti, kiek turi metų, parodyti ant pirštų.
Prisidėti prižiūrint kambarinį augalą, naminį gyvūnėlį,
pvz., palaistyti, pašerti ir pan.
Atpažinti sau pažįstamą aplinką – savo namus, artimas
parduotuves, kelius, automobilius.
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 Pasako miesto, gatvės, kurioje gyvena,
pavadinimus, savo vardą ir pavardę.
 Pastebi pasikeitimus savo aplinkoje.

 Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus
gyvūnų ir augalų požymius.

 Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose
dažniausiai sutinkamus gyvūnus, medžius,
gėles, daržoves, grybus, pasako jų
pavadinimus.
 Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus
jiems požymius, skiria daugiau gamtos
reiškinių (rūkas, pūga, šlapdriba).
5 žingsnis
 Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir
kai kuriuos laukinius gyvūnus. Samprotauja
apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo
skirtumus.

 Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip
naudoti maistui.

 Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais,
kurių negali pamatyti (pvz., ugnikalnių
išsiveržimas, žemės drebėjimas, smėlio
audra).
 Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį,
tradicijas

 Moka papasakoti apie savo gimtąjį miestą

Įvardinti miestą, gatvę, kurioje gyvena. Pasakyti savo
vardą bei pavardę.
Tyrinėti, stebėti kaip juda daiktai juos pučiant, traukiant,
stu-miant, sukant, supant, skandinant. Tyrinėti medžiagų
savybes: sušlapinti, plėšti, minkyti ir pan. Samprotauti,
kas nutiks.
Pastebėti ir kalbėti apie gyvūnų, augalų kūno dalis bei
išvaizdą, pažymint jų bruožus (spalva, kailis, uodega ir
pan.). Domėtis kuo jie minta, kaip saugoti bei prižiūrėti
augalus ir gyvūnus. Liesti rankomis, uostyti gėlės žiedą,
kitus augalus.
Žiūrėti filmus apie gamtą, gyvūnus, vartyti knygeles,
žiūrinėti nuotraukas. Kelti klausimus, aiškintis apie tai ką
mato. Stebėti augalus ir gyvūnus gamtoje ir namų
aplinkoje. Klausytis skaitomų knygų, enciklopedijų apie
naminius ir laukinius gyvūnus. Rodyti iniciatyvą, pačiam
dalyvauti juos prižiūrint.
Stebėti orus, metų laiką bei gamtos pokyčius, kurie
vyksta tuo metu. Kalbėti ir klausinėti apie tai. Ieškoti
paveikslėlių knygelėse, susijusiose su įvairiais orų
reiškiniais. Matytus vaizdus žymėti orų kalendoriuje,
vaizduoti piešiniuose, išreikšti daina ir pan.
Domėtis laukiniais ir naminiais gyvūnais – ieškoti
informacijos apie juos knygelėse, enciklopedijose,
žiūrinėti paveikslėlius. Pasakoti kokius gyvūnus kaime
augina seneliai, pažįstami žmonės. Domėtis gyvūnų
jaunikliais, jų panašumu į tėvus, elgsena. Išreikšti norą
turėti augintinį, svajoti kokį norėtų turėti. Dalyvauti
išvykose į gamtą (gyvūnai, augalai, grybai, jų požymiai,
poreikiai), išreikšti savo įspūdžius žodžiais, piešiniais.
Domėtis, aiškintis kaip daržovės, vaisiai, uogos
vartojami maistui, kuo jie naudingi. Diskutuoti apie tai,
kuriuos jie mėgsta ir kurių – nelabai. Pasakoti apie tai,
kokius patiekalus iš daržovių ir vaisių žino, ką yra
gaminę, padėję gaminti namuose. Siūlyti tai, ką galima
pasigaminti grupėje.
Dalyvauti pokalbiuose apie orus, stebėti metų laikų
kaitos požymius. Klausinėti apie neįprastus mums
gamtos reiškinius, tokius kaip katastrofos, kurios vyksta
pasaulyje. Dalintis savo patirtimi apie girdėtą informaciją
iš enciklopedijų, tv žinių, informacinių laidų.
Žiūrinėti savo šeimos fotografijas, aiškintis kuo panašūs į
savo artimuosius. Samprotauti apie tai, koks jis buvo
mažas ir koks yra dabar. Kalbėti, pasakoti apie savo
šeimos tradicijas. Dalyvauti darželio šventėse, išreikšti
savo idėjas, nuomonę dėl švenčių organizavimo, padėti
jas įgyvendinti. Kalbėti, svajoti apie tai, kuo bus suaugęs,
ką veiks užaugęs.
Įvardinti miesto, gyvenvietės, kurioje gyvena,
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ar gyvenvietę. Pasako savo gatvės
pavadinimą. Įvardija kelis žinomus gimtojo
miesto objektus.

 Gali savarankiškai
nueiti į darželio salę, biblioteką, valgyklą ar,
pvz., dailės studiją.
 Atranda buities prietaisų, skaitmeninių
technologijų panaudojimo galimybes, noriai
mokosi jais naudotis.
6 žingsnis
 Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir
panašumus tarp gyvūnų ir augalų.
Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta
naminiai ir laukiniai gyvūnai.
 Moka prižiūrėti kambarinius
daržoves, stebi jų augimą.

augalus,

 Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą
žmonėms ir augalų naudojimą maistui.
 Pradeda suprasti Žemės, Saulės, Mėnulio ir
kitų dangaus kūnų ryšius.

 Pasako tėvų profesijas, įvardija savo
giminaičius, žino savo namų adresą.

 Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą.

 Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas,
darbus ir buitį palengvinančią techniką
(prietaisai,
transportas,
įrenginiai).
Samprotauja apie tai, kad gamindami
daiktus žmonės įdeda daug darbo, kokių
savybių žmogui reikia darbe, kokios yra

pavadinimą. Atpažinti savo miesto objektus, pvz.
Gedimino pilį, Katedros aikštę ir pan. knygelėse,
atvirukuose, bukletuose. Pasakoti apie kelius, gatves,
šalia esančius prekybos centrus, kuriuos mato
važiuodamas į darželį. Piešti žemėlapį, kuris
simbolizuoja kelią nuo namų iki darželio.
Jaustis laisvai, savarankiškai darželio aplinkoje. Išreikšti
norą į darželio salę, biblioteką, būrelius nueiti vienam,
nelydimam suaugusiojo.
Naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, susirasti
norimus žaidimus, muziką, vaizdinę informaciją.
Fotografuoti telefonu, fotoaparatu. Išbandyti techniką,
kuri padeda tyrinėti judėjimą, tokią kaip ratai, magnetai,
sūpynės.
Skirstyti gyvūnus ir augalus pagal aiškiai matomus
išorinius požymius (spalvą, kūno dangą, galūnių, snapo,
lapų, žiedų kamienų formą ir pan.). Kalbėti ir įvardinti,
kur gyvena laukiniai ir naminiai gyvūnai – tvarte,
zoologijos sode, miške, vandenyje. Dalintis patirtimi,
žinoma informacija, kuri perskaityta, pamatyta iš knygų,
enciklopedijų, informacinių laidų.
Laistyti, rūpintis kambariniais augalais, daiginti jų sėklas.
Fiksuoti, žymėti jų augimą piešiniais ar kitais vaikų
sugalvotais būdais. Samprotauti, ko reikia augalo
augimui. Išreikšti prižiūrėti grupėje auginamus augalus.
Pasakoti apie tai, ką teikia įvairūs naminiai gyvūnai
(vištos – kiaušiniai ir pan.). Ruošti daržovių, vaisių
salotas, kokteilius. Juos skanauti, samprotauti kokių
vitaminų juose yra, kokią jų nauda žmogaus organizmui.
Klausinėti, domėtis apie dangaus kūnus, ieškoti
informacijos apie juos knygose, internete. Tyrinėti
įvairius žemėlapius, gaublį. Stebėti įvairius gamtos
reiškinius, žvaigždes žiemą. Pasakoti apie tai, ką matė.
Vaizduoti piešiniuose planetas, kurti maketus, brėžinius.
Pasakoti kur dirba tėveliai, apie giminę, šeimos šventes.
Rasti ir parodyti žemėlapyje savo gimtąjį miestą, senelių,
pusseserės ar pusbrolio gyvenamąją vietą. Susipažinti su
giminės medžiu. Dalyvauti ekskursijose į tėvų
darbovietes.
Žemėlapyje parodyti Lietuvą, Vilnių, savo miestą ar
rajono centrą. Žinoti Lietuvos vėliavą bei įvardinti jos
spalvas, herbą. Puoselėti grupės kampelį su Lietuvos
atributika. Puošti jį savo sukurtais darbeliais, piešiniais.
Įvardinti, papasakoti ką veikia vienos ar kitos profesijos
žmonės. Samprotauti kokie prietaisai, įrenginiai padeda
žmonės atlikti įvairius buities darbus. Padedant
suaugusiam, atlikti nesudėtingus bandymus, kaip pvz.,
tirpinti įvairias medžiagas, išardyti nebereikalingus
prietaisus ir pan. Pasakoti, ką veikia vienos ar kitos
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profesijos.

profesijos atstovai. Samprotauti, diskutuoti su
bendraamžiais ir suaugusiais, iš ko pagamintas vienas ar
kitas daiktas, prietaisas, pvz., iš ko pagaminta šakutė.
 Domisi, kokie daiktai buvo naudojami Išbandyti senovinius daiktus, rakandus (lyginti kočėlu,
mušti sviestą ir pan.). Lyginti juos su dabartinės
seniau, kaip jie pasikeitė.
technika, įvardinti jos pranašumus.
Įvardinti tradicines šventes, noriai ir aktyviai joms
 Papasakoja apie tradicines šventes.
ruoštis, išreikšti norą jose dalyvauti. Žiūrėti vaizdo įrašus
apie Respublikoje švenčiamas tradicines šventes,
fotoalbumus apie gamtą. Kalbėtis apie tai, ką juose
pamatė.
 Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios Išreikšti norą rūpintis kambariniais augalais, juos
gamtinės aplinkos, dalyvauja ją prižiūrint ir prižiūrėti, laistyti. Padėti suaugusiajam ir savarankiškai
puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir palaikyti tvarkingą aplinką darželio aikštelės teritorijoje
įvardija gyvenamosios vietovės objektus – šluoti, nešiukšlinti, susitvarkyti savo žaidimo vietą.
(upę, kalvą, mišką ir pan.), gyvūnus ir Siūlyti suaugusiajam ir bendraamžiams pasivaikščioti
miške, kalbėtis apie tinkamą elgesį gamtoje. Pastebėti ir
augalus.
įvardinti žinomus miško augalus, gyvūnus. Išreikšti
susirūpinimą apie prišiukšlintą erdvę miške, samprotauti
kaip galima šita problemą išspręsti. Dalyvauti darželio
rengiamoje akcijoje „Darom“.
 Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai Įvardinti kaip reikia deramai elgtis gamtoje. Samprotauja
ir besiformuojančią atsakomybę už jos apie tai, ko negalima daryti tam tikrose situacijose, pvz.
pasivaikšiojimų miške metu, prie ežero ir t.t. Išreiškia
išsaugojimą.
susirūpinimą ekologinėmis problemomis, pvz. vandens
tarša.
Susipažinti su atliekų panaudojimo galimybėmis ir daryti
 Mokosi rūšiuoti atliekas.
įvairius darbelius iš jų. Žaisti stalo žaidimus, įvairius
loto. Rūšiuoti šiukšles, žinoti šiukšlių konteinerių
spalvas, skirti kokios atliekos į kurį metamos.
11.Skaičiavimas ir matavimas
Vertybinė nuostata: Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas.
Esminis gebėjimas: Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis,
apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia
dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas
atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę.
Žaisti tą patį žaidimą (pvz., „Slėpynes“) su tuo pačiu
1 žingsnis
žaislu. Slėpti žaislą. Žaidimo metu kalbinti vaiką,
Skaičiavimas
 Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką vartojant žodžius „yra“, „nėra“, „dar“, „taip“, „ne“ bei
juos palydint atitinkamais gestais, mimika (pvz.,
reiškia yra (nėra), dar, taip (ne).
pritariant – palinksėti galva, nusišypsoti, nepritariant –
papurtyti galvą, susiraukti).
Žaisti tuos pačius žaidimus su skirtingų spalvų, dydžių,
Matavimas
 Susidomi, kai parodomas kitokios formos, formų daiktais: priartinti – nutolinti, paslėpti – parodyti,
dydžio, spalvos daiktas: siekia jį paimti, sugretinti. Prašyti parodyti, kaip rieda kamuoliukas. Iš
tyrinėja. Atkreipia dėmesį į judančius, dviejų spalvų kamuoliukų prašyti atnešti norimos
artėjančius daiktus, daug kartų kartoja matytus spalvos kamuoliuką. Įvardinti daikto spalvą, dydį,
formą, daryti pauzes, vis pakartoti žodžius, kad vaikas
juos įsidėmėtų.
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veiksmus su daiktais.

2 žingsnis
Skaičiavimas
 Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du,
daug (parodo pirštukais, kiek turi metukų).

Matavimas
 Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos formos,
dydžio ar spalvos daiktą. Nuotraukoje,
piešinyje atpažįsta anksčiau matytą daiktą.
Supranta vis daugiau žodžių, kuriais
nusakoma daikto forma, dydis, spalva,
judėjimas erdvėje: paimti didelį, nueiti iki,
pažiūrėti į viršų ir pan.
3 žingsnis
Skaičiavimas
 Skiria žodžius: mažai (vienas, du) ir daug.
Paprašytas duoda kitiems po vieną žaislą,
daiktą.
 Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę.

Matavimas
 Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Suranda
tokios pat spalvos (raudonos, mėlynos,
geltonos, žalios) daiktus.
 Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus
didesnės, o apačioje mažesnės kaladėlės,
nebus tvirtas.
 Supranta ir pradeda vartoti daiktų palyginimui
skirtus žodžius: didelis – mažas, ilgas –
trumpas, sunkus – lengvas, storas – plonas,
toks pat, ne toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir
pan.
4 žingsnis

Klausytis ir teatralizuoti žaidinimus, daineles,
skaičiuotes, pasakėles, eilėraštukus ar žaisti žaidimus,
kuriuose kas nors skaičiuojama, kartojama, randama
dar ir dar... (pvz., eilėraštukas „Mano batai buvo du“,
„Du gaideliai“). Klausti, kiek turi metukų, rodyti
pirštukais, kiek jam metų. Rodant, kad kažko yra daug ištiesti rankas į šonus.
Žaisti su vienas į kitą įdedamais indeliais: dėžutės su
skirtingų formų skylėmis ir tų pačių formų kaladėlės.
Sudėti vienos spalvos ar formos kaladėles ar daiktus į
atskiras dežutes. Atnešti didelį arba mažą kamuolį.
Vartyti tas pačias knygeles kietais viršeliais,
nevaržomai ardyti ir surinkti daiktus, tyrinėti jų dydžių
santykius, visaip eksperimentuoti su spalvomis,
dydžiais ir formomis, įvairiai judėti. Daryti pauzes,
pakartojant žodžius, judesius, juos įsidėmėti.
Paimti vieną (du) daiktus, padalinti daiktus po vieną
(pvz., kitiems vaikams), vienodo dydžio ir formos
daiktus sudėti į dvi, tris krūveles. Klausti, kurioje iš
dviejų grupių yra vienas daiktas ir kur jų yra daug ir
pan.
Žaislus, daiktus sudėlioti, surikiuoti į eilę (pvz., iš
kėdučių pastatyti traukinuką). Nudažyti juostelę
kaitaliojant dvi spalvas. Teatralizuoti daineles, pasakas,
žaisti žaidimus, kuriuose kas nors paeiliui daroma,
rikiuojama (pvz., pasaka „Ropė“, lietuvių liaudies daina
„Išėjo tėvelis į mišką“).
Vartyti knygeles, kuriose pavaizduoti objektai leidžia
samprotauti apie dydžius, formas, spalvas. Pakartoti
paveikslėliuose pavaizduotų objektų dydį, formą,
spalvą nusakančius žodžius. Rūšiuoti daiktus, rasti 3-4
skirtumus dviejuose paveikslėliuose, atrasti iš 4-5
paveikslėlių du vienodus.
Eksperimentuoti su įvairių formų ir dydžių daiktais,
kaladėlėmis, kai iš jų norima pastatyti kuo aukštesnį
bokštą, nutiesti ilgesnį kelią ir pan.
Palyginti kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų
ilgius, aukščius, mases, storį, plotį ir t. t., juos pridedant
vieną prie kito, pakilnojant.

Naudoti paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti 1–3 daiktai
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Skaičiavimas
 Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi
daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje.
Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du, po
tris). Supranta, kad prie daiktų pridedant po
vieną jų skaičius grupėje didėja, o paimant po
vieną – mažėja.

 Pradeda vartoti kelintinius
(pirmas, antras...).

skaitvardžius

Matavimas
 Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio),
keturkampės (keturkampio), kvadratinės
(kvadrato) formos daiktus, vienodo dydžio ar
spalvos daiktus. Statydamas, konstruodamas,
komponuodamas, grupuodamas pradeda
atsižvelgti į daikto formą, dydį, spalvą.

 Labai skirtingus ir vienodus daiktus palygina
pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir pan. Dydžių
skirtumams apibūdinti pradeda vartoti
žodžius: didesnis – mažesnis, ilgesnis –
trumpesnis, storesnis – plonesnis, aukštesnis –
žemesnis ir pan. Už save didesnius daiktus
vadina dideliais, o mažesnius – mažais.

 Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno puses,
kūno priekį, nugarą. Nurodydamas kryptį
(savo kūno atžvilgiu) vartoja žodžius: pirmyn
– atgal, kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn.
 Paros dalis sieja su savo gyvenimo ritmu.
Žino metų laikus ir būdingus jiems požymius.

ar dvi–trys 1–3 daiktų grupės. Atkreipti dėmesį, koks
daiktų skaičius grupėje, klausti „Kiek..?“, „Ar daiktų
yra po lygiai?“ ir pan. Žaisti domino.
Teatralizuoti pasaką „Ropė“: lyginti, kiek žmonių,
gyvūnų rovė ropę, klausti keliese rovė ropę, kai
prisidėdavo dar po vieną ropės „rovėją“. Skaičiuoti tą
dieną atėjusius vaikus, kiek mergaičių, kiek berniukų,
palyginti, ar jų po lygiai (jei vaikų grupėje daug,
skirstyti grupelėmis).
Teatralizuoti daineles, pasakas, kuriose veikėjai ką nors
dalinasi (pvz., meškučiai iš pasakos „Du godūs
meškučiai“ gali dalintis iš popieriaus iškirptą sūrį).
Pagal teatralizuotą pasaką „Ropė“ iššiaškinti kas
pirmas atbėgo ropės rauti, kas antras, kas trečias ir t.t.
Klausti, aiškintis, kas į grupę atėjo pirmas, kas antras ir
pan.
Apibūdinti erdvės objektus, nurodant į juos panašius iš
kasdienės aplinkos ir vartojant tokius palyginimus kaip:
„panašus į Rubiko kubą“, „apvalus kaip kamuolys“,
„tokios pat formos kaip skardinė“ ir pan. Aiškintis, kad
figūros forma nepriklauso nuo jos spalvos ir dydžio
(pvz., atrinkti vienodos spalvos, bet skirtingos formos
ar dydžio daiktus).
Manipuliuoti daiktais (juos vartyti, padėti šalia, uždėti
ant, įdėti į ir pan.), stebėti kitus, kaip jie komponuoja
įvairius daiktus, eksperimentuoti. Žaisti lego.
Dėlioti iš iškirptų iš popieriaus skritulio, keturkampio,
kvadrato įvairius daiktus, pasakyti, kiek panaudota
sudėtam daiktui kvadratų, keturkampių, skritulių.
Dėlioti pvz., naudotus pieštukus (nes jų ilgis labai
skirtingas) didėjančia ir mažėjančia tvarka, lyginti pagal
svorį didelius ir mažus akmenėlius, kad vaikas pajustų
jų svorį savo rankose ir palyginti pojūčius,
pasivaikščiojimo metu lyginti pastatus, medžius ir
pan.
Palyginti kasdienėje aplinkoje pasitaikančių daiktų
ilgius, aukščius, mases, storį, plotį ir t. t., juos pridedant
vieną prie kito, pakilnojant.
Lyginti pagal storį esančias grupėje knygas, sudėlioti
jas pagal
dydį, išrikiuoti pagal aukštį.
Žaisti judrius žaidimus, kai reikia pasirinkti teisingą
kryptį savo kūno atžvilgiu (pvz., žaidimas „Diena–
naktis“, „Šilta–šalta“).
Išdalinti šaukštus dedant juos lėkštės dešinėje pusėje ar
kairėje.
Šokti lietuvių liaudies ratelį „Mokė žvirblienė“.
Kalbėtis, ką vaikas kasdien daro ryte, dieną, vakare,
naktį. Kalbėtis pvz., kad vaikai į darželį ateina ryte, o
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5 žingsnis
Skaičiavimas
 Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo
daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų
padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5.
Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti
klausimus: „Kiek iš viso?“ „Kiek daugiau?“
„Kiek mažiau?“
 Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka,
geba pratęsti ją 1–2 daiktais (elementais).
Pratęsdamas
pasikartojančių
daiktų
(elementų) seką, nebūtinai laikosi tos pačios
sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali imti
daiktus (elementus) pagal vieną požymį,
vėliau – pagal kitą). Skiria kelintinius
skaitvardžius.

Matavimas
 Skiria trikampę, stačiakampę formas. Randa
mažai besiskiriančius daiktus. Kalbėdamas
apie spalvą, vartoja žodžius „vienos spalvos“,
„dvispalvis“. Grupuoja, komponuoja daiktus,
atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį.

 Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi
sąlyginiu matu (trečiu daiktu). Kalbėdamas
apie atstumą, daiktų ilgį, plotį, aukštį, storį,
masę, vartoja žodžius: ilgesnis – trumpesnis,
siauresnis – platesnis, aukštesnis – žemesnis,
lengvesnis – sunkesnis. Supranta, ką reiškia
sudėlioti nuo mažiausio iki didžiausio ir
atvirkščiai. Supranta, kad knygos skaitomos iš

išeina iš darželio vakare.
Pasivaikščiojimų metu gamtoje, atkreipti dėmesį į metų
laikams būdingus požymius.
Prieš pradedant žaisti stalo žaidimą, paklausti, ar visi
žaidėjai paėmė reikiamą kortelių skaičių. Ne veiksmu,
o žodžiu pasakyti, kaip turėtų pasielgti ne tokį kortelių
skaičių paėmęs žaidėjas, vartojant tokius posakius, kaip
„atiduok man“, „paimk iš manęs“, „padėk į šoną“,
„paimk dar“ ir pan.

Dalyvauti žaidimuose, kuriuose kas nors skaičiuojama,
kartojami du–trys skirtingi judesių ar garsų elementai,
keisti savo ar daikto padėtį erdvėje ar daryti kažką tam
tikra seka (pvz., žaidimai „Trečias bėga“, „Daryk taip,
kaip Jonelis daro“, žaidimas, kai nutilus muzikai ar
suplojus kaskart pasakoma, kaip kitaip vaikai turi
pasielgti: susigrupuoti – sustoti po du, susėsti į du
ratukus, parodyti 4 pirštukus ir pan.). Kalbėtis apie tai,
kiek veikėjų buvo pasakoje, kokia buvo įvykių
pasakoje eilė, ką darė pirmasis, antrasis... veikėjai (pvz.,
pasaka „Trys paršiukai“, „Mergaitė ir lokys“,
„Pagrandukas“, „Ropė“).
Nuspalvinti dryžiukais paveikslėlyje pavaizduotą zebrą.
Serviruoti stalą. Suverti dviejų spalvų karoliukus
pakaitomis. Paeiliui dėlioti trikampius ir kvadratus. Po
pasakos išklausymo, kurioje du– trys veikėjai paeiliui
kažką atlieka, paprašyti atsakyti į tokius klausimus,
kaip: „Ką atsakė trečiasis veikėjas?“, „Kas atėjo
pirmas?“ ir pan.
Žaisti stalo žaidimus.
Karpyti, paišyti, spalvinti trikampius, stačiakampius,
kitas geometrines figūras.
Iš įvairių formų detalių kurti aplikacijas, ornamentus,
šventinę atributiką, įvairius daiktus, kuriais galima
papuošti aplinką.
Žaidžiant daiktų loto, ieškoti reikiamos spalvos
kortelės. Nuspalvinti trikampius viena, o stačiakampius
– kita spalva, serviruoti stalą.
Naudoti sąlyginį matą daiktų dydžiams palyginti (pvz.,
matuoti pėdomis, žingsniais). Kaupti tvermės dėsniui
suvokti reikalingą patyrimą (pvz., plastilino gabaliukui
suteikti vis kitą formą).
Surikiuoti vaikus nuo mažiausio iki didžiausio. Balsu
samprotauti, kad auklėtoja yra aukštesnė už vaiką, du
obuoliai yra beveik tokios pat masės (tiek pat sveria) ir
pan.
Skaityti knygeles, „rašyti“ laiškus. Žaisti judrius
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kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda
nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais išreiškia
erdvinius daikto santykius su savimi: priešais
mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje ir
pan. Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį.
Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj.
6 žingsnis
Skaičiavimas
 Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su
atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu.
Skaičiuoja bent iki 10. Palygina mažai daiktų
turinčias grupes pagal kiekį. Supranta ir
vartoja žodžius: daugiau (mažiau) vienu,
dviem, po lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis.

 Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų
garsų, dydžių, formų, spalvų sekas su 2–3
pasikartojančiais elementais.
Matavimas
 Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir
rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja daiktus
pagal dydį, formą arba spalvą.
 Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę,
naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais matais
(savo pėda, sprindžiu, trečiu daiktu). Atranda,
kad į skirtingos formos daiktus galima
sutalpinti tą patį skystų ar birių medžiagų
(vandens, smėlio ir kt.) kiekį. Lygindamas
dydžius, vartoja jų skirtumo didumą
pabrėžiančius žodžius (šiek tiek didesnis,
truputį mažesnis, didžiausias, mažiausias ir
kt.)
 Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar
vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę – į
dešinę, aukščiau – žemiau, virš – po; šalia,
greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš,
paskui, šalia vienas kito, už, prieš, tarp, viduje,
išorėje ir kt.
 Žino, jog gamtoje esama įvairios trukmės
pasikartojančių ciklų (kartojasi savaitės
dienos, metų laikai ir pan.).

žaidimus, kuriuose vaikams tenka vartoti vietą ir padėtį
nusakančius įvairius žodžius (pvz., žaidimas „Lobio
ieškojimas“). Klausti vaikų ką vaikai veikė vakar,
kalbėtis apie tai, kas bus rytoj. Žaisti žaidimus,
padedančius suvokti laiko trukmę (pvz., auklėtojai
garsiai skaičiuojant iki 10, vaikai turi sustoti į ratą).
Pasirinkti įdomius ir suprantamus stalo žaidimus,
dalomąją medžiagą, taip pat veiklas, kurios lavintų savo
mąstymo ir skaičiavimo įgūdžius, svarbius tolimesniam
matematikos mokymuisi. Aiškinti kitiems savo mintis,
idėjas apie atliekamus skaičiavimus.
Suskaičiuoti, kiek daiktų yra vienoje ir dviejose daiktų
grupėse, kiek jų liks, jei kelis paimsime. Pavaizduoti,
sukomplektuoti, atrinkti prašomą (užrašytą) objektų
skaičių. Klausti, kuriame iš dviejų rinkinių yra daugiau
(mažiau) elementų. Užrašyti objektų kiekį nuo 0 iki 10
susiejant su parodytais paveikslėlyje. Parodyti, koks
skaičius yra užrašytas.
Pastebėti įvairius sekų sudarymo būdus, išbandyti
matytus ir paties sugalvotus sekų sudarymo būdus.
Piešti smulkius ornamentus.
Ieškoti daiktų ir jų dalių, savo forma primenančių
pažįstamas, matytas geometrines fiigūras.

Matuoti pėdomis, sprindžiais, piršto storiu, lazdele.
Eksperimentuojant atrasti, kad toks pat medžiagos ar
produkto kiekis gali būti supakuotas skirtingų formų
pakuotėse. Atrasti, kad skirtingos formos daiktai gali
būti tos pačios talpos ar masės. Žaisti žaidimus, veiklas,
kuriose įgyjamas supratimas apie ilgio, tūrio, masės
matavimo priemones ir būdus.
Formuoti ir plėsti vaiko žodyną, reikalingą dalinantis
idėjomis apie daiktų dydžių santykius („šiek tiek
didesnis“, „truputį mažesnis“, „didžiausias“,
„mažiausias“ir kt.
Plėsti žodyną, reikalingą judėjimo krypčiai, daiktų
vietai nustatyti

Žaisti žaidimus su smėlio laikrodžiu, žadintuvu.
Atkreipti dėmesį į tai, ką galima nuveikti per minutę,
10 minučių, dieną, savaitę. Dažniau vartoti savaitės
dienų pavadinimus. Kalbėtis apie metų laikų kaitą,
įvairiu metų laiku atliekamus darbus.
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5. MENINĖ KOMPETENCIJA:
4.1. Ugdymo (-osi) pasiekimai ir veiklos gairės vaikams

Pasiekimai

Veiklos gairės vaikams
12. Meninė raiška

Vertybinė nuostata: Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje
veikloje.
Esminis gebėjimas: Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas
muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje
Eksperimentuoti muzikos garsais (pvz., barškinti
1 žingsnis
barškutį, judinti varpelį ir pan.),atkartoti suaugusiojo
Muzika, šokis
 Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, judesius (pvz., linguoti, suptis, kelti ir nuleisti rankas,
balso intonacijas, judesius, išraiškingą sustoti ir nejuėti, vėl pradėti judėti).
mimiką,
suklusdamas,
sutelkdamas Išgauti garsus balsu (čepsėti lūpomis, tyčia cypauti) bei
žvilgsnį, nutildamas, nustodamas arba skleisti garsus imituojančius gyvūnus („au-au“, „miaupradėdamas
judėti,
krykštaudamas, miau“, „i-ha-ha“).
Dainuoti trumpas, vaiko pasauliui artimas dainas.
judėdamas,
žaisdamas
balso
Naudoti "lia lia" principą.
intonacijomis, garsais.
Klausytis klasikinės muzikos kūrinių, gamtos garsų ir
juos tyrinėti.
Vaikui pradėjus kaip nors intonuoti, veikti, bandyti
Žaidinimai ir vaidyba
Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, pritarti, veikti kartu. Rodyti iniciatyvą, veikti, tyrinėti.
norus įvairiomis balso intonacijomis, Laikyti rankoje žaislą, jį judinti, barškinti, burgzti.
veido mimika, lingavimu, plojimu, Žaidinti su žaislu ir be jo, kalbėtis įvairiomis
emocingomis intonacijomis (švelniai, linksmai, meiliai,
mojuodamas žaislu, daiktu.
paguodžiančiai), naudoti įvairų tempą (greitai, lėtai).
Teigiamas emocijas reikšti kiek paryškintai.
Žaidinimus, pokštavimus kartoti keletą kartų.
Maišant ant kartono dažus žaisti „Viru, viru košę“.
Vizualinė raiška
 Storu pieštuku, teptuku, kreidele baksnoja, Stebėti suaugusiojo judesius tapšnoti delnais dažus,
brauko, tepinėja, spaudinėja palikdamas tepinėti, braukyti pirštais.
pėdsakus (taškus, įvairių krypčių linijų Pamirkytą į dažus teptuką apžiūėti, paliesti pirštu
brėžius, dėmes). Domisi ir džiaugiasi dažuotą teptuko galą, bandyti priliesti prie lūpų, tepti ant
dailės priemonėmis, jas apžiūrinėja, popieriaus, paliktą pėdsaką patrinti pirštu.
ragauja, varto.
Pamatyti žaismingą, elementarių pasikartojančių
veiksmų suaugusiojo piešimą, lipdymą, išbandyti
vienokius ar kitokius veiksmus.
Naudoti geros kokybės, minkštas, ryškias dailės
priemones
ir medžiagas (vaškines kreideles, storą teptuką, ryškių
spalvų dažus, lipdymo tešlą ir kt.), jomis ką nors veikti
ir patirti džiaugsmą.
Dainuoti trumpas, nesudėtingas, pasikartojančio teksto
2 žingsnis
daineles, niūniuoti, kalbėti vieno aukščio tonu atskirus
Muzika, šokis
 Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos garsus ar žodžius.
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garsų,
spontaniškai
žaidžia
balso
intonacijomis, rankų ir kojų judesiais,
mėgdžioja žaidinimų judesius, suaugusiųjų
balso intonacijas, muzikos garsus, dviejų–
trijų garsų melodijas ar daineles. Skambant
muzikai ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja,
barškina, stuksena kokiu nors daiktu.

Klausytis įvairių stilių muzikos (etninės, klasikinės ir
kt.).
Klausyti klasikinę muziką, gamtos garsų ir juos tyrinėti
pasikalbant, aptariant.
Kartoti, mėgdžioti suaugusiųjų padainuotas
nesudėtingas dainas, judesius ir spontaniškai atliekti
natūralius judesius (ploti, eiti pirmyn, atgal, trepsėti,
spyruokliuoti).
Balsu imituoti aplinkos garsus (pvz., mašinos, traukinio,
durų skambučio, gyvūno ar kt.). Ploti, trepsėti, barškinti,
ritmiškai stuksenti kokiu nors daiktu (pvz., kaladėle,
žaislu).
Išgauti kūno perkusijos garsus (ploti per šlaunis, pilvą,
skruostus, barbenti pirštais į grindis ar kt.).
Žaidžiant reikšti jausmus, norus, rodyti judesius ir
Žaidinimai ir vaidyba
 Žaidžiant
sūpavimo,
kykavimo, veiksmus („Viru viru
jodinimo, kutenimo, pirštukų žaidimus bei košę“, „Eisim eisim į turgelį“). Kalbėti maloniomis,
žaidinimusmėgdžioja įvairias išgirstas linksmomis intonacijomis, skatinti mėgdžioti veiksmus
intonacijas, parodytus veiksmus. Įvairius ir intonacijas. Suaugusiajam išeinant, pamojuoti, grįžus
jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais – nusišypsoti, apkabinti. Sekant pasakėlę vaiko arba
(pamojuoja, apkabina).
suaugusiojo delne maišyti, dalyti įsivaizduojamą, košę,
jai pasibaigus, vaizduoti, kaip pelytė bėga slėptis.
Linksmai juoktis. Sekant pasakėlę, parodyti, kaip
šuniukas amsi, kiškutis striksi.
Vedžioti žaislą, kartoninę figūrėlę, parodyti, kaip galima
veikti, pamėgdžioti ir atrasti savų veikimo būdų.
Kartoti tuos pačius veiksmus, žodžius, balso intonacijas.
Kalbėti žaisliniu telefonu arba naudoti kitą daiktą:
pasakoti, paklausti,
atsakyti.
Minkštomis kreidelėmis taškuoti, keverzoti linijas vieną
Vizualinė raiška
 Spontaniškai rankomis kraiglioja piešinius, juos po kito sparčiai pribraukant popieriaus lapus. Norint tęsti
apžiūrinėja. Džiaugiasi (šūkčioja, krykštauja, veiklą, pasirinkti kitą popieriaus lapą, jau pažįstamas
mojuoja rankomis) dailės priemonės (tirštais arba kitas piešimo priemones ar medžiagas. Vaiko
dažais, minkšta tešla) paliekamu pėdsaku ir veiklai skirti daug dėmesio, pritarti žvilgsniu, šypsena,
patiriamais jutimais, siekia pakartoti ir pratęsti pagirti, pasidžiaugti pasiekimais.
įdomią patirtį.
 Tyrinėdamas
dailės
medžiagas
ir Radus kelių spalvų dažus, tai į vieną, tai į kitą indelį
priemones, intuityviai atranda skirtingus įmerkti teptuką, ištraukus pasižiūrėti, kaip jie varva, per
veikimo su jomis būdus (brauko pirštais, nukritusius lašus braukti teptuku, patrinti pirštais.
varvina dažus, maigo tešlą).
Eksperimentuoti tapymą kempine: pradžioje braukyti
lyg teptuku, po to nudžiugti, atradus, kad baksnojant
pasidaro daug dėmių.
Žaisti, tepinėti dažais, paišelioti, štampuoti kempinėle
stovint, sėdint (pvz., atsisėdus prie stalo ar ant grindų,
stovint prie mažo molberto ar dažant kartoninio namelio
sienas), ant įvairaus dydžio, ilgio, formos ar spalvos,
paviršiaus popieriaus, daiktų (pvz., ant slidaus
plastiko ir šiurkštaus akmens).
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3 žingsnis
Muzika
 Emocingai reaguoja į klausomus kūrinius
(vaikiškas dainas, instrumentinius kūrinius)
– šypsosi, džiaugiasi, ploja rankom, trepsi,
sėdėdamas sūpuoja kojas ar pan.
 Vienas ir kartu su kitais dainuoja dviejų–
keturių garsų daineles, palydėdamas jas
judesiais.
 Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius
žaidimus, eina ratelių, jų tekstą imituoja
rankų, kūno judesiais. Juda pagal muziką:
žingsniuoja, bėga, apsisuka, kūno judesiais
imituoja kai kurių gyvūnų judesius.
 Apžiūrinėja, tyrinėja ritminius muzikos
instrumentus ir jais ritmiškai groja kartu su
pedagogu.
 Kuria, dainuoja vieno aukščio tonu
savitus žodžius, ritmuoja vaikiškais
instrumentais ir daiktais.
Šokis
 Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų
judesius.

 Šoka spontaniškai kurdamas dviejų–trijų
natūralių judesių (eina, pritūpia, pasisuka ir
kt.) seką.

Žaidimai ir vaidyba
 Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka
matytus veiksmus, judesius. Įvairiai
intonuodamas kalba apie tai, ką daro.
Mėgdžioja šeimos narių kalbą, veiksmus.
Muzikiniuose
rateliuose
judesiais,
veiksmais vaizduoja siužeto elementus,
reiškia savaime kilusias emocijas.
Vizualinė raiška
 Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius
dailės priemonėmis ir medžiagomis. Brėžia

Klausyti vaikiškų dainelių, trumpų instrumentinių
kūrinėlių ir, jei muzika patinka, ploti, trepsėti, suktis,
šypsotis ir kt.

Dainuoti trumpas, nesudėtingas, siauro diapazono dainas
ir kartu su suaugusiuoju jas imituoti rankų ir kūno
judesiais (rodyti saulutę, lietų, ploti, trepsėti ar kt.).
Žaisti muzikinius žaidimus, eiti ratelių juos imituojant
judesiais. Judėti pagal muziką einant, bėgant, apsisukant.
Klausyti klasikinę muziką, jos metu improvizuoti
plodami, trepsėdami, stuksendami. Rankų judesiais
atskirti kūrinio dalis. Spontaniškai kurti ritminius
motyvus.
Tyrinėti instrumentus, kuriais groja, klausytis jų
skambėjimo, tyrinėti garsus, mušti nesudėtingos
struktūros ritmą (pvz., „ta-ta“). Pritarti suaugusiojo
grojimui vaikiškais ritminiais muzikos instrumentais
(barškučiais, pagaliukais, būgneliais).
Kurti savo sugalvotus žodžius, garsus, intonacijas,
improvizuoti ritminiais muzikos instrumentais ir garsais.
Kurti, padainuoti apie tai, ką jie veikia, žaidžia,
mato,girdi.
Šliaužti vaizduodamas gyvatę, ropoti perteikdamas
šuniuką, katytę ar kitą keturkojį, šokinėti ant dviejų kojų
susiedamas judesį su kiškio judėjimu, mojuoti rankomis
perteikdamas paukščio ar drugelio sparnų mostus,
stovėti ant vienos kojos kaip gandras, vaikščioti
pasistiebęs, pašokti pritūpęs į aukštį kaip varlė. Mojuoti
rankomis kaip medžio šakos. Šiuos judesius sujungti į
seką.
Paprašytas greitai eiti, lėtai atsitūpti, aukštai pašokti ir
apsidairyti, šiuos judesius gali atlikti savo pasirinkta
tvarka. Gali įterpti judesių, kurių nebuvo prašomas
atlikti, pvz., apsisukti, iškelti rankas ir kt.
Gali šokti tyloje, kad atsiskleistų jų ritmo suvokimas.
Gali jas atlikti pagal įvairią muziką (greitą, lėtą).
Pasirūpinti įvairiais žaislais, jais naudotis. Gėrėtis
žaidimu. Žaidžiant drauge, reikšti įvairias emocijas,
pasakoti, ką daro: važiuodami mašina linksmai kalba,
pasakoja, ką mato, kur važiuoja, kas atsitinka. Įsijausti į
veikėjus, siužetą: pabūti kaip aguonėlės, augti drąsiai,
linksmai, gražiai.
Improvizuoti, reikšti tokias emocijas, kokios tuo metu
kyla.
Pasakoti apie savo piešinį. (Pvz. prisukęs popieriaus lape
ratukų, privedžiojęs linijų, aiškina: - Mamytę nupiešiau,
čia tėtis, sesė, o čia katytė). Žaisti, bėgioti, vaizduoti tai,
47

įvairias linijas, formas vis labiau
koordinuodamas rankų judesius. Bando ką
nors pavaizduoti (mamą, mašiną). Savo
abstrakcijose įžvelgia daiktus ar įvykius.

 Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir
priemonėmis, tyrinėja įvairius veikimo su
jomis būdus. Piešdamas, spauduodamas,
tapydamas, lipdydamas, konstruodamas
labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.

4 žingsnis
Muzika
 Klausydamasis ir
tyrinėdamas gamtos garsus, trumpus
vokalinius ir instrumentinius kūrinius,
judesiu emocingai atliepia jų nuotaiką,
tempą bei keliais žodžiais juos apibūdina.
 Kartu su kitais dainuoja
trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono,
laipsniškos melodinės slinkties autorines ir
liaudies
dainas.
Dainavimą
palydi
ritmiškais judesiais. Tyrinėja savo balso
galimybes (dainuoja garsiai, tyliai, aukštai,
žemai, greičiau, lėčiau).
 Žaidžia įvairių tautų
muzikinius žaidimus, eina ratelių, atlikdami
keletą nesudėtingų judesių: eina, bėga
rateliu, trepsi, ploja, mojuoja, sukasi po
vieną ir už parankių. Tyrinėja garso
išgavimo būdus kūno, gamtos, įvairiais
muzikos instrumentais, jais ritmiškai
pritaria suaugusiojo grojimui.
 Tyrinėja garso išgavimo būdus kūno,
gamtos, įvairiais muzikos instrumentais,
jais ritmiškai pritaria suaugusiojo grojimui.



Improvizuoja skanduodami, plodami,
trepsėdami, stuksendami, spontaniškai kuria
ritminius, melodinius motyvus savo vardui,
žodžiams.

ką nupiešė. Tai padės vaikui suprasti, kad savo
sumanymą gali įkūnyti piešinyje. Papasakoti apie savo
piešinį ar lipdinį, stengiantis suprasti, kaip vaikas reiškia
savo potyrius ir emocijas, kokią paramą ir pagalbą
reikėtų teikti, kad vaikas pajustų džiaugsmą ir
pasitenkinimą. Svarbu, kad jo darbelis būtų matomas,
juo pasidžiaugta.
Spaudinėti, suploti molį, atgnybti gabalėlius ir juos
jungti vieną prie kito. Baksnoti lipdiniu į stalą ir sakyti:
,,kirmėlę padariau, ji eina pasivaikščioti‘‘.
Sulenkti lipdinį sakant „dešrelė sulūžo“. Paimti
rutuliuką, jį suploti ir nustebus sakyti: „kamuoliukas
susprogo“. Eksperimentuoti įvairesnėmis priemonėmis
ir medžiagomis (pvz.,su spalvų palete, vilnos
kamuoliuku,skirtu štampavimui, šlapiu popieriumi ir
kt.).
Kalbėti apie tai, ką daro, išbandyti ir kitus būdus.
Klausyti įvairių žanrų kūrinių: pvz., klausant maršo,
žygiuoti rateliu, polkos – šokti, ploti, trepsėti kojomis,
lopšinės – supti lėlytę.
Klausant garsios muzikos garsiai trepsėti, tylios – tyliai
tipenti.
Klausyti gamtos garsų ir juos tyrinėti, aptarti, atpažinti.
Dainuoti trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono
liaudies bei originalios kūrybos dainas, jas imituoti
judesiais, pritarti kūno perkusijos judesiais.
Dainuoti garsiai, tyliai, aukštai, žemai, greičiau, lėčiau ir
klausyti savo balso skambėjimo.
Dainų literatūrinius tekstus aptarti, suvaidinti.
Žaisti ratelius, muzikinius žaidimus, atlikti imitacinius
judesius pagal žaidimo turinį. Eiti rateliu, suktis vietoje
po vieną, už parankių, vytis į kamuolį, bėgti rateliu,
mojuoti, ploti ir atlikti kitus judesius.

Ritmiškai pritarti suaugusiojo grojimui barškučiais,
lazdelėmis, marakasais, akmenukais, kankorėžiais,
gilėmis, įvairiomis šakelėmis, buitiniais rakandais tuščiais buteliukais, dėžutėmis, tūtelėmis. Gaminti namų
darbo muzikos instrumentus, klausyti jų skambesio.
Improvizuoti - skanduoti, ploti, trepsėti, kurti melodijas
ir ritmus savo vardui, įvairiems žodžiams.
Kurti judesius muzikai – suktis kaip lapai, snaigės,
nutupti, pakilti ir vėl suktis.
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Šokis
 Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso,
augalų vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius
žaidimus, šoka trijų–keturių natūralių
judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.) šokius.
 Šoka spontaniškai kurdamas trijų–keturių
natūralių judesių seką.

Žaidimai ir vaidyba
 Žaisdamas atkuria matytų situacijų
fragmentus, panaudoja tikrus daiktus,
reikmenis, drabužius. Kuria dialogą tarp
veikėjų, išraiškingai intonuoja. Žaisdamas
atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose
kuria ar savaip perteikia kelis judesius,
veiksmus,
vaizduojančius
veikėją,
spontaniškai reiškia emocijas.

Vizualinė raiška
 Patirtį
išreiškianaudodamas
įvairias
linijas, jų derinius, dėmes, geometrines ir
laisvas formas, spalvas, išgaudamas šiek
tiek atpažįstamus vaizdus, objektus, juos
įvardija. Kuria spontaniškai, kartais pagal
išankstinį sumanymą, kuris darbo eigoje
dažnai kinta, transformuojasi. Kūrybos
procesą palydi pasakojimu, komentavimu,
gestikuliavimu, mimika.


Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir

Judesių kūrybai pasirinkti atitinkamas priemones:
kaspinus, lengvas, spalvotas skareles, medžiagos
atraižas, juosteles.
Kurti patiems savo dainas, ritmus, melodijas.
Žaisti vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų
vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius žaidimus.
Juos interpretuoti, t. y. sugalvoti savo judesius vietoj
žinomų.
Sugalvoti, improvizuotai sujungti judesius perteikiant
trumpą istoriją, pvz., gėlės gyvenimas nuo sėklos (gulėti
susirietus, klūpėti užsidengus rankomis galvą), daigo
(suglaudus delnus rankas kelti aukštyn), iki žiedo
(atsistoti ir išskleidus rankas į šonus suktis) ir nuvytimo
(leisti rankas per šoną, pasilenkti ir vėl atsiklaupti).
Šokinėti ant dviejų kojų, ant vienos kojos perteikiant
lietaus lašelius, sustingti pozoje rodant ledo gabaliuką,
vėl atsigulti ant žemės rodant, kad ištirpo.
Perteikti istoriją, tačiau iš esmės tyrinėti šokio elementus
– erdvę (aukštyn, žemyn, pirmyn, atgal), tempą (greitai,
lėtai), ritmą, energiją (kampuotai, plaukiančiai, didelis,
mažas judesys). Kuriant naudoti natūralius, su jokiu
šokio žanru nesusijusius judesius.
Parūpinti žaidimams tikrų daiktų: virtuvės, kirpyklos,
statybų reikmenų. Žaisti su stalo teatro, pirštininėmis
lėlėmis. Aprengti lėles savo sumanytais veikėjais, kurti
savas situacijas pagal girdėtas pasakas, matytus
filmukus. Pamačius aktorių parodytą spektaklį darželyje,
patiems pažaisti teatrą.
Žaisti muzikinius ratelius, rodyti judesius, veiksmus,
paaiškinti, kas jais vaizduojama, juos kartoti laisvai,
savaip. Nekoreguoti vaiko emocinės raiškos
(nereikalauti iš vaiko tam tikros emocinės išraiškos).
Nelyginti vaiko išraiškos su kito vaiko ar vaikų.
Džiaugtis pastangomis, atradimais. Pabaigus žaisti
nusilenkti.
Komentuoti kylančias asociacijas atradus apskritimo ir
iš jo išeinančių linijų piešimo variantus. Laikytis
nuostatos, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas ne pirmiau
gali išmokti, o paskui kurti, bet gebėdamas kurti mokosi.
Vaikas pats atras kūrybos ir vaizdavimo ypatumus
galėdamas veikti taip, kaip nori, kaip patinka.
Pedagogo vaidmuo ir pagalba – turtinti vaiko patirtį,
gausinti įspūdžių ir emocijų, stebėti vaiko raišką ir
kūrybą, padėti realizuoti idėjas ir sumanymus, aprūpinti
priemonėmis ir medžiagomis, stiprinti vaiko
pasitikėjimą, palankiai vertinti kūrybos savitumą,
išradingumą, įdėtas pastangas ir kt.
Atrasti, kad štrichuojant galima kažką pavaizduoti.
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priemonėmis, atrasdamas spalvų, linijų,
formų, faktūrų įvairovę, turi mėgstamas
spalvas.
Kuria
koliažus,
spauduoja
įvairiomis priemonėmis, konstruoja, lipdo
nesudėtingas formas.

5 žingsnis
Muzika
 Balsu, judesiu, pasirinktu muzikos
instrumentu spontaniškai improvizuoja,
pritaria
klausomam
vokalinės,
instrumentinės muzikos įrašui ar gyvai
skambančios muzikos kūriniui. Savais
žodžiais išsako kilusius įspūdžius. Atpažįsta
kai kurių instrumentų (smuiko, būgno,
dūdelės, varpelio) tembrus, girdėtus
kūrinius.
 Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio
dainas, jaučia ritmą. Dainuodamas išbando
balso skambesį, išmėgina jį įvairioje
aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.). Stengiasi
tiksliau intonuoti, teisingiau artikuliuoti
(aiškiai
tarti
balsius,
priebalsius,
dvibalsius), taisyklingiau stovėti, kvėpuoti.
Eina ratelių, žaidžia muzikinius žaidimus,
šoka lietuvių ir kitų tautų liaudies,
originalios kūrybos šokius su skirtingo
tempo dalimis. Savarankiškai sumažina ir
padidina ratelį, šoka bėgamuoju žingsniu.
 Ritminiais, melodiniais, gamtos, savo
gamybos vaikiškais muzikos instrumentais
pritaria dainoms, šokiams, tyrinėja jų
skambėjimo tembrus.


 Improvizuodamas
balsu,
vaikišku
muzikos
instrumentu
kuria
ritmus,
melodijas ketureiliams, mįslėms, patarlėms.
Improvizuoja, kuria judesius rateliui,
žaidimui.

Piešti linijas ant smėlio, sniege.
Mėginti piešti flomasteriu abiem rankom.
Kurti koliažą ant kartono gabalo klijuojant audinio,
tapetų, laikraščio skiauteles. Tarpus papildyti tapant,
piešiant flomasteriu. Pasakoti, ką primena sukurtas
darbelis.
Žaismingai eksperimentuoti linijomis, spalvomis,
formomis (pvz., klausant išraiškingo auklėtojo
pasakojimo ant smėlio ar dažais padengto plastiko
bandyti pavaizduoti piktą, šokančią, šokinėjančią liniją;
lašinant
skirtingų spalvų ir skirtingą kiekį dažų į vandenį, sukurti
šviesių ir tamsių, šiltų ir šaltų spalvų labirintą).
Iš įvairių medžiagų, buities ir gamybos atliekų kurti
originalius, gražius darbelius.
Klausyti vokalinės ir instrumentinės muzikos įrašų,
gyvos muzikos (pakviesti į darželį profesionalius
muzikantus), aptarti kokius instrumentus atpažino,
išgirdo.
Išsakyti savo nuomonę apie girdėtą koncertą, muzikinį
spektaklį.

Dainuoti išraiškingai, naudoti mimiką, kūno judesius,
imituoti dainuojamos dainos tekstą. Dainuoti su vaikais
visiems kartu vienbalses ir dialogines dainas. Dainuoti
individualiai išmėginant, kaip skamba balsas grupėje,
salėje, lauke.
Balsu perteikti kai kurių personažų charakterius.
Tyrinėti savo ir draugų balso skambėjimo galimybes.
Žaisti muzikinius žaidimus, šokti ratelius, lietuvių
liaudies ir originalios kūrybos šokius su skirtingo tempo
dalimis. Savarankiškai sumažinti ir padidintia ratelį,
šokti bėgamuoju žingsniu.
Įvairiais ritminiais (lazdelėmis, trikampiu, šaukštais ir
kt.), melodiniais (ksilofonu, triola, molinukais, varpeliais
ar kt.) ar savo gamybos vaikiškais muzikos
instrumentais pritarti dainoms, šokiams. Tyrinėti jų
skambėjimo tembrus.
Balsu ar vaikiškais muzikos instrumentais kurti ritmus ir
melodijas eilėraščiams, judesius rateliui, žaidimui.
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Šokis
 Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje)
ratelius, paprastų žingsnių (paprastasis,
aukštas
paprastasis,
stangrusis,
pritupiamasis) autorinius ir penkių–šešių
natūralių judesių (bėga, sukasi, pašoka ir
kt.) šokius.
 Šoka improvizuotai kurdamas penkių–
šešių natūralių judesių seką, reaguodamas į
muziką, išreikšdamas aplinkos vaizdus
(gamtos reiškinius, gyvūnus).

Vaidyba
 Vaidindamas stalo, lėlių teatre, vaizduoja
realistinį ir fantastinį siužetą, išplėtodamas
vyksmą, dialogus, monologus, keisdamas
balso intonacijas. Išreiškia savo norus,
jausmus, mintis, baimes. Susikuria ištisą
žaidimo aplinką, panaudodamas daiktus,
drabužius,
reikmenis.
Muzikiniuose
žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip
perteikia 3–4 veiksmų seką, vaizduojančią
augimą, darbus, veikėjų judėjimą, stengiasi
perteikti veikėjo nuotaiką.

Vizualinė raiška
 Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia
kitiems atpažįstamais vaizdais. Išryškina
vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas
detales. Objektus vaizduoja ne tokius,
kokius mato, o pagal tai, ką apie juos žino.
Dažnai kuria pagal išankstinį sumanymą,
kuris procese gali kisti.

Šokti sukamuosius ratelius, pvz., „Pučia vėjas“, „Aviža
prašė“, „Ieva“, „Šiaudų kūlis“ ir kt.

Su auklėtoja aptarti įvairius galimus judesių jungimo
variantus, susieti su, pvz., drugelio gyvenimu,
savarankiškai pasirinkti lėtus šliaužimo judesius ir
greitus skraidymo judesius, bėgiojimą, sukimąsi, kurie
perteiktų drugelio skrydį, juos sieti tarpusavyje atliekant
„žemai“ ant grindų arba „aukštai“ atsistojus. Šias judesių
sekas šokti pagal muziką arba be muzikos. Parinkti
judesius šokio pradžiai ir pabaigai, aiškiai parodyti, kad
užbaigė šokį – sustojant ar nusilenkiant žiūrovams.
Pasekus ar paskaičius pasaką, pažiūrėjus vaidinimą,
vaidinti vaizduojant realistinį ir fantastinį siužetą (pvz.
kaip batuotas katinas žygiuoti ir dainuoti, sustoti,
pašokti, sukinėtis į visas puses apžiūrint karaliaus
pievas). Sukurti savo pabaigą – dabar katinas nebegaudo
pelių, o valgo kačių maistą. Vaidinant kalbėti
pasitikinčiu balsu, veikti drąsiai, ryžtingai. Stebėti, ar kiti
vaikai, suaugęs domisi vaidinimu. Jei žiūri, dar ryškiau
vaidinti.
Judėti ir kalbėti - intonuoti pagal tipiškus veikėjo
bruožus, tempo ritmą: katinas juda ryžtingai, meškinas lėčiau, nerangiau, zuikis - greičiau, emocionaliau.
Klausti kaip gali judėti ir kalbėti - intonuoti fantastinis
veikėjas.
Stebint vaidinimus stengtis suprasti, palankiai vertinti.
Keisti kostiumus, dekoracijas.
Žaisti muzikinius žaidimus ir ratelius, laisvai, savaip
kartoti veiksmus. Aiškinti siužetą, padaryti pauzes,
sutelkti mintis, sumanymus ir pagal juos veikti.
Džiaugtis sukurtais veiksmais, jų emocionalumu,
išraiškingumu. Įsitraukti į dekoracijų, kostiumų kūrimą
ir išdėstymą. Klausti nuomonės, atsižvelgti į
sumanymus.
Piešti išryškinant reikšmingas detales.
Turtinti patirtį, gausinti įspūdžius, tyrinėti artimiausią
aplinką, dalyvauti renginiuose, stebėti meno kūrinius,
žmonių ir gyvūnų gyvenimą, klausyti istorijų bei
patiems jas pasakoti ir kt.
Pradedant vaizduoti žmogaus judesius, tyrinėti kūno
galimybes
(gali lankstytis, šokinėti, suktis), stebėti kitų judesius
(šokėjų, sportininkų),
išbandyti atlikti įvairius judesius, kurti pozas.
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Eksperimentuoja tapybos,
grafikos,
mišriomis
dailės
priemonėmis
ir
medžiagomis,
kuria
sudėtingesnius
koliažus, trimates formas iš įvairių
medžiagų, asambliažus, fotografuoja, piešia
skaitmeninėmis priemonėmis (piešimo
programomis telefone, kompiuteriu).

6 žingsnis
Muzika
 Klausosi įvairių stilių, žanrų muzikos
kūrinių
ir
spalvomis
ar
piešiniu
spontaniškai perteikia kilusius įspūdžius.
Tyrinėja girdimos muzikos, triukšmo, tylos
panašumus ir skirtumus. Pasako kūrinio
nuotaiką, tempą, dinamiką, skiria kai
kuriuos instrumentus.
 Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos,
platesnio diapazono vienbalses dainas, jas
pakankamai tiksliai intonuoja. Dainuoja
trumpas daineles kanonu, įsiklausydami į
savo ir draugų dainavimą.
Eina ratelių, šoka įvairių tautų šokius ratu,
vienoje linijoje, su įvairiais žingsniais ir


Eksperimentuoti ir kurti naudojant monotipijos, grotažo
technikas, piešinius papildyti gamtine medžiaga,
popieriaus lankstinukais.
Kurti siužetus, ornamentus iš laisvų bei pagal kontūrą
iškirptų, išplėšytų iš popieriaus geometrinių formų,
gėlių, lapelių, eglučių ir kt.
Karpyti, lanksyti, pinti, austi iš popieriaus juostelių,
šiaudelių ir kt.
Konstruoti erdvines figūras iš popieriaus, papjė mašė,
gamtinių medžiagų, antrinių žaliavų (buteliukų,
dėžučių).
Kalbėti apie kūrinėlį, diskutuoti ką, kodėl ir kaip
pavaizdavo. Ką ir kodėl norėjo išreikšti, kodėl pasirinko
tokias priemones ir kt. Aiškintis, ką jis dar norėtų
papasakoti, sukurti.
Gėrėtis sumanymais, pagirti už išradingumą ir kt.
Kurti smulkesnių detalių, gamtinės medžiagos,
mozaikas, mandalas, juostas, kilimėlius, dėlioti vaisių ir
daržovių mozaikas.
Pasinerti į sumanymų realizavimo procesą, veikti
kūrybingoje aplinkoje.
Numatyti meno projektus(pvz., muzikos ir dailės
projektą „Aš piešiu muziką“).
Kurti, reikšti savo potyrius, įspūdžius neįprastomis
sąlygomis ir priemonėmis, (pvz., piešiant gamtoje, ant
asfalto, šaligatvio
plytelių, smėlio, šlapio sulamdyto popieriaus, laikraščio,
piešti plunksna, kitu teptuko galu, pagaliuku, akmenėliu
ir kt.)
Išsaugoti kompiuterine grafika sukurtus vaizdus, apie
juos pasakoti, sugalvoti pavadinimus.
Klausyti įvairių stilių muzikos kūrinių. Tyrineti, kuo jie
skiriasi, ar panašūs nuotaikos, tempo, dinamikos
atžvilgiu. Muzikos kūrinyje atpažinti ir skirti kai kuriuos
instrumentus (pvz., smuiką, kankles, gitarą ir kt.).
Klausyti tylos ir triukšmo bei juos aptarti.

Dainuoti sudėtingesnio ritmo, melodijos vienbalses
dainas bei pakankamai tiksliai jas intonuoti. Dainuoti
trumpas liaudies daineles, klausyti savo ir draugų
dainavimo, analizuoti.
Dainuoti įvairiose aplinkose - grupėje, lauke, dirbant,
bendraujant, žaidžiant.
Eiti ratelius, šokti šokius. Patiems pasirinkti šokių
partnerius. Šokti išraiškingai, tyrinėti savo ir draugų
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elementais (šoninis, pakaitinis žingsniai,
dvigubas ratelis ir kt.). Tyrinėja judesių
grakštumą,
plastiškumą.
Šokdami
džiaugiasi tarpusavio bendravimu.
 Melodiniais
vaikiškais
muzikos
instrumentais groja 2–3 garsų melodijas.
Pritaria suaugusiojo grojimui, atlikdami
muzikines pjeses solo ir orkestre, seka
dirigento judesius, stengiasi kartu pradėti ir
baigti kūrinėlį.
 Improvizuodamas
balsu,
muzikos
instrumentu kuria melodiją trumpam
tekstui, paveikslui. Žaidžia muzikinius
dialogus, kuria judesius kontrastingo
pobūdžio muzikai.
Šokis
 Šoka sudėtingesnius ratelius (tiltelių,
grandinėlės), paprastųjų ir bėgamųjų
(paprastasis bėgamasis, aukštas bėgamasis,
liaunas, smulkus bėgamasis) žingsnių
autorinius ir natūralių judesių šokius.
 Šoka improvizuotai kurdamas septynių–
aštuonių
natūralių
judesių
seką,
perteikdamas trumpą siužetą ar pasirinktą
nuotaiką, išreikšdamas erdvės (aukštai–
žemai) ir laiko (greitai–lėtai) elementus.

Vaidyba
 Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal
girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją,
improvizuoja trumpas žodines veikėjų
frazes, fizinius veiksmus, atskleidžia jų
norus, emocines būsenas. Tikslingai
naudoja
daiktus,
teatro
reikmenis,
drabužius, aplinką. Žaisdamas muzikinius
žaidimus ir ratelius, perteikia veikėjo
mintis, emocijas.

judesių grakštumą, plastiškumą.
Šokti įvairiais žingsniais ir elementais (šoninis,
pakaitinis žingsniai, dvigubas ratelis ir kt.).
Melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais groti 2–3
garsų melodijas, lietuvių liaudies dainas.
Pritarti suaugusiojo grojimui, atlikti muzikines pjeses.
Groti solo ir orkestre, stebėti dirigentą, sekti muzikos
tempą, dinamiką, laiku įstoti ir baigti groti.
Balsu, muzikos instrumentu kurti melodijas trumpam
trumpoms pasakėlėms, knygų iliustracijoms. Vietoj
kalbos vietomis dainuoti (kaip operetėje), kurti
muzikinius dialogus. Improvizuoti, kurti judesius
kontrastingo pobūdžio muzikai, dainoms, šokiams.
Šokti įvairius nesudėtingos struktūros folklorinius
žaidimus, ratelius.

Sujungti judesius įvairiame erdvės lygyje (aukštyje),
įvairiu tempu, panaudoti įvairius judesius be konkrečios
istorijos, pvz., ridentis žemai ir lėtai, bėgti aukštai ir
greitai, suktis per vidurį greitai, lėtinti sukimąsi ir sustoti,
perteikti šokio mintį, nuotaiką, pvz., greitai suktis
pašokant aukštyn ir pakeliant rankas į viršų, taip
perteikti džiugesį arba lėtai svyruoti, nuleidus rankas,
pasilenkti žemyn perteikti liūdesį.
Priderinti judesių derinius prie muzikos, keisti atlikimo
greitį atsižvelgiant į muzikos tempą, nuotaiką.
Stebi kokie gamtos reiškiniai (lietus, vėjas, ugnis) ir
aplinkos objektai (gyvūnai, automobiliai, traukiniai)
juda ar nejuda, ir tas mintis panaudoti kuriant savo
judesių sekas.
Laisvai, išradingai, spontaniškai žaisti – vaidinti trumpas
improvizacijas pagal literatūrinius, muzikinius, pačių
išgalvotus siužetus (,,Katinėlis ir gaidelis‘‘, ,,Kelionė‘‘ ir
pan.). Siūlyti idėjas, rodyti iniciatyvą. Savarankiškai
pritaikyti veikėjui būdingus judesius, žodžius, veikėjo
vidinę būseną ir nuotaikas paryškinti mimika, balsu,
judesiu. Naudoti įvairius butaforinius daiktus, parodyti,
kaip tie patys daiktai gali būti panaudoti įvairesniems
tikslams( pvz. žaisti, kurti vaidinimą lėlių teatre arba
persirengti dramos, muzikinio teatro veikėjais,
pasipuošti). Žaisti muzikinius žaidimus ir eiti ratelius, iš
gyventi pasitenkinimą, reikšti savo norus ir jausmus
pagal skirtingas to paties siužeto situacijas. Palaikyti
bendravimą su žiūrovais.
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Pamatyti tautodailės, taikomosios dekoratyvinės ir
vaizduojamosios dailės, šiuolaikinio meno (instaliacijų,
abstrakčių skulptūrų, fotografijų ir kt.) kūrinius,
menininkų kūrybos procesą artimoje aplinkoje,
parodose, muziejuose, tradicinėse šventėse. Piešiant
kurti fantastines istorijas. Įsižiūrėti bei apibūdinti, kokia
gali būti ir ką gali ,,kalbėti‘‘ linija (ji gali būti rami, aštri,
virpanti, gali šokinėti, suktis, gali tyliai ir garsiai
skambėti, gali pasakyti apie skirtingus kvapus – rožės ar
česnako), spalva gali skleisti šilumą ar šaltį, ant
popieriaus išpūtinėtų į šonus dažų dėmė gali priminti
skrendantį paukštį ir pan. Palaikyti unikalų gebėjimą
vaizdu išreikšti jutiminę patirtį (garsų, kvapų, skonio ir
kt.). Kurti ornamentus, vaizdus, dekoruoti audinius,
daiktus grafiniais ženklais ir simboliais (skaičiais,
raidėmis). Sukurti savo inicialais išgražintą asmeninę
kortelę, atviruką, paveikslėlį.
 Skirtingiems sumanymams įgyvendinti Eksperimentuoti ir atidžiau įsižiūrėti į įvairių medžiagų
dažniausiai tikslingai pasirenka dailės ir technikų teikiamas galimybes. Kurti erdvines,
priemones ir technikas. Eksperimentuoja mobilias kompozicijas. Įvairių spalvų popierinius
mišriomis
dailės
technikomis, skritulius kirpti ratuku, išgaunant spirales.
skaitmeninėmis
technologijomis Netikėčiausiais būdais pažinti dailės medžiagų
(skaitmeninio
piešimo
programos, galimybes. Kurti ,,gražius vaizdus‘‘ ant šviesos stalo ar
grafoprojektoriaus. Įvairiapusei kūrybinei raiškai
fotografija).
naudoti kompiuterį, fotoaparatą, multimediją,
interaktyvią lentą. Kaupti elektroninius arba popieriniu
vaikų kūrybos albumus.
13. Estetinis suvokimas
Vertybinė nuostata: Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla.
Esminis gebėjimas: Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų
kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno
estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais.
Sutelkti dėmesį į klausomą muziką, reaguoti į
1 žingsnis
 Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei malonius ir nemalonius garsus. Girdi muziką,
rodo pasitenkinimą (krykštauja, siekia dainavimą, judina rankas, kojas, linguoja, įsikibęs į
paliesti rankomis), kai yra emocingai atramą, spyruokliuoja kojomis. Girdi įvairias
kalbinamas suaugusiojo, kai mato intonacijas ir jaučia veiksmais reiškiamas emocijas.
ryškius, gražių formų daiktus, spalvingus Trumpam nutyla ir stebi suaugusį. Tepa pirštais
paveikslėlius, žaislus, girdi ritmiškus dažus stabteli, pasižiūri į savo pirštus, pažvelgia į
muzikos ir kitus garsus, mato šokio pėdsakus popieriuje ir supranta, kad tai daryti smagu
, mėgina kartoti. Bandyti laikyti rankoje piešimo
judesius.
priemonę. Žiūrinėti spalvingų iliustracijų knygeles,
liesti rankutėmis, šūkčioti, kalbinti spalvingus
paveikslėlius. Reaguoti į aplinkos veiksnius,
supančius daiktus.
Reikšti emocijas , klausantis linksmos muzikos,
2 žingsnis
 Skirtingai
reaguoja
girdėdamas dainos; džiaugtis, šypsotis, kai daina ar muzikinė
besikeičiančių intonacijų suaugusiojo pjesė linksma. Nuliūsta , susimąsto, nusiramina,
kalbinimą, muzikos garsus, matydamas kartais pravirksta, kai melodija liūdna. Pajusti
Vizualinė raiška
 Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais
pasakoja realias ir fantastines istorijas,
įvykius. Vaizdus papildo grafiniais ženklais
(raidėmis, skaičiais, žodžiais ir kt.). Kuria
pagal išankstinį sumanymą, nuosekliai
bando jį įgyvendinti. Kuria bendrus dailės
darbus.
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gražius gamtos bei aplinkos daiktus ar
vaizdus, spalvingas knygelių iliustracijas,
šokančius ir vaidinančius vaikus ar
suaugusiuosius. Intuityviai mėgdžioja tai,
kas jam patinka.

3 žingsnis
 Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau
girdėtus muzikos kūrinius, matytus šokius,
ratelius, vaidinimo veikėjus, dailės
kūrinius.
 Emocingai reaguoja girdėdamas darnų
garsų, intonacijų, žodžių sąskambį,
žiūrinėdamas savo ir kitų piešinėlius,
spalvingas knygelių iliustracijas, žaislus,
džiaugdamasis savo puošnia apranga.
 Paklaustas pasako, ar patiko muzikos
kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas,
dailės darbelis.

4 žingsnis
 Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti,
šokti, vaidinti, pasipuošti, gražiai atrodyti.

 Skirtingai reaguoja (ramiai ar emocingai)
klausydamas ir stebėdamas skirtingo
pobūdžio, kontrastingus meno kūrinius,
aplinką.

 Keliais žodžiais ar sakiniais pasako savo
įspūdžius apie klausytą muziką, dainelę,

skirtingų nuotaikų dainų, skirtingas nuotaikas.
Stebėti šokanti draugą, pedagogą, profesonalų
šokėją, sutelkti žvilgsnį, išreikšti savo susidomėjimą,
ploti jai patinka, suirzti jei nuobodu. Žaisti su teatro
lėlėmis, lyg būtų gyva. Stebėti tapantį suaugusįjį,
klausytis jo sakomų žodžių. Mėgdžioti tapymo
veiksmus. Apžiūrėti išdėliotus piešinius. Pasikalbėti
apie tai. Išbandyti įvairias dailės medžiagas ir
priemones. Džiūgauti matant spalvingas gėles
pievoje, gėlyne, pačiupinėti , nusiskinti.
Klausytis nuotaikingų vokalinių, instrumentinių
muzikos kūrinių, atlikti įvairius judesius. Vėlaiu
kartu su pedagogu ir kitais vaikais aptarti, atsakyti į
įvairius klausymus. Atpažinti vaizduojamas pasakas.
Žiūrėti lėlių ir dramos vaidinimus. Pasakoti apie
savo ir draugų piešinius, aplinkoje matytus
paveikslus ar knygelių iliustracijas. Laisvai kurti.
Džiaugtis jau girdėtu instrumentinės muzikos įrašu,
dainuoti. Grožėtis savo puošniais drabužiais, gamtos
ir kitos aplinkos daiktais ir reiškiniais, žaislais, savo
išvaizda.
Įvairiais gestais, bei žodžiais išreikšti sao nuomonę,
apie patikusį kūrinį. Sutikti su komentarais, papildyti
kitų vaikų vertinimą kitais žodžiais. Papasakoti kas
patiko ir nepatiko. Sutelkti dėmesį į vaidinimą.
Įvardyti personažus. Paaiškinus pedagogui, suprasti,
jog teatre viskas vyksta ne ištikrųjų, o taip yra
sugalvota, pramanyta, sužaista.
Džiaugtis menine veikla, noriai žaisti , dainuoti,šokti,
vaidinti. Dalyvauti muzikinėje veikloje ir darželyje
vykstančiuose renginiuose. Išreikšti norą gražiai
dainuoti , šokti, vaidinti, gražiai sutvarkyti daiktus,
žaislus. Kelti klausimus į rūpimus klausimus ir
ieškoti atsakymų. Pajausti emocijas vaidinimuose.
Įsijausti į piešimo procesą, emocingai jį komentuoti.
Pajusti vaizdo, nuotaikų pasikeitimus keičiantis
linijai,formai, bei spalvai. Pakalbeti apie potyrius,
kuriuos pavyko papasakoti piešiniu, naudojant
vienokias ar kitokias dailės reiškos priemones.
Skirtingai reaguoti, į skirtingo stiliaus šokius,
linksmo siužeto paveikslėlius ar skulptūrėles. Stebėti
meninius kūrinius ir reikšti sovo išgyvenimus,
pasakoti kaip jaučiasi, ką pajuto. Iš knygelių pajusti
emocinę būseną. Ugdytis estetinį jautrumą- pritarti,
papildyti, išsakyti mintis. Kasdieninėj veikloj kalbėti
vartojant žodžius, kuriuose atsiskleistų kas yra gražu.
Pasakyti savo nuomonę, kuris meno kūrinys ar
meninės veiklos rezultatai patiko labiausiai. Kartu su
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eilėraštį, pasaką, matytą šokį, vaidinimą,
dailės kūrinį, knygelių iliustracijas,
gamtos ir aplinkos daiktus ir reiškinius,
pastebi ir apibūdina kai kurias jų detales.
Reaguoja į kitų nuomonę.

5 žingsnis
 Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba,
dailės veikla. Rodo pasitenkinimą bendra
veikla ir kūryba, gėrisi savo ir kitų menine
veikla, geru elgesiu, darbais. Grožisi
gamtos spalvomis, formomis, garsais.

 Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos
proceso ypatumus (siužetą, veikėjų
bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus).
Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė
dainuodamas, šokdamas, vaidindamas,
piešdamas.

6 žingsnis
 Stengiasi kuo gražiau šokti, vaidinti,
deklamuoti, dainuoti, groti, piešti,
konstruoti. Gėrisi ir grožisi savo menine
kūryba.

 Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius ir
pasako, kas jam gražu.

pedagogu ir kitais vaikais aptarti muzikos kūrinius,
koncertus, muzikinius spektaklius. Komentuoti,
tyrinėti , rasti kūriniuose emocijas.
Tyrinėti spalvų maišymosi efektus. Pasisakyti apie
savo ir kitų išorės grožį, apie gražų ir negražų
bendraamžių poelgį, neįskaudinant kitų. Kalbėti apie
tai kas gražu ir gera, o kas kelia pasibjaurėjimą,
pasipiktinimą. Ugdytis pasitikėjimą savimi.
Vaidinti muzikantus, šokėjus, daininkus, vaizduojant
kad yra scenoje, dainuoti su mikrofonu , groti
muzikos instrumentais. Panaudoti žaidime įvairių
balsų intonacijas. Dalyvauti ir stebėti įvairius
muzikinius, vaidybinius renginius. Kalbėti ar stebėti
apie menininkų kūrybos procesą bei kartu kurti.
Ugdytis estetinį suvokimą ir jautrumą. Džiaugtis
piešimo procesu. Grožėtis gamta, sutelkti dėmėsį ir
pastebėti spalvų ir formų, garsų darną ir įvairumą.
Kalbėti apie estetinį grožį, atkreipti dėmesį į
kasdieninę aplinką, aplinkoje esančius daiktus,
drabužių puošybą, bei sukurtą tvarkingą ir gražią
aplinką.
Apibūdinti ar palyginti patikusią ar nepatikusią
muziką, šokį, dailės darbelį, vaidinimą. Suprasti, kad
visokios nuomonės yra svarbios. Mokėti atskirti kičą
nuo tikrojo meno. Gebėti vertinti kitų saviraiškos ir
kūrybos bandymus, išsakyti savo ir gerbti kitų
nuomonę. Reikšti nuomonę apie grupės aplinkos
estetiką, pastebėti, kada daiktai tvarkingai ar gražiai
išdėlioti, sakyti, kad švara ir tvarka- tai gražu.
Stengtis palaikyti tvarką. Gražiai elgtis viešose
vietose. Pastebėti savo ir kitų išvaizdas, kada
netvarkingai ir nešvariai apsirengę, pagirti, atvirai
išreikšti savo nepasitenkinimą ar susižavėjimą.
Sakyti komplimentus.
Emociškai išgyventi meno kūrinius. Aktyviai
dalyvauti ar stebėti kuo daugiau ir įvairesnių
muzikinių, vaidybinių renginių, koncertų, lankytis
parodose, muziejuose, teatre, miesto šventėse,
mugėse, cirke ir kitur. Kalbėti apie patirtus
įspūdžius, dalytis savo mintimis, emocijomis,
pastebėtu grožiu. Uždavinėti klausimus. Stengtis
ilgai sutelktį dėmesį, sekti įdomų filmuką ar
vaidinimą. Aiškintis ir gylintis į įvykius. Žiūrėti lėlių
ir dramos vaidinimus, klausytis jų įrašus, žiūrėti
animacinius filmukus. Gebėti pastebėti subtilesnes
veikėjų kalbos intonacijas, poelgius, veiksmus,
kostiumų, lydinčios muzikos, dekoracijų detales.
Girdėtus kūrinius gebėti elementariai apibūdinti.
Domėtis muzika ir jos išraiškos priemonėmis, aptarti
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 Palankiai vertina savo ir kitų kūrybinę
veiklą, pasako vieną kitą argumentą, kodėl
gražu

 Pasakoja įspūdžius apie muzikos,
vaidinimo, šokio siužetą, matytus dailės,
tautodailės
kūrinius,
vaizduojamus
įvykius, veikėjus, nuotaiką, kilusius
vaizdinius. Plačiau papasakoja, ką sukūrė,
kaip pats bei kiti dainavo, grojo, šoko,
vaidino, piešė.

turinį, nuotaiką ir muzikos instrumentų tembrus.
Lavinti atmintį. Diskutuoti ką yra matęs,
elementariai aiškintis , kuo skiriasi dailės kūrinys,
fotografija, kinas ir kt. Palankiai vertinti savo ir kitų
kūrybinę veiklą. Grožėtis ir išraiškingai apibūdinti
labiausiai į akis krentačius gamtos, aplinkos daiktų ir
reiškinių, bei kasdienio gyvenimo ypatybes.
Pastebėti grupės estetika ir ja rūpinasi. Samprotauja
apie grožį.
Suvokti ir gebėti savais žodžiais apibūdinti muzikos
kūrinius. Dažnai klausytis įvairių muzikos kūrinių,
susikaupti, išklausius pasidalinti savo mintimis.
Uždavinėti klausimus. Mokėti aptarti stebėto šokio
efektą, šokėjų judesius, kostiumus, šokio muziką ir
pan. Reikšti visokią nuomonę ir suprasti , kad
visokia nuomonė yra priimtina. Samprotauja apie
žiūrovo ir artistos pozicijas. Kalba apie vizualaus
meno kūrinius ir jų kūrybos raiškos priemoneskompoziją, spalvą, formą, siluetą, proporcijas, padėtį
erdvėje ir plokštumoje. Gebėti realizuoti kilusius
sumanymus čia ir dabar. Diskutuoja ieškant vienokių
ar kitokių meninių sprendimų. Mokėti įžvelgti kai
kuriuos raiškos priemonių ryšius su vaizduojamu
objektu.
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6. Į VISAS KOMPETENCIJAS INTEGRUOTI PASIEKIMAI:
6.1. Ugdymo (-osi) pasiekimai ir veiklos gairės vaikams

Pasiekimai

Veiklos gairės vaikams

14. Iniciatyvumas ir atkaklumas
Vertybinė nuostata. Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.
Esminis gebėjimas. Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja,
geba pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia
susidoroti su kilusiais sunkumais.
Turėti mėgstamus žaislus. Laikantis sienos nueiti prie
1 žingsnis
 Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) jį žybsinčių, skambančių, spalvotų kubelių. Per puse
sudominusių žaislų, daiktų link. grupės nuropoti prie kamuoliuko. Suaugusiajam
Trumpam sutelkia žvilgsnį, seka judantį pastebėti vaiko rodomą iniciatyvą ir ją palaikyti.
daiktą akimis, klausosi, atlieka tikslingus Stebėti ir pasidžiaugti vaiko daug kartų kartojamais
veiksmais, rodančiais jo atkaklumą.
judesius, veiksmus su daiktais.

 Šypsodamasis, žvelgdamas į akis,
čiauškėdamas, duodamas žaislą kitam
skatina su juo žaisti; išreikšdamas norus
parodo „taip“ arba „ne“.

2 žingsnis
 Pats pasirenka daiktus, su jais žaidžia,
daug kartų atkakliai bando atlikti naują
veiksmą, kartoja pavykusius veiksmus.
Judesį, veiksmą ar garsą gali pakartoti
tuoj pat, po kelių valandų, dienų, todėl
savarankiškai modeliuoja kelis judesius
ar veiksmus į vieną seką. Trumpam
atitraukęs dėmesį, vėl sugrįžta prie
ankstesnės veiklos.
 Pats noriai mokosi iš tų, su kuriais
jaučiasi saugus.
 Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia
norus, veda suaugusįjį prie dominančių
daiktų.
Protestuoja,
reiškia
nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti
kliūties.
3 žingsnis

Tiesti kamuoliuką suaugusiajam, žiūrėti į akis,
šypsotis. Žaisti žaidinimą „Bėga, bėga Pelytė“, ploti
katučių, tiesti delniuką suaugusiajam, prašyti jį
pakartoti. Suaugusiajam priimti vaiko siūlomus
žaidimus, žaisti su vaiku tol, kol jis nori. Žaisti
smulkiajai motorikai skirtus žaidimus, reikalaujančius
dėmesio, atkaklumo (pvz: sukaišioti detales į
atitinkamas ertmes ir kt)
Suaugusiajam būti greta vaiko, kai jis mokosi naujų
veiksmų. Pvz., segti sagas, rengtis. Neskubėti padėti
vaikui – paties atliktas veiksmas turi didesnį poveikį jo
raidai.

Stebėti kaip kitas vaikas ar suaugęs stato bokštelį,
stumdo vežimėlį, vysto lėlę ir pats ima daryti tą patį.
Domėtis naujais veiksmais: pvz., pasiekti norimą
žaislą, atidaryti – uždaryti, įdėti – išimti. Rodyti
nepasitenkinimą, kai kažkas nepavyksta, reikalauti
pagalbos. Įveikti kliūtis padedant suaugusiajam, pvz.,
paskatinti žodeliais „tu gali, pabandyk, tau pasiseks ir
t.t“
Kartu su kitais vaikais ir suaugusiuoju žaisti
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 Nuolat ką nors energingai veikia,
žaidžia, laisvai juda erdvėje, pats keičia
veiklą, pasirenka vieną iš kelių daiktų,
sugalvoja
būdus,
kaip
pasiekti
neprieinamą norimą daiktą.
 Mėgsta išbandyti naujus žaislus,
žaidimus, neįprastą veiklą.

 Ekspresyviai reiškia savo norus, sako
„ne“.
4 žingsnis
 Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką
kryptingai plėtoja veiklą vienas ir su
draugais.
 Kviečiamas susidomi ir įsitraukia į
suaugusiojo jam ir visai vaikų grupei
pasiūlytą veiklą.
 Susidūręs su kliūtimi arba nesėkme,
bando ką nors daryti kitaip arba laukia
suaugusiojo
pagalbos.
Siekia
savarankiškumo, bet vis dar laukia
suaugusiųjų paskatinimo, padrąsinimo.

5 žingsnis
 Pats pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai
plėtoja veiklą vienas ir su draugais.

 Suaugusiojo iniciuotą veiklą atlieka
susitelkęs,
išradingai,
savaip,
savarankiškai.
 Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis
savo veikloje, nepavykus kreipiasi
pagalbos į suaugusįjį ar kitą vaiką.

6 žingsnis
 Turiningai

plėtoja

paties

pasirinktą

vaidmeninius žaidimus pvz., „kirpyklą“, „gydytoją“,
„virėją“ ir t.t.
Atlikti veiksmus, žaisti nepaisant kitų keliamo
triukšmo. Sugalvoti būdų kaip pasiekti norimą daiktą.
Ilgai su susidomėjimu tyrinėti naujus žaislus. Ilgam
susitekti atliekant tam tikrus veiksmus (segti sagas,
suvarstyti batų raištelius, dėlioti dėliones) ir
vaidmeninio žaidimo veiksmus (stumdyti vežimėlį,
mašinytę, vystyti lėlę ir pan.)
Atkakliai reikšti savo norus. Pasirinkti iš kelių
suaugusiojo pateiktų alternatyvų ir taip pakeisti
neigiamą nuomonę.
Rodyti iniciatyvą vadovauti sugalvotam žaidimui ir
burti kitus vaikus. Paprašyti suaugusiojo ar kitų vaikų
pagalbos palaikyti ir įgyvendinti jo sumanymus.
Perskaitytas ar išgirstas istorijas perkelti į
vaidmeninius žaidimus.
Noriai dalyvauti suaugusiojo pasiūlytoje veikloje:
individualiai, dviese, grupelėje ar su visą grupe.
Būnant vaiko poreikius ir interesus atitinkančioje
aplinkoje rasti išeitį, susidūrus su kliūtimi, pvz.,
pastatyti garažą automobiliui ar suręsti iš šakų namelį
gyvūnėliams ir kt.
Padėti kasdieninėje grupės veikloje suaugusiesiems,
pvz., nuvalyti dulkes, padengti stalus, plauti žaislus ir
būti pagirtam už atliktą veiksmą. Ką nors padėti
draugams ir pagirtam už atliktą veiksmą.
Patiems sugalvoti žaidimą ir jį plėtoti. Perskaitytas ar
išgirstas istorijas ar jų fragmentus naudoti
vaidmeniniuose žaidimuose ir kurti savo savitą
žaidimo istoriją. Tą pačią žaidimo istoriją tęsti kitą
dieną, visą savaitę. Žaidimo istorija gali trūkti ir iki
pusės metų. Skatinant pedagogui (pvz., sukuriant
vaidmeninio žaidimo personažą ) turiningiau išplėtoti
žaidimą.
Pedagogui iniciavus veiklą, teikti idėjas, kaip
įgyvendinti pvz., kaip pasveikinti mamytes. Rinkti
geriausias idėjas ir jas įgyvendinti, bendradarbiaujant
su kitais vaikais ir pedagogu.
Konstruoti, statyti, kurti vaidmeniniams žaidimams
reikalingas priemones,
pvz., automobilių trasą,
pasidaryti robotą, pasiūti drabužėlius lėlei, pasigaminti
bilietus, pinigus ir kt. Nepavykus ieškoti pagalbos,
kreipiantis į draugą ar pedagogą. Pedagogui pateikti
keletą alternatyvų ar mąstyti skatinančius klausimus.
Žaisti ilgą laiką trunkančius kūrybinius žaidimus.
Pedagogui neardyti vaikų susikurtos aplinkos,
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veiklą, ją tęsia po dienos miego, kitą nebaigtų darbelių. Visą savaitę ar ilgiau žaisti žaidimą.
dieną, kelias dienas.
 Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į Auklėtojo pasiūlytą veiklą pradėti ryte, tęsti po pietų ir
suaugusiojo pasiūlytą veiklą jam, vaikų baigti tik kitą dieną. Prie įdomios veiklos grįžti, kol ją
grupelei, visai vaikų grupei, siūlo baigs. Pedagogui pastebėti vaiko sumanymus, juos
vaikams ir suaugusiajam įsitraukti į jo palaikyti, padėti išplėtoti.
paties sugalvotą veiklą.
įvairius
kruopštumo,
susikaupimo,
 Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo Atlikti
veikloje, nepasisekus bando įtraukti reikalaujančius darbus, pvz., įverti siūlą, įsiūti sagą,
bendraamžius ir tik po to kreipiasi į prisukti veržlę ir pan. Nepavykus kreiptis pagalbos į
draugą, o vis tiek nepavykus – į suaugusįjį.
suaugusįjį.
15. Tyrinėjimas
Vertybinė nuostata: Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja.
Esminis gebėjimas: Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo
tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo,
atrado, pajuto, patyrė.
Siekti paimti žaislus ir daiktus, juos liesti, apžiūrėti,
1 žingsnis
 Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, kišti į burną. Žaisti su žaislais arba tam tinkamais
paimti, paragauti žaislus ir kitus daiktus. daiktais, judėti, liesti daiktus, išlaikyti pusiausvyrą,
stengtis pajudėti link daikto, jį pasiekti, paragauti.
Patirti skirtingas žaidimo erdves, tokias, kaip lygios
grindys, kilimas, žolė, smėlis, minkšti ir kieti paviršiai,
erdvės viduje ir lauke; pajusti įvairius pojūčius:
šviežias oras, įvairūs paviršiai, kvapai, temperatūrų
skirtumai, garsai.
 Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, Gulėti ar sėdėti plačiai matant aplinkui: stebėti kitus
bando dalyvauti (mimika, judesiais, vaikus ir su jais bendrauti. Pajusti ir tyrinėti duodant
įvairių medžiagų, formų, žaisti su savo kojų pirštais,
garsais).
liesti savo ir pažįstamų žmonių veidą, plaukus, rankų
pirštus, pakartoti tai kelis kartus.
Tyrinėti viską, kas yra aplinkui, imti, judinti, liesti,
2 žingsnis
 Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebėti, klausyti, bandyti sudėti ar išardyti, didžiuotis,
stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems, kai pavyksta, noriai bendrauti su artimais žmonėmis ir
vaikais. Žaisti su daiktais ir žaislais, kurie skatina
ką pavyko padaryti.
atlikti tiek stambiuosius, tiek smulkiuosius judesius.
Naudoti ir vystyti įvairius sugebėjimus, pvz., klausyti,
stebėti, prisiminti, kalbėti, aptarti, kas vyko
(reflektuoti), priimti sprendimus. Atpažinti spalvas,
simetriją ir formas, atkreipiant dėmesį, kurios tinka
viena prie kitos, yra giminingos.
 Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį Kartoti tą patį žaidimą, prašyti dar kartą paskaityti tą
pačią knygutę, pažiūrėti filmuką ar paveikslėlį.
veiksmą prašo pakartoti daug kartų.
Skaičiuoti, dėlioti tam tikra tvarka daiktus, bandyti
3 žingsnis
 Atsargiai elgiasi su nepažįstamais padėti į vietą, savaip tvarkyti žaislus, mielai padalinti
daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo ką nors kitiems po lygiai, pasidalinti per pusę. Išardyti
susidomėjimą, bando aiškintis, kas tai žaislus, pažiūrėti, kas yra jų viduje.
Manipuliuoti kiekiais, eiti nuo vientiso prie dalių ir
yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta.
atgal,
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4 žingsnis
 Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai
reikalingus daiktus ir medžiagas,
paaiškina, kodėl pasirinko.

 Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei
medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda
ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie
kito ar ne ir pan.).
5 žingsnis
 Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas
padarytas ir jo paskirties (pvz., ratai yra
apvalūs, nes mašinos paskirtis yra
judėti).

 Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti
daiktai, ir jų savybėmis. Suvokia
medžiagos, iš kurios padarytas daiktas,
pasirinkimo tikslingumą (pvz., kodėl
mašinos korpusas iš metalo, o padangos
iš gumos).
6 žingsnis
 Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip
auga augalai, kaip elgiasi gyvūnai,
noriai atlieka paprastus bandymus,
tyrinėja, iš kokių medžiagų padaryti
daiktai, kur jie naudojami.
 Samprotauja apie tai, ką atrado,

pvz., padalinti sūrios tešlos gabalą ir vėl sulipdyti į
vieną, išpilstyti vandenį
į mažus stiklainiukus ir vėl supilti į didelį indą.
Rinkti, rūšiuoti ir dėlioti daiktus kokia nors tvarka,
įvairiais būdais žaisti su medžiagomis, stiprinti tvarkos
jausmą, t. y. grupuoti paprastus daiktus ar padėti juos į
jų vietą. Mokytis apsirengti, valgyti, padėti vienas
kitam.
Vartyti knygas, vaizduoti, kad skaito, kalbėti apie tai, ką
mato paveikslėliuose.
Žaidimui bandyti panaudoti įvairius daiktus, mieliau
žaisti su artimiausios
aplinkos daiktais nei žaislais ir išradingai juos
panaudoti.
Grupuoti daiktus tam tikra tvarka, padėti
suaugusiesiems tvarkyti kambarius ar dirbti kitus
darbus. Inicijuoti kryptingas iškilusios problemos
sprendimo veiklas, sugalvoti problemas ir ieškoti jų
sprendimo būdų.
Nebijoti bandyti ir klysti ieškant savo iškeltų problemų
sprendimų, pasinaudojant ankstesniu patyrimu ir juo
remiantis bandyti naujus sprendimo kelius.
Samprotauti apie daiktų panaudojimą, bandyti
paaiškinti, kokios jų savybės padaro juos tinkamus.
Dalyvauti, stebėti, bandyti atlikti bandymus, pvz.,
sumaišyti medžiagas, išardyti daiktus. Stebėti,
pasakyti, parodyti, kaip pasikeitė gamta ir samprotauti
su kuo tai susiję, pvz., medžiai pagelto, nes buvo
šalna. Suskaičiuoti, prognozuoti, pvz., į kiek dalių
reikės padalinti pyragą, po kiek saldainių imti, kad visi
gautų po lygiai.
Pasitelkti simbolius, palyginti, atkartoti, numatyti
situacijas, nukreipti savo dėmesį į ką nors kita ar
atkreipti dėmesį dabar. Paaiškinti savo pasirinkimus ir
logiškai juos pagrįsti.
Stebėti, apibūdinti daiktų, medžiagų, gyvosios gamtos
objektų savybes ir bruožus, bandyti sukurti kitokius,
įsivaizduojamus, tuos daiktus piešiant ar konstruojant.
Remtis knygomis, paveikslais, plakatais, žemėlapiais
norint pagrįsti savo požiūrį.
Stebėti ir komentuoti reiškinius, vykstančius gamtoje
ir aplinkoje.
Atlikti nesudėtingus bandymus (pvz., stebėti, kaip
tirpsta ledas, dega žvakė, plaukia ar skęsta įvairūs
daiktai, magnetas traukia metalinius daiktus).
Ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus knygose,
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sužinojo, kelia tolesnius klausimus,
siūlo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti.
 Domisi, kaip seniau gyveno žmonės,
kaip žmonės gyvena kitose šalyse.

internete, pasiklausiant
suaugusiųjų, kurie gali padėti, jeigu mato, kad
nepavyksta.
Stebėti aplinką, tyrinėti gamtos ir socialinės aplinkos
objektus, jų kaitą,
savybes.
Savarankiškai naudotis mikroskopu, kitais galimais
prietaisais skirtais tyrinėti. Stebėti prietaisų veikimą.

 Aktyviai
tyrinėdami
aplinką
demonstruoja vis didėjančią kūno
kontrolę, tinkamai pasitelkia visus
pojūčius, savo galimybėms išplėsti
pasitelkia įrankius ir kitas priemones
(pvz., lupą, mikroskopą).
 Su suaugusiaisiais ar kitais vaikais Atlikti nesudėtingus bandymus. Stebimo objekto
aptaria nesudėtingų stebėjimų, bandymų pasikeitimus fiksuoti lentelėje. Vykdyti projektinę
ar
konstravimo
planus,
numato veiklą, skirtą ilgalaikiams stebėjimams (pvz., stebėti
rezultatą, mokosi pavaizduoti juos augalo augimą).
nesudėtingose lentelėse, diagramose,
išradingai, kūrybiškai pristato savo
tyrinėjimus ir kitus darbus.
 Stebėdamas fotografijas aiškinasi, kuo Atpažinti artimų žmonių panašumus ir skirtumus.
yra panašus į savo artimuosius, kuo
skiriasi nuo jų.
 Palygina daiktus, medžiagas, gyvūnus ir Stebėti aplinką, atpažinti akivaizdžius daiktų, gyvūnų,
augalus, atsižvelgdamas į savybes, juos augalų grupių
panašumus ir skirtumus, juos aptarti.
tikslingai grupuoja ir klasifikuoja.
16. Problemų sprendimas
Vertybinė nuostata. Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.
Esminis gebėjimas. Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai
supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors
išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų
sprendimų pasekmes.
Žaisti su vienas į kitą įdedamais indeliais. Paimti
1 žingsnis
 Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį didesnį indelį ir kelis kartus kantriai bandyti įdėti jį į
keičia, kad pasiektų laukiamą rezultatą. mažesnį. Nepavykus didesnį indelį padėti, paimti
Mimika, gestais ir žodžiais parodo, kad mažesnį ir įdėti jį į kitą. Stebėti suaugusiojo reakciją,
susidūrė su kliūtimi, tikėdamasis kviestis į pagalbą(balsu, mimika, gestais), jei nesiseka
suaugusiojo ar vyresnio vaiko pagalbos. atlikti naują veiksmą.
Bandyti atsukti, užsukti, atidaryti uždaryti, stebėti kaip
2 žingsnis
 Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, tai daro kiti. Pavykus apsidžiaugti, ypač kai padrąsina
išbando jau žinomus veikimo būdus. suaugęs pvz.,“ Tau pasiseksǃ“, „Pabandyk kitaipǃ“,
Stebi, kaip panašioje situacijoje elgiasi „Na, dar kartąǃ“
Atlikus veiksmą laukti suaugusiojo reakcijos,
kiti ir išbando jų naudojamus būdus.
komentaro apie pavykusią veiklą.
Bandyti
sudėti daiktus į tam tikrą dėžutę. Nepavykus
 Nepavykus įveikti kliūties, meta veiklą
keletui kartui – palikti veiklą. Suaugusiajam šiek tiek
arba laukia pagalbos.
padėti vaikui įveikti kliūtį ar sunkumą, kad stiprėtų jo
pasitikėjimo savimi jausmas ir būtų noras veikti toliau.
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3 žingsnis
 Drąsiai imasi sudėtingos veiklos,
atkakliai, keisdamas veikimo būdus
bando ją atlikti pats, stebi savo veiksmų
pasekmes.
 Nepavykus įveikti sudėtingos jam
užduoties, prašo pagalbos arba meta
veiklą.
4 žingsnis
 Supranta, kad susidūrė su sudėtinga
veikla, kliūtimi, problema.
 Nori įveikti kliūtį, sudėtingą veiklą,
išbando paties taikytus, stebėtus ar
naujai sugalvotus veikimo būdus.
 Stebi savo veiksmų pasekmes, supranta,
kada
pavyko
įveikti
sunkumus.
Nepasisekus
prašo
suaugusiojo
pagalbos.

5 žingsnis
 Retsykiais pats ieško sudėtingos veiklos,
kliūčių, aktyviai bando įveikti sutiktus
sunkumus.
 Ieško tinkamų sprendimų, tariasi su
kitais, mokosi iš nepavykusių veiksmų,
poelgių.
 Nepasisekus samprotauja, ką galima
daryti toliau, arba prašo suaugusiojo
pagalbos.

Bandyti statyti sudėtingesnius statinius. Nepavykus –
nenusiminti, bandyti dar kartą. Dar kartą nepavykus –
statyti dar atsargiau. Būti pedagogo padrąsintam, jei
vaikas sako „negaliu“, „nemoku“.
Prašyti pagalbos, kai nesiseka. Tikėtis išgirsti kelis
sprendimo būdus iš suaugusiojo arba kito vaiko,
padėsiančius įveikti kliūtį.
Dėlioti sudėtingesnes dėliones, konstruoti iš lego
kaladėlių, gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų
sudėtingus statinius. Išgirsti auklėtojos komentarą apie
kitų vaikų taikytus problemos sprendimo būdus ir jų
pasekmes.
Prisiminti padedant pedagogui ar kitam vaikui kaip
panašias problemas sprendė pats ar kiti vaikai. Vaikas
sako: „Aš tai padarysiu.“ ir bando tol, kol pavyksta
arba sugalvoja kitaip.
Žaisti vaidmeniniuose žaidimuose įvairias problemines
situacijas, spręsti įvairias dilemas pvz., gavus laišką,
kuris skirtas ne vaikams, spręsti dilemą – atplėšti ar
ne?
Vaikams nusprendus „netinkamai elgtis“ pedagogas
leidžia tai daryti, kad vaikai pajustų pasekmes, ar
„laiko mašina“ atsukus laiką atgal, iš naujo peržaisti
situaciją.
Susidurti su sudėtingesne veikla, eksperimentuoti,
bandyti, tartis su kitais pvz., statyti individualius
pastatus ir jungti juos tiltais tariantis su kitais. Išgirsti
istorijų apie žmonių ketinimus, poelgius ir jų
pasekmes.
Susipykus su draugu, po kurio laiko bandyti išspręsti
nesutarimą – pasiūlyti atsineštą savo žaislą, pakviesti
žaisti, leisti pasirinkti norimą vaidmenį.
Susidūrus su problema, sustoti ir pagalvoti, ką galima
daryti toje situacijoje. Vaikų grupėje išsakyti
kiekvieno pasiūlyto sprendimo galimybes ir pasekmes.
Pvz., kas bus, jeigu...?
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6 žingsnis
 Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar
problema susidūrė.
 Ieško tinkamų sprendimų, pradeda
numatyti priimtų sprendimų pasekmes,
tariasi su kitais ir atsižvelgia į jų
nuomonę, siūlo ir priima pagalbą,
mokosi iš savo ir kitų klaidų.
 Nepasisekus bando kelis kartus,
ieškodamas vis kitos išeities, arba prašo
kito vaiko ar suaugusiojo pagalbos.

Žaisti naratyvinį žaidimą, pasitelkiant perskaitytas
istorijas, žiūrėtus filmus ar spektaklius. Žr. priedą
„Naratyvinio žaidimo dienoraščiai“.
Numatyti pasekmes, kai į žaidimą priimamas vaikas,
kuris elgiasi ne pagal taisykles. Pasakyti, kaip jausis
kitas vaikas, jei kas nors suplėšys jo piešinį. Pasakyti
kelis būdus, kaip galima elgtis, kai niekas su tavimi
nedraugauja. Išvardinti kelias problemas. Įvykus
problemai aptarti su kitais šiuos klausimus: „kas
atsitiko?“, „kaip tu jautiesi?“, „kaip jaučiasi kiti?“
Žaisti problemines situacijas ir savarankiškai jas
įveikti (balsuoti, „minčių lietus“ ir t.t ). Nepavykus
paprašyti draugo ar suaugusiojo pagalbos.

17. Kūrybiškumas
Esminė nuostata. Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.
Esminis gebėjimas. Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos,
siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina.
Reaguoti veido išraiška, kūno kalba, balsu į 5
1 žingsnis
 Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į pojūčiais patiriamą realybę. Skirtingai reaguoti į tą
naujus daiktus, žmones, aplinkos patį daiktą, žmones, veidus, garsus, vaizdus, skonius,
lytėjimo potyrius. Suklusti,
aktyviai, kartais
pasikeitimus.
triukšmingai, reaguoti kūno kalba (veido išraiška,
judesiais, balsu).
Domėtis savo kūnu, atrasti vis ką nors naujo.
Aplinkoje nuolat patirti vis naujų įspūdžių, atrasti
smalsumą žadinančių dalykų – garsų, spalvų, žaislų,
meno kūrinių – kurie žadintų smalsumą ir atkreiptų
dėmesį.
Naudoti visus 5 pojūčius (uoslės, skonio, regos,
klausos, lytėjimo), apžiūrinėti aplinką, klausytis,
skonėtis, uosti, paliesti ir pajusti įvairių žaislų
medžiagų paviršius (tekstūras).
Žaisti su įvairių spalvų, tekstūros, formų žaislais,
klausytis įvairių garsų, užuosti įvairius kvapus.
Tyrinėti visus daiktus, patekusius į rankas.
2 žingsnis
 Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, Tyrinėti žaislus, suprasti, kas vyksta, kai jį kratai,
barškini, rideni. Domėtis, kas yra žaislų viduje, kai
judesiais.
 Atranda naujus veiksmus (tapyti ant juos išardai.
veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir Reaguoti judesiais, veido ir kūno išraiškomis į
naujus vaizdus, garsus, objektus.
kt.) ir taiko juos daiktams tyrinėti.
Turėti įvairių, atkreipiančių dėmesį, naujus potyrius
žadinančių žaislų, medžiagų (skirtingų formų,
tekstūros, spalvų), objektų, skleidžiančių garsus.
Aplinkoje ir joje esančius žaislus, priemones, naudoti
veiklos metu, lavinti visus pojūčius.
Tyrinėti naujų objektų dydžius, savybes, formas,
paviršių įvairiais būdais – liesti, skanauti, apžiūrinėti,
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3 žingsnis
 Atranda vis naujus dalykus artimiausioje
įprastoje aplinkoje.

 Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus,
apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma.
Žaisdamas
atlieka
įsivaizduojamus
simbolinius veiksmus.

mėtyti.
Atrasti vis įvairesnių veiksmų su tuo pačiu daiktu.
Emocingai reaguoti į naują patirtį (stebėtis, džiaugtis,
sunerimti).
Spontaniškais, atsitiktiniais ir nesąmoningais
judesiais, piešimo priemonėmis ar pirštais palikti
netikėtus pėdsakus popieriaus lape. Jausti džiaugsmą
noriai juos kartoti.
Naudoti žaislus, kuriuos galima išardyti, taip pat
garsus skleidžiančius žaislus, išbandyti jų formas.
Žaisti dailės priemonėmis ir medžiagomis, kad
eksperimentuojamais judesiais įgyta patirtis taptų
pirmuoju žingsniu kūrybos link.
Nuolat tyrinėti aplinką (imti, iškraustyti, pabandyti),
veikti bandymų ir klaidų keliu, džiaugtis naujais
atradimais, pažinti tai, ko iki tol nebuvo regėjęs,
patyręs.
Domėtis dar nematytais, naujais daiktais ir
reiškiniais, aptikti naujas, neįprastas daiktų savybes.
Gamtoje noriai išbandyti tai, ko nepatyrė – taškytis
balose, voliotis sniege.
Dėlioti kaladėles, lego, sukurti iš jų naujus objektus.
Atrasti namų reikmenis (šaukštus, puodus, kočėlus ir
kt.), maisto produktus (kruopas, miltus, ir kt.),
gamtos dovanas (giles, kaštonus, kankorėžius ir kt.)
naudojimo galimybes, sukurti iš jų naujus ir netikėtus
produktus.
Savitai reaguoti į naują patirtį.
Saugiai ir džiaugsmingai, laisvoje aplinkoje
eksperimentuoti su įvairia, bet saugia medžiaga.
Žaisti žaidimus su vandeniu. Pilstyti, sverti, semti,
laistyti (prižiūrint suaugusiajam).
Lauke nesmarkiai lyjant ir nesant šaltam orui,
tinkamai apsirengus, vaikams braidyti po balas,
taškyti vandenį, semti jį kibirėliais.
Klausti, domėtis, į klausimus atsakyti trumpai, bet
aiškiai, tyrinėti.
Suaugusiojo pagalba daryti taip, kaip iki šiol nedarė,
pasirenkant kuo įvairesnius sprendimus.
Įdėmiai klausytis pasakojimų apie gyvūnus, augalus,
daiktus, jų išorines savybes, užduoti apie juos
klausimus, patiems pasakoti apie juos.
Žaisti ir vaizduoti menamus veiksmus, manipuliuoti
su menamais daiktais, atpažinti aplinkoje tam tikrus
daiktus ar reiškinius kaip vaidmeninio žaidimo dalį,
pvz. Skruzdėlynas gali būti užgesęs ugnikalnis, o
asfalto takelis – išdžiūvusia jūra.
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4 žingsnis
 Įžvelgia naujas įprastų
reiškinių savybes.

daiktų

bei

 Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas:
žaisdamas, pasakodamas, judėdamas,
kurdamas.

 Sugalvoja įdomių
veikimo būdų.

idėjų,

skirtingų

Žaidimuose realybę paversti nauja tikrove, gebėti
panaudoti kasdien naudojamus daiktus pagal kitą
paskirtį, iš daiktų sukurti savo naują produktą.
Derinti įvairias medžiagas, buities daiktus, baldus ir
sukurti naujus objektus, išbandyti ir jungti įvairias
veiklas (pvz., iš kėdės ir lovos užtiesalo pastato
kaitaliojamą pagal poreikius dekoraciją spektakliui),
kurti ir vaidinti kartu su kitais vaikais.
Išbandyti įvairią veiklą, įvairius daiktų naudojimo
būdus, pastebėti, jog tą patį daiktą, priemonę, dalyką
galima naudoti įvairioms reikmėms ir tikslams (žaisti,
vaidinimui kurti, dekoracijoms puošti) ir kaip galima
pakeisti jo funkcijas, išvaizdą, skirtingai jį pritaikius
ar panaudojus.
Suaugusiajam suteikti laisvę, erdvę, laiką, pasiūlant
naudoti įvairius suneštus butaforinius daiktus, kuriuos
vaikai gali panaudoti kurdami vaidinimus,
rinkdamiesi jiems patinkančią veiklą, režisuodami
savo pačių sugalvotas istorijas.
Suaugusiojo pagalba lavinti kūrybinį mąstymą –
lankstumą, gausumą, detalumą, originalumą:pvz.,
„Kaip dar kitaip galėtum pasakyti, padaryti, ką dar tai
galėtų reikšti?“ (mąstymo lankstumas). Paprašyti
vaiko kuo tiksliau apibūdinti kūrinį, išdailinti piešinį
ir pan. (mąstymo detalumas). Užduoti netikėtus,
fantastinius klausimus, skatinti vaiką išsakyti
originalias mintis (mąstymo originalumas). Sudaryti
sąlygas drąsiai išsakyti visas į galvą atėjusias idėjas:
nupiešti, vaidinti, atlikti kuo įvairesnius judesius,
drąsiai išsakyti visas į galvą atėjusias idėjas (nupiešti,
vaidinti, atlikti kuo įvairesnius judesius, sukurti
melodijas ir t. t. (Idėjų gausumas).
Žaidžiant persikūnyti į įvairius veikėjus, sugalvoti
nebūtų personažų.
Pasakoti apie šeimą, save, kurti nebūtų įvykių,
nutikimų.
Įvairius sumanymus paversti tikrove: tapti antimi,
gyvate, žirgu ir vaizduoti jų judėjimą. Džiaugtis savo
kūriniais, aptarti kokias sugalvotas idėjas, originalius
sprendimus galima pritaikyti ar išbandyti realiame
gyvenime.
Aptarti, ką naujo, originalaus pavyko sukurti,
svarstyti, kaip dar galima patobulinti panašų kūrinį
kitą kartą.
Atlikti įvairius eksperimentus su jau žinoma
medžiaga: maišyti spalvas, kurių dar nėra maišęs,
žiūrėti kas išeis.
Improvizuoti, kurti naujas, netikėtas, originalias
fantastines istorijas, užsiimti nauja veikla, kurioje
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5 žingsnis
 Klausinėja, aiškindamasis jam naujus,
nežinomus dalykus.

 Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį

galima atrasti ir ištirti dar nepažintus dalykus.
Suaugusiajam užrašyti įdomiausius posakius,
klausimus, veiklos būdus. Skatinti idėjomis dalintis
grupėje, kad vaikai pajustų, jog originalūs atsakymai
ir mintys yra vertinami.
Išgirdus naują žodį, pamačius naują daiktą ar kūrinį,
apie jį klausinėti, aiškintis rūpimus dalykus. Aiškinti
kitiems tai, kas pačiam nelabai aišku, aiškintis,
tyrinėti, eksperimentuoti.
Inicijuoti naujas veiklas aplinkai tyrinėti.
Mielai atsakinėti, gauti originalių, negirdėtų
klausimų.
Suprasti, domėtis ir gebėti atsakyti į fantastinius,
neįprastus klausimus, turėti
idėjų ir netikėtų
(nestandartinių) atsakymų. Siūlyti įvairius (dažnai
neįprastus) problemų sprendimo būdus. Gebėti kelti
klausimus, pastebėti trūkstamą informaciją ir t. t.
Suaugusiajam skatinti kūrybiškumą, reikšti idėjas
laisvai uždavinėti daug atviro tipo klausimų
„Kaip...?“, „Ką dar...?“, „Kas būtų...?“ ir pan.).
Klausinėti ir drąsinti, kad idėjų būtų kuo daugiau.
Mąstymo lankstumui – skatinti išsakyti, pavaizduoti
kuo įvairesnes idėjas.
Originalumui – klausinėti ir prašyti išsakyti idėjas
taip, kad niekas kitas taip nesugebėtų, drąsinti
fantazuoti, kurti, nebijoti savo idėjų, sakyti visa, kas
tik ateina į galvą.
Išradingai ir kūrybingai naudoti įvairias medžiagas,
priemones, atlikti užduotis ar kurti projektus. Įprastus
dalykus atlikti neįprastai (sugalvoti, kaip panaudoti
įvairias turimas priemones netikėtu būdu, pvz.,
žaislus į lentyną nuvežti lėlės vežimu).
Realybę paversti nauja tikrovę, atkartoti ir
interpretuoti savo veikloje – vaidinti, piešti,
fantazuoti, kurti istorijas ir pan.
Gebėti kurti naujus žodžių, garsų, objektų spalvų,
judesių, istorijų derinius. Fantazuoti, žaidžiant ir
kuriant nerealias, bet prasmingas situacijas (pvz.:
įsivaizduoti, kad mes einame džiunglėmis...).
Sugalvoti, kaip būtų galima detaliai ištobulinti savo
„objektą“, įsivaizduoti, papasakoti, išreikšti judesiu,
piešiant, kad jis būtų kuo labiau išbaigtas, dar
tobulesnis.
Atrasti skirtumus tarp fantazijos ir realybės.
Įdomia veikla ir patirtimi patirti naujus išgyvenimus.
Dalintis praeityje išgyventa įdomia patirtimi, veikla,
kelionių įspūdžiais ir nuotykiais su kitais vaikais.
Suaugusiajam vengti įvertinimo, vaikų „rūšiavimo“
pagal pasiekimus (kūrybos produktai nevertinami,
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 Išradingai, neįprastai naudoja įvairias
medžiagas,
priemones.
Lengvai
sugalvoja, keičia, pertvarko savitas idėjas,
siūlo kelis variantus. Džiaugiasi savitu
veiksmo procesu ir rezultatu.

6 žingsnis
 Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų,
nežinomų dalykų.

nelyginami vieni su kitais, nerenkami geriausieji
kūriniai, vaikai nesivaržo vieni su kitais). Priimami ir
palankiai vertinami visokie atsakymai, bet kokio
lygio veiklos rezultatai, visais atvejais surandant,
pastebint ir išsakant tai, už ką būtų galima juos
pagirti.
Kūrybiškai panaudoti įprastus objektus savo veiklai
(pvz., bananas tampa telefonu, o pagaliukas
sunkvežimiu). Savitai kurti vaidmeninius žaidimus,
pasirinkti ir interpretuoti auklėtojos, tėvų, brolių,
seserų, įvairių profesijų atstovų vaidmenis.
Išbandyti įvairius piešimo būdus (vašku, dažymą
pirštais ir pan.), sukurti naujus savo sugalvotus
siužetus, tyrinėti ir išbandyti naujus žaislus, atrasti
naujas jų savybes ir paskirtį.
Aktyviai dalyvauti kuriant ir pristatant bendrą
produktą. Sėkmingai dirbti su kitais. Tartis su grupe,
mokėti pateikti savo idėjas, ieškoti bendro sprendimo
(neužgožiant kitų ar neliekant nuošalyje).
Dalintis įspūdžiais, kaip sekėsi dirbti kartu, kaip
pavyko sukurti naują kūrinį. Rinktis įvairias
medžiagas, žaislus, priemones, kurti iš jų naujus
produktus po vieną ar grupelėse. Dalintis idėjomis,
dirbti porose ir (ar) grupelėse, kartu priimti
sprendimą.
Mokytis dirbti grupėje, diskutuoti apie tai, kaip
jaučiasi kiti vaikai, jei vienas neleidžia kitiems nieko
pasakyti. Mokytis dalintis idėjomis.
Noriai mokytis dar daugiau, diskutuoti, aptarti
kilusias idėjas, temas, užduotis.
Kelti klausimus, pastebėti trūkstamą informaciją ir
t. t.
Patirties plėtimui ir žinių įgijimui naudotis tokiais
šaltiniais, kaip knygos, internetas ar suaugusysis,
galintis praplėsti vaiko akiratį.
Diskutuoti „Kas būtų jeigu..?“.
Įvairios veiklos metu ne tik patalpoje, bet ir lauke,
pamatyti naujus, iki tol nepastebėtus įvairius gamtos
reiškinius skirtingais metų laikais, stebėti augalų,
paukščių gyvenimą.
Atkreipti dėmesį į visus žmogaus pojūčius. Mokytis
pastebėti, įsiklausyti, užuosti, paliesti ir pajusti.
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 Kelia
probleminius
diskutuoja,
svarsto,
fantazuoja.

klausimus,
įsivaizduoja,

 Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo
suklysti.

Kelti klausimus, svarstyti: „O kas bus toliau?“, „Kas
iš to išeis?“ ir pan. Atlikti įvairius eksperimentus.
Suprasti, domėtis ir gebėti atsakyti į fantastinius,
neįprastus klausimus, turėti netikėtų (nestandartinių)
idėjų ir noriai naudotis anksčiau išbandyta medžiaga,
bet ją perkurti, panaudoti kitaip, remiantis ankstesne
patirtimi, taip nuolat tobulinant veiklos galimybes.
Naudoti įvairūs metodus ir būdus:
a) smegenų audrinimas (pvz., klausimas, ką daryti,
kad žmonės būtų laimingi, kad nebūtų karo?);
b) fantastiniai klausimai (pvz., kas būtų, jei nustotų
šviesti Saulė, jei išnyktų visi suaugusieji?);
c) išvardinti kuo daugiau daikto panaudojimo būdų
(pvz., kaip dar galima panaudoti šaukštą, plastikinius
butelius?);
d) kūrybiniai vaidinimai (suvaidinti kokia nors tema
trumpą siužetą, padalijus vaikus į dvi grupeles (vieni
vaidina, kiti spėja, kas ten vaidinama);
e) pasakos kūrimai sėdint ratu;
f) fantastinio gyvūno piešimas (po vieną ar
grupelėse).
Vaikams paaiškinti, kad galimi patys įvairiausi
atsakymai ir kuo jie įdomesni ir labiau netikėti, tuo
geriau.
Žinomas istorijas pakeisti naujais herojais ar
charakteringais veikėjais. Daug žinomų pasakų vietų
pakeisti naujomis, tyrinėti paveikslus, piešti piešinius
ar vaidinti improvizuojant įvairias istorijas.
Perkurti pasakas (pvz., klausiant, kas būtų, jei
pasakoje vilkas taptų geras, o Raudonkepuraitė –
klastinga?).
Kurti žaidybinę ir tyrinėjimo aplinką, gamintis
reikiamų priemonių vaidmeniniams žaidimams:pvz,
kurti roboto kostiumą, mumių slėnį, žemėlapį kaip
surasti katę ar nuvykti į Trolių mumių slėnį ir pan.
(žr. priedą. Naratyvinio žaidimo dienoraščiai)

 Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų
sprendimų,
neįprastų
medžiagų,
priemonių, atlikomo variantų, lengvai,
greitai keičia, pertvarko, pritaiko, siekia
savito rezultato.
18. Mokėjimas mokytis

Vertybinė nuostata: Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko.
Esminis gebėjimas: Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas,
ieškodamas informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos
mokymosi būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą.
Sutelkti dėmesį į žaislus, daiktus, žmones, reaguoti
1 žingsnis
 Reaguoja į kalbinimą, mimiką, žaislus, kūno judesiais, mimika, garsais, šypsena.
daiktus. Stebi ką nors ir susitapatina su Žiūrėti į besišypsančio suaugusiojo veidą ir pačiam
juo, mėgdžioja, siekia išgauti tą patį pradėti šypsotis. Stebėti ir kartoti garsus, judesius.
rezultatą. Pradeda tyrinėti žaislus ir Žaislus dėti į burną, imti, mesti, perimti iš rankos į
ranką, barškinti, daužyti.
daiktus visais pojūčiais.
Suaugusiajam kalbėti su kūdikiu, jam rodyti įdomius
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2 žingsnis
 Nori naujų įspūdžių, todėl aktyviai domisi
aplinkos daiktais – juda, norėdamas
paimti, pasiekti, išbandyti žaislus ar
daiktus.

 Patraukia, pastumia, paridena, įdeda
daiktus ir stebi, kas vyksta, bando
pakartoti pavykusį veiksmą. Stebi,
mėgdžioja, klausia.

3 žingsnis
 Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam
tikro rezultato.

 Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia,
atidžiai
stebi,
bando.
Modeliuoja
veiksmus ir siužetinio žaidimo epizodus.
 Džiaugiasi tuo, ką išmoko.

žaislus ar daiktus, sudaryti galimybes judėti,
praktikuotis, džiaugtis kai kas nors pavyksta, girti.
Suaugusiajam maitinant, maudant, žaisti su kūdikiu,
kalbėtis, rodyti ir vaidinti veiksmus su žaislais.
Pasirūpinti žaislais, kurie skatina tyrinėjimą visais
pojūčiais.
Judėti spontaniškai ir turėti tikslą ką nors pasiekti,
pajudinti, pabandyti. Daryti tai sutelkus dėmesį, nors
pamačius, pvz., naują žaislą, lengvai pereiti prie kitos
veiklos.
Pastebėti vaikų ketinimus, juos įvardinti, jei reikia padėti įgyvendinti.

Kelis kartus iš eilės žiūrėti, girdėti tą patį, pvz.,
skaitomą pasaką, dainą ar filmuką.
Pastebėti suaugusiuosius, vyresnius ar bendraamžius
vaikus ką nors darant, patiems bandyti daryti taip pat.
Klausti „Kas čia?“, „Kur?“, prašyti parodyti.
Žaisti su tokiais žaislais, kurie paskatintų stumti,
traukti, imti, čiupinėti pirštais, kišti į burną, kuriais
galima įvairiais būdais manipuliuoti ir kurie
reikalauja minimalios suaugusiojo pagalbos.
Žaisti ir mokytis individualiu tempu. Į vaiko
individualias pastangas, smalsumą ir tyrinėjimus
žiūrėti pozityviai, išklausyti, paskatinti, džiaugtis tuo,
ko jie išmoko, jų mažais atradimais.
Žinoti, kad paspaudus dėžutės dangtelį, iššoka
žaisliukas. Daug kartų kartoti veiksmą, krykštauti,
kai sulauki rezultato. Nustebti, apžiūrėjus dėžutę,
jeigu žaislas neiššoka.
Suaugusiajam atkreipti dėmesį į vaiko ketinimus,
norą ką nors išbandyti, pažinti, ir sukurti sąlygas
vaikui mokytis.
Klausti, kaip ir kodėl kas nors vyksta, kaip veikia,
atidžiai stebėti, bandyti, pvz., pastatyti bokštą iš
kaladėlių, jį sugriauti ir žiūrėti kas įvyksta.
Sugalvoti ir žaisti siužetus su žaislais, kviesti
aplinkinius pažaisti kartu parduotuvę ar daktarą,
mėgdžioti suaugusiojo kalbą, veiksmus, žaidimą
kartoti keletą kartų, sugalvoti naujų veikėjų, veiksmų.
Noriai imtis įvairių suaugusiųjų darbų, padėti
tvarkyti, valyti, padengti stalą.
Suprasti savo galimybes ir apribojimus, tobulinti
savo gebėjimus individualiu tempu.
Vaikams patiems pajusti ir nuspręsti, kada jiems
reikalinga pagalba.
Inicijuoti žaidimus. Kurti prasmingą ir, kur
įmanoma, tikrovišką žaidimo ir darbo kontekstą.
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Pvz., šluota šluojamas takelis, o šlapia šluoste
valomas stalas.
Suaugusiajam kartu su vaiku džiaugtis tais dalykais,
kurių jis jau išmoko: užsisegti sagas, bėgioti,
sudėlioti dėlionę.
4 žingsnis
 Pasako, parodo, ką nori išmokti.

 Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo
žaidimų ir veiklos idėjas, imasi
iniciatyvos joms įgyvendinti, pastebi ir
komentuoja padarinius.

 Pasako, ką veikė ir ką išmoko.

5 žingsnis
 Norėdami ką nors išmokti pasako, ko
nežino ar dėl ko abejoja.

 Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso
klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina.

 Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką
darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, jeigu...
Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką
darys toliau, spėlioja, kas atsitiks, jeigu...

6 žingsnis

Vaikas gali paėmęs žirklutes ir neatkirpęs popieriaus,
auklėtojui sakyti: „Man nepavyko“ ir tiesti rankutes,
kad auklėtojas jį pamokytų.
Suaugusiajam pastebėti situacijas, kuriose vaikas
nori ko nors išmokti. Skatinti pasakyti, ko nori
išmokti, sudaryti sąlygas mokytis to, ko jis nori.
Vaikas gali pats žaisti, stengtis įtraukti kitus į vis
sudėtingesnio siužeto žaidimus.
Kai kurie vaikai gali mėgti dėlioti dėliones, statyti
namus, bokštus, konstruoti, išardyti, sugriauti ir
stebėti, kas atsitinka.
Stebėti, kaip tai daro kiti ir stengtis pakartoti.
Suaugusiajam netrukdyti, kai vaikas įsitraukia į
žaidimą, ko nors mokosi, tačiau stebėti ir padėti ar
padrąsinti, kai vaikas prašo ir matoma, kad tai būtina.
Pasakoti, kad su muzikos mokytoja dainavo ir
išmoko padainuoti dainelę.
Kalbėti su suaugusiuoju apie tai, ką veikė per dieną ir
ko išmoko.
Pasakyti, ko nori išmokti, pvz., nupiešti žmogų,
gyvūną, drąsiai klausti suaugusiųjų, pasakyti, kad
nemoka nupiešti katės, nes išeina panaši į žmogų.
Sakyti „aš nežinau“, nebijoti suklysti ką nors darant,
iškelti klausimus, problemas, sugalvoti, kaip rasti
atsakymą ar sprendimą. Pvz., kaip iš aplinkinių
daiktų pasistatyti namą, kaip nulipdyti iš plastilino
norimą daiktą.
Įsitraukti į mokymąsi žaidžiant, konstruojant,
piešiant, lipdant, pilstant, grupuojant daiktus.
Vaikų sugebėjimas išlaikyti dėmesį ir domėjimasis
aplinkiniu pasauliu didėja. Suaugusiajam numatyti
įvairios veiklos, kuri padeda išmokti tyrinėti ir pažinti
aplinką.
Suaugusiems ir kitiems vaikams aiškinti, ką norėjo
padaryti, ką padarė, ką darys toliau.
Kalbėtis apie tai, kas gali atsitikti, jeigu pasirinks
vienokią ar kitokią veiklą, pvz., jeigu iš didesnio indo
pils vandenį į mažesnį, jeigu gatvę pereis ne per
perėją.
Kalbėtis apie savo žaidimus, kitas veiklas, taip
plėtojant jų refleksijos gebėjimus.
Sakyti, kad nori išmokti rašyti, skaityti, skaičiuoti,
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 Kalba apie tai, ką norėtų išmokti, ką
darys, kad išmoktų, numato, ką veiks
toliau, kai išmoks. Laiko save tikru
mokiniu, atradėju.
 Drąsiai ieško atsakymų į klausimus, rodo
iniciatyvą iškeliant ir sprendžiant
problemas.
Išsiaiškina,
kokios
informacijos reikia, randa reikiamą
informaciją įvairiuose šaltiniuose, pvz.,
enciklopedijose, žinynuose.
 Siūlo ir jungia idėjas bei strategijas joms
įgyvendinti.

 Pasako, ką jau išmoko, ką dar mokosi,
paaiškina, kaip mokėsi, kaip mokysis
toliau.

išsiaiškinti, tyrinėti aplinką.
„Ryto rato“ ir kitos veiklos metu suaugusiajam
kalbėti su vaikais, ko jie nori išmokti, kaip jie gali
mokytis, pastebėti vaiko norą ir sudaryti sąlygas to
išmokti.
Klausinėti suaugusiųjų, kas, kaip, kodėl vyksta,
savarankiškai bandyti ieškoti atsakymų.
Noriai žaisti įvairius tinkamus vaiko amžiui stalo ir
kompiuterinius žaidimus, klausytis skaitomų knygų,
patiems mielai jas vartyti, surasti atsakymus į
iškilusius klausimus.
Savarankiškai ieškoti sprendimų, o pagalbos į
suaugusiuosius kreiptis tik tada, kai pats negali
išspręsti.
Žaisti sudėtingus žaidimus ir kartu mokytis tyrinėti
daiktus, medžiagas, jų savybes ir kitų dalykų.
Susipažinti su enciklopedijomis, internetu, mokytis
jais naudotis.
Džiaugtis ir didžiuotis savo atliktu darbu, aiškinti
draugams, tėvams pedagogams kaip sekėsi tai atlikti
ir ką toliau galės padaryti.

Ugdymo procese kūrybinę pedagogo ir vaiko sąveiką užtikrina taikomi ugdymo(si)
metodai:
 žaidimas – pagrindinis vaikų ugdymo(si) metodas, svarbi vaiko kultūros dalis. Žaisdami
vaikai atskleidžia savo patirtį, kaupia ją, išgyvena įvairius vaidmenis, išreiškia jausmus ir
emocijas, sprendžia problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose
situacijose, kuria bendravimo situacijas ir kt.
 Naratyvinis žaidimas – vaiko saviraiška kurti, vaidinti ir žaisti savitai įdomaus siužeto

istoriją, kuri gali būti inspiruota perskaityta knyga, matytais spektakliais, filmais, unikalia
patirtimi ar pan.
 Stebėjimas – vienas iš pagrindinių metodų, siekiant pažinti vaiką, atskleisti jo

individualius poreikius, gebėjimus ir galias.
 Interpretacija – vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo būdas, padedantis jam

atsiskleisti, savitai išreikšti savo ar pedagogų pasiūlytus sumanymus, idėjas.
 Eksperimentavimas, tyrinėjimas – vienas iš aplinkos pažinimo ir patirties kaupimo būdų,

kurie skatina vaiką aktyviai veikti, daryti atradimus, planuoti, organizuoti. Pokalbis,
diskusija – vaikai skatinami išreikšti savo nuomonę, požiūrį, argumentuoti išsakytas mintis,
klausyti ir girdėti, ką sako kiti, apibūdinti savo ir kitų veiklą, kritiškai mąstyti.
 Kūrybiškumą skatinantys metodai: naujų sumanymų kūrimas, „minčių lietus“, problemų
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sprendimas, idėjų kūrimas, informacijos radimas ir jos pritaikymas, vaizduotės pratimai ir
kt.
 Ugdymo aplinkos modeliavimas: aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti

ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. Aplinka kuriama atsižvelgiant į vaikų poreikius,
galimybes, interesus. Vaikai kuria ir keičia aplinką patys, ją pritaiko savo sumanymams.
 Išvykos, ekskursijos: turtinama vaikų pažintinė, socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis,

ugdomi įgūdžiai ir gebėjimai.
 Sportinės veiklos metodai: futboliukas, krepšinis, parašiutas, estafetės, varžybos,

komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai.
 Regio Emilia metodo elementai: meninė veikla prie šviesos ir smėlio stalų, kūrybinėse

laboratorijose, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis ir kt.
 IT taikymas: kompiuteriniai žaidimai, praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos,

fotografavimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas.
 Projektų metodo taikymas. Projektų metodo elementai (stebėjimas, analizė, refleksija)

leidžia labiau pažinti vaiką, t.y. jo gebėjimus, patirtį, asmenines savybes, interesus, patirties
kaupimo būdus. Nuolatinė refleksija ir analizė padeda vertinti vaiko pasiekimus ir numatyti
ugdymo(si) perspektyvą.
Ugdymo(si) aplinka ir priemonės yra neatsiejama ugdymo turinio dalis, padedanti siekti
ikimokyklinio ugdymo programos tikslo. Aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų
priemonių (taip pat ir specialiųjų ugdymosi priemonių), skatinančių aktyvią vaiko veiklą, jo
smalsumą, vaizduotę. Ugdymo aplinkoje yra įrangos ir ugdymo(-si) priemonių, pritaikytų ir
berniukams, ir mergaitėms. Grupių baldai, įranga ir ugdymo priemonės, grupių erdvės, kitos
patalpos, žaidimų aikštelės yra patrauklios, estetiškos, saugios ir patogios. Vidaus patalpos
yra ergonomiškos, tinkamai apšviestos, vėdinamos, jose palaikoma tinkama temperatūra.
Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymuisi naudojamos priemonės aplinkos puošimui,
higienai užtikrinti. Žinias ir patirtį apie sveiką gyvenseną vaikai įgyja nuolat veikdami:
gamina įvairius patiekalus, susipažįsta su maisto produktais. Šiam procesui vykdyti
įsigyjami daiktai, medžiagos, įrankiai, buitinė technika ir įrengimai, knygos, plakatai, audio,
video įrašai. Žmogaus kūno tyrinėjimui naudojami muliažai, plakatai, didaktiniai ir stalo
žaidimai, konstruktoriai.
Judėjimo poreikį tenkinti padeda įrengimai, esantys grupių aplinkoje ir lauke (kompleksai su
skersiniais, virvėmis, gimnastikos žiedais, kopėtėlėmis, čiuožyklomis, sūpynėmis, nameliai
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su kopėtėlėmis ir čiuožimo kalneliais, krepšinio, futbolo, judrių žaidimų aikštelės. Lauko
aplinkoje ir vidaus patalpose (grupėse, salėje) naudojamos sporto priemonės: kamuoliai,
virvutės, šokdynės, rogutės, futboliuko vartai ir kt.
Bendravimo situacijų kūrimui, problemų sprendimui naudojami įvairūs kūrybiniai, stalo,
konstrukciniai žaidimai, atributika siužetiniams žaidimams. Kuriamos uždaros erdvės:
dviejų aukštų nameliai, spintelių bei lentynų pertvaros, palapinės, širmos, kurios užtikrina
saugų judėjimą, padeda atsiriboti nuo kitų, kai vaikui to norisi, rinktis žaidimo vietą,
priklausomai nuo vidinės būsenos ar nuotaikos.
Kuriamos erdvės tyrinėjimams ir eksperimentams. Naudojamos priemonės, skatinančios
vaikų savaiminę veiklą, iniciatyvas, norą pažinti, atrasti. Tai ,,šviesos“, ,,smėlio“ stalai,
dėžės, įvairios lempos, šviestuvai, prožektoriai, padidinimo stiklai, akiniai, lupos,
svarstyklės, matavimo prietaisai, garso išgavimo priemonės, cilindrai, pašto dėžutės, šviesos
projektoriai ir kt. Vaikų veiklai pasitelkiamos įvairios techninės priemonės: muzikiniai
centrai, telefono, kasos aparatai, mikroskopai.
Naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai, fotoaparatai. Vaikai patys ar su kitų
pagalba tyrinėja, atranda įvairias technologijų panaudojimo galimybes, padidėja jų
matematinio ugdymosi galimybės – vaikai mokosi grupuoti, lyginti, apibendrinti,
klasifikuoti.
Komunikacinei veiklai pasitelkiamos informacinės priemonės: bibliotekėlės (pasakų,
spalvinimo, užduotėlių knygos, vaikiškos enciklopedijos ir kt.), spaudiniai (plakatai, stalo,
konstrukciniai žaidimai ir kt.), skaitmeninės priemonės (paruoštukai, įrašai, kompiuteriai ir
kompiuterinės programos, kompiuteriniai žaidimai, ugdomieji, animaciniai filmai ir kt.),
meninės raiškos priemonės (antrinės žaliavos, dailės priemonės, knygos, paveikslai,
parodos), įvairios išvykos.
Organizuojamos edukacinės programėlės vaikams suteikia naujų įspūdžių, kurie skatina
vaikus kalbėti, reikšti mintis. Vaikų meninei, kūrybinei veiklai kuriama saviraišką žadinanti
aplinka. Naujos patirties vaikai įgyja lankydami parodas, teatrus, renginius, susitikdami su
meno žmonėmis, stebėdami meninių kolektyvų pasirodymus.Vaikų meninei raiškai
naudojamos įvairios faktūros medžiagos, dailės priemonės, muzikiniai instrumentai, garso ir
vaizdo įrašai, teatro priemonės, atributika, dekoracijos erdvių įsirengimui.
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5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaiko pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus ir
daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Vaiko pasiekimai ir pažanga
stebimi ir fiksuojami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo projektą, kuriame
išdėstyta aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių su esminėmis nuostatomis ir gebėjimais,
kuriuos vaikas įgyja iki šešerių metų. Vertindami ugdymo pasiekimus siekiame:
 pažinti vaiką ir jo individualybę;
 išsiaiškinti kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes;
 nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą;
 padėti vaikui pačiam susivokti, kas jam sekasi gerai ir kur reikia pagalbos;
 informuoti tėvus ir siekti bendradarbiavimo;
 pamatyti ir įvertinti savo darbo veiksmingumą.
Pagrindiniai vaiko pasiekimų vertintojai yra grupių auklėtojos. Vaiko pasiekimų vertinime
dalyvauja tėvai (globėjai) ir patys vaikai. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pasiekimų
vertinime dalyvauja lopšelio-darželio specialistai. Jie teikia rekomendacijas grupių
auklėtojoms, tėvams (globėjams) apie vaiko ugdymosi galimybes, perspektyvas, aptaria
pagalbos teikimo būdus. Pedagoginei psichologinei tarnybai rekomendavus, sudaromos
individualios programos vaikams, kuriems ugdymo turinys pritaikomas. Pirminis vaiko
pažinimas prasideda nuo pokalbių su tėvais (globėjais) apie vaiką. Vaikui pradėjus lankyti
įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai, surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus,
individualius ypatumus. Pedagogai vertina vaiko gebėjimus pagal visas ugdymo sritis,
nustato vaiko pasiekimų žingsnelį ir numato silpniau ir stipriau išreikštus gebėjimus. Tėvų ir
pedagogų vertinimas apie vaiko pasiekimus užrašomas vaiko pasiekimų ir pažangos apraše.
Informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir pažangą renkama viso vaiko ugdymosi
įstaigoje metu. Su vaiku aptariama, kas jam sekėsi, kas buvo sunku, ką jis sužinojo, kaip
jautėsi. Po pirmo ir antro pusmečio atliekama surinktos informacijos apie vaiko pasiekimus
ir pažangą analizė. Atsižvelgdama į vaiko pasiekimų rezultatus, auklėtoja planuoja tolimesnį
vaiko ugdymą(si). Vaiko pasiekimai aptariami su tėvais (globėjais) individualių pokalbių
metu. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai:
 Pokalbis su vaiko tėvais (globėjais), siekiant išsiaiškinti tėvų lūkesčius dėl vaiko
ugdymo(si) ir sužinoti nuomonę apie vaiko pasiekimus ir pažangą.

75

 Pokalbis su vaiku, siekiant išsiaiškinti, kaip vaikas gali išsakyti savo mintis,
samprotavimus,požiūrius, išgirsti komentarus apie savo ar kito vaiko veiklą.
 Stebėjimas – pagrindinis vaiko pažinimo būdas, kurį taiko įstaigos pedagogai.
 Vaikų veiklos rezultatų analizė (kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašų analizė, vaiko veiklos
nuotraukos su aprašais, žodinė kūryba, rašytinės kalbos pavyzdžiai ir kt.).
Vaiko ugdymo(si) pasiekimai dokumentuojami ir kaupiami ,,Vaiko aplanke“. Į aplanką
dedamas pedagogų ir tėvų vertinimas apie vaiko pasiekimus, pačių vaikų mintys, pedagogų
atliktų stebėjimų apibendrinimai ir išvados, tikslingai atrinkta vaiko pažangą ir pasiekimus
rodanti informacija, vaiko dailės ir kiti darbeliai.Vaikui pereinant į priešmokyklinio ugdymo
grupę, įvertinami jo gebėjimai ir pasiekimai, įgyti per visą ikimokyklinį laikotarpį. Ši
informacija perduodama priešmokyklinio ugdymo pedagogui.
____________________________

76

6. NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
1. Ankstyvasis ugdymas. Einon D. V. – UAB“Egmont Lietuva“,1998.
2. Ankstyvojo ugdymo vadovas. Monkevičienė O. (sud.). – V.: Minklės leidyba, 2001.
3. Artyn vaiko / Egmonto projektas vaikų darželiams. – V.:Polilogas, 1997.
4. Becker-Textor Ingeborg. Kūrybiškumas vaikų darželyje.-V.: Presvika,2001.
5. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.Vilnius: Švietimo aprūpinimo
centras, 2014.
6. Bitinas, B. Ugdymo filosofija. Vilnius, Enciklopedija, 2000
7. Brėdikytė M. (2011). The zones of proximal development in children's play, Univesity of
Oulu. ISBN 978-951-42-9614-7
8. Čiurlionytė J. 30 dainelių mažiems vaikams-V.:Muzika,1990.
9. Demokratiškos pedagogikos matai / Ch.R.Mathiasen, E.Staerfeldt (sud.).-V.:Ciklonas, 2005
10. Diane trister Dodge, Laura J. Colker, Cate Heroman. Ikimokyklonio amžiaus vaikų
kūrybiškumo ugdymas.- ,,Presvika“, 2007.
11. Diane trister Dodge, Sherrie Rudick, Kai – lee Berke. Ankstyvojo amžiaus vaikų
kūrybiškumo ugdymas - ,,Presvika“, 2008.
12. Didžioji vaikų žaidimų ir darbelių knyga. Bertrun Jeitner-Hartmann (sud.) -V.:Lektūra,2000.
13. E.Staerfeldt, Ch.R.Mathiasen. Pedagogika ir demokratija.-V.:Aidai,1999.
14. P. Hakkarainen, M. Brėdikytė, A. Brandišauskienė, G. Sujetaitė-Volungevičienė,
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida. Žaidimas ir savireguliacija, Monografija, 2015)
15. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa – http://www.smm.lt/uploads/documents/gyvenimoigudziu-programa.
16. Grabbet R. Didžioji spalvota žaidimų knyga. – V.: Mūsų knyga, 2000.
17. Grinevičienė N. Vaikystės žaidimai. Kaunas: Šviesa, 2002.
18. Grinevičienė N. Mažylių žaidimai. – K.: Šviesa, 1999.
19. Grinevičienė N., Jarovaitienė R. Tradiciniai žaidimai. – K.: Šviesa, 1997.
20. Humanistinio vaikų ugdymo programa. Auginu gyvybės medį. Bakūnaitė J. – V.: Eugrimas,
1998.
21. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo
aprūpinimo centras, 2016

77

22. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo
aprūpinimo centras, 2015
23. Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams. – V.: Leidybos centras,
1993.
24. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos
įstatymu Nr. I-983.
25. Kaffemanienė I.,Burneckienė I. Specialiųjų poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas.Š.:Šiaulių universiteto,2001.
26. Katinienė A. Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje.:V.:Kronta,1998.
27. Katinienė A., Vaičienė A. Muzika vaikų darželyje.-Š.:Šiaurės Lietuva,2001.
28. Katinienė, A. (1998).Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje. Vilnius: Kronta.
29. Klimka L., Kazlauskas R. ir kt. Po tėviškės dangum.-V.: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos
institutas,1997.
30. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 08 20 nutarimas Nr. IX- 1569 „Dėl Vaiko gerovės
valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 52 – 2316).
31. Lietuvos Respublikos seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX – 1569 patvirtinta
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (Žin., 2003,Nr. 52-2316).
32. Lietuvos Respublikos seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745. Valstybinė
švietimo 2013 –2022 metų strategija.
33. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 04 18 įsakymas Nr. ISAK – 627
„Dėl ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 52 – 1752).
34. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853).
35. Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija, 1989.
36. Mažųjų skaitiniai. Glebuvienė V., Matutis A. (sud) -K.:Šviesa,1986.
37. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. – V., Švietimo
aprūpinimo centras, 2006.
38. Projektų metodas ugdymo praktikoje. Tamošiūnas T. – Š.: Šiaulių universiteto leidykla,
1999.
39. Projektų metodas ugdymo procese. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga / Kiseliovas
A.(sud). – Š.: Šiaulių universitetas, 2002.
40. Projektų metodo pagrindai. Gražienė V.– V.:,,Gimtasis žodis“, 2009.
41. Raidos psichologija. Žukauskienė R. – V.: Margi raštai, 1998.

78

42. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. ( www.smm.lt/ugdymas/docs/2007-02-07ISAK – 179 pdf.
43. Saulės kelias. Gražienė V.(sud.) -K.: Šviesa,1994.
44. Stebėjimas ir refleksija vaikystėje . Szarkowicz D. – Thomson Social Science Press, 2011.
45. Steišūnienė J. Dainuojantys pirštai.-V.:Tropikų vabzdys,2002.
46. Ugdymo programų planavimas ir realizavimas. Saugėnienė N. – K.: KTU, 2003.
47. Utz A., Martin J. Įdomieji bandymai.-V.:Lektūra,1999.
48. Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis“. - V.: Leidybos centras, 1993.
49. Vėrinėlis. Knyga auklėtojai. I dalis Monkevičienė O. – V.: Leidybos centras, 1995.
50. Vėrinėlis. Knyga auklėtojai. II dalis. Monkevičienė O. – V.: Leidybos centras, 1995.

79

7. PRIEDAI

Naratyvinio žaidimo dienoraštis
Pavyzdys Nr.1

ŽAIDIMŲ PASAULIO PLANAS

PASTEBĖJIMAI KAS ĮVYKO?

(Planuojami konkretūs žaidimo žingsniai;
suaugusiųjų vaidmenys; vaikų žaidimo pozicijos)

(Kaip žaidimas klostėsi; kur nukrypo siužetas; ką vaikai pridėjo?)

1.
Auklėtoja supažindina
vaikus, kad atvyks svečiai ir bus įdomus
žaidimas
2.
Svečių (daktarės Šmyšės ir
jos padėjėjos Šyšės) skambutis
3.
Vaikai pasitinka svečius
4.
Vaikų „sveikatos“
tikrinimas: (matuoja ūgį cukinijomis,
gerklės tikrinimas: ar vaikas garsiai
kalbasi su kitais, ar netriukšmauja;
klausos tikrinimas: ar moka išgirsti
draugus, auklėtoją, tėvus, kas jo ausytėse
„gyvena“; širdelės tikrinimas (kaip
jaučiasi, ar nepyksta, ar yra draugiškas,
ar daug myli)
5.
Gydytojas pakomentuoja
kiekvieno sveikatos būvį, savijautą
6.
Gydytojas išrašo
kiekvienam pažymą ir dalija stebuklingus
riešutus
7.
Vaikai patys nupiešė savo
portretą ant pažymos kortelės.
8.
Duoda grupei dovaną:
triukšmo barometrą, pūtimo maišelį
energijai išlieti.
9.
Daktarai atsisveikina su
vaikais ir pamiršta akinius.
10.
Vaikai svarsto ką su jais
toliau daryti.
Suaugusieji:
Daktaras ir padėjėja
Auklėtoja ir padėjėja („pacientės“ –
stebėtojos)
Auklėtoja - filmavo ir fotografavo
Vaikai – pacientai.

Žaidimas klostėsi pagal numatytą planą.
Vaikai nudžiugo, sužinojus apie svečių atvykimą, nors kai
kurie vaikai laikėsi atokiai. Vaikai buvo nustebę,
susidomėję, kai kurie buvo išsigandę, sėdėjo gale, bet kai
kurie perėjo į priekį, dvi mergaitės komentavo: „žiūrėkit,
jos žaidžia kaip vaikai“. Įsibėgėjus žaidimui, šios mergaitės
patikėjo kuriama istorija, jos pasakė:“tai gal čia iš tikrųjų
daktarai?“
Du vaikai neišdrįso (trimečiai) „pasitikrinti“ sveikatą.
Ką vaikai pridėjo žaidime?
Vaikai atsinešė kėdes, sukūrė „ligoninės priimamąjį“, kurie
buvo labai įsitraukę į žaidimą – sėdosi į priekinę eilę pire
pat gydytojos.
Vaikai sąveikavo su daktare Šmyše, komandavo savo
draugų „sveikatos būklę“.
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DALYVAVIMAS
VAIKAI (vaikams keliami individualūs ir
kolektyviniai raidos tikslai; kokie vaidmenys
konkretiems vaikams?)

Bendri tikslai:
vaikai įsitrauks į žaidimą su personažu:
atskleis vaizduotę, prisiims žaidimo
vaidmenį.
Žaidę vaikai grupėje mažiau triukšmaus,
mokės siūlyti idėjas, vaikai mažiau bijos
gydytojo.
Trimečiai: įsijungs, išlaikys dėmesį,
nebijos personažų.
Keturmečiai, penkiamečiai: susidomės,
drąsiai išsakys savo mintis, siūlys idėjas,
spręs problemas, susikaups.

PATIRTYS
ĮSITRAUKIMAS IR EMOCIJOS
(Vaikų ir suaugusiųjų patyrimas, kilę emocijos; ar vaikus įtraukė
žaidimo siužetas; ar jiems patiko; kurie momentai labiausiai?)

Suaugusiems ir vaikams buvo sunku įsijausti į vaidmenį,
patikėti žaidimu, bet palaipsniui visi įsitraukėme į žaidimą.
Vaikai iš pradžių nepatikėjo, kad tai „daktaras“: trimetis
Gantas išsigando daktaro, nes turėjo baimę gydytojams, jis
neišdrįso įsitraukti į paciento vaidmenį, bet aktyviai stebėjo
žaidimą.
Penkiametis Arminas buvo išsigandęs, o vėliau įsitraukė,
atėjo „pasitikrinti“ sveikatos.
Visus nustebino daktarė Šmyšė, ji tikrindama sveikatą
atskleidė vaiko vidinę savijautą, vertybines nuostatas.

SUAUGUSIEJI
(Buvimo vaidmenyje patyrimas; konkrečių vaikų
stebėjimas ir jiems keliamų tikslų įgyvendinimas)

Suaugę kėlė tikslą – įsijausti į vaidmenį,
kartu su vaikais žaisti, lanksčiai reaguoti
į vaikų mintis. Sukurti įtikinamą
vaidmenį ir istoriją, stebėti vaikų emocinį
įsitraukimą, sužadinti jį.
DARBŲ PASISKIRSTYMAS
Pasiskirstėme: vaidmenimis (Daktaras,
daktaro padėjėja), auklėtoja stebi ir
padeda vyresniesiems vaikams, o
auklėtojos padėjėja stebi jaunesniuosius
vaikus ir padeda jiems.
Pedagogas filmuotojas ir fotografas.

Kaip buvo skatinamas vaikų vystymasis? Tikslų kėlimas
(Ar jūsų vaidmuo padėjo pasiekti vaikų tikslus? Kokius? Kokie tikslai
gali būti keliasi toliau?)

Pasiektas vaikų emocinis įsitraukimas į žaidimą, vaidmens
prisiėmimas, dėmesio išlaikymas (žaidimas truko 1 val. 15
min.).
Toliau keliame tikslą – siekti didesnio vaikų įsitraukimo
sprendžiant problemas, skatinti juos kelti idėjas.
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Naratyvinio žaidimo dienoraštis
Pavyzdys Nr.2

ŽAIDIMŲ PASAULIO PLANAS
[PLAY-WORLD PLAN]

PASTEBĖJIMAI [OBSERVATIONS]
KAS ĮVYKO?

(Planuojami konkretūs žaidimo žingsniai;
suaugusiųjų vaidmenys; vaikų žaidimo pozicijos)

(Kaip žaidimas klostėsi; kur nukrypo siužetas; ką vaikai pridėjo?)

1.Daktarė Šmyšės skambutis vaikams su
prašymu atvežti į Afriką jos paliktus
grupėje akinius. Daktarė prisako vaikams
nesinaudoti stebuklingais akiniais.
2.Vaikai aptaria kaip nukeliauti į Afriką
3.Vaikai konstruoja transporto priemonę.
4.Vaikai su auklėtoja, padėjėja ir
praktikantėmis leidžiasi į kelionę.
5.Pakeliui, vienoje saloje indėnų genties
vadas prašo pagalbos išgydyti salos
gyvūnus.
6.Iškyla dilema: kaip padėti, ar
pasinaudoti stebuklingais akiniais?
7.Gyvūnų gydymas
8.Atsisveikinimas su indėnų salos
gyventojais.
9.Tolesnė kelionė pas daktarą Šmyšę.
10.Audra
11.Transporto priemonės dužimas.
12.Laimingas išsigelbėjimas.
13. Akinių praradimas.

Žaidimas klostėsi pagal numatytą planą.

Suaugusieji:
Daktaras
Indėnas
Auklėtoja ir padėjėja- keliautojos.
Studentės praktikantės – keliautojos.
Auklėtoja - filmavo ir fotografavo
Vaikai – keliautojai.

Daktarės Smyšės skambučio metu, vaikai labai rimtai
priėmė daktarės pašymą, jie iš karto nepažadėjo atvežti
akinius, jie svarstė realius būdus juos nugabenti. Jie buvo
pasimetę dėl jiems patikėtos „misijos“. Vaikai aiškinosi,
žiūrėjo gaublyje kaip iš Lietuvos nukeliauti į Afriką,
vaikams buvo sunku nuspręsti kuo keliausime: vyko
balsavimas ir nuspręsta vykti laivu. Kai kuriems buvo
sunku įsijungti vaizduotę: pvz. jie sakė:
-„Negi griausime medžius? Tai iš ko pasigaminsime
laivą?“
Kai kurie vaikai bijojo plaukti laivu ir pasiūlėme išgerti
drąsos eliksyro.
Žaidime dalyvavusios praktikantės papildė žaidimo
veiksmą: konstruojant laivą, įvedė žurnalisto vaidmenį
(pradžioje pačios jomis buvo, o vėliau vaikai ėmėsi šio
vaidmens).
Saloje sutikus indėną, vaikai padėjo jam išgydyti salos
gyvūnus: nustatė gyvūnams ligą (Augustė pasakė, kad jie
serga „liūdesio liga“), Augustė buvo lyderė, ji ėmėsi
išbandyti akinius ir įžvelgti gyvūnų ligas. Tuo tarpu pačioje
kulminacinėje žaidimo dalyje tikėjomės vyresnių grupės
berniukų didesnio aktyvumo.
Siužetas pakrypo taip, kad po laivo sudužimo, vaikai ėmėsi
konstruoti lėktuvą ir labai norėjo nuvykti, net suvokdami,
kad akiniai dingo, vaikai tikėjosi juos pakeliui rasti.
Vėliau vaikų nuomonės išsiskyrė (vieni norėjo žaidimą
tęsti, kiti norėjo žaisti sus savo atsineštais žaislais); (
praėjus 1 val.) dėmesys ėmė slopti. Kai ketinome grįžti
namo, visiem reikėjo užsimerkti ir susikibti, kai kurie
vaikai to nedarė, o draugai nebenorėjo jų įkalbėti
prisijungti drauge. Teko žaidimą baigti kvėpavimo ir
nusiraminimo pratimais.
Žaidimo trukmė buvo 1 val. 20 min.

82

DALYVAVIMAS

PATIRTYS
ĮSITRAUKIMAS IR EMOCIJOS

VAIKAI

(Vaikų ir suaugusiųjų patyrimas, kilę emocijos; ar vaikus įtraukė
žaidimo siužetas; ar jiems patiko; kurie momentai labiausiai?)

(vaikams keliami individualūs ir kolektyviniai
raidos tikslai; kokie vaidmenys konkretiems
vaikams?)

Bendri tikslai:
Vaikai veiks drauge (susikooperuos ir
sukonstruos transporto priemonę),
sąveikaus ir spręs problemą kaip gydyti,
ar pasinaudoti stebuklingais akiniais.
Vaikai įsitrauks į žaidimą su personažu:
atskleis vaizduotę, prisiims žaidimo
vaidmenį.
Naujokai: aktyviai įsijungs į žaidimą,
taps aktyvūs žaidimo dalyviai.

Pradžioje vaikai sunkiai įsivaizdavo nukeliavimo būdus, jie
realistiškai mąstė. Augustė (5 m.) sunkiai atskyrė realų ir
menamą pasaulį, ji pasakė auklėtojai:
-Rasa, tu visai kvaištelėjai, kaip mes ten nuvyksim?
Auklėtoja Rasa pasakė, kad reiktų įsijungti vaizduotės
mygtuką. Šis pasakymas padėjo mergaitei puikiai įsitraukti
į žaidimą, tapti pagrindine žaidimo idėjų generuotoja.

Žaidimo siužetas labai įtraukė vaikus, kai kurie labai
aiškiai įvardino baimes, pvz. Rapolas (4 m. ) labai bijojo
vykti kitų siūlomu povandeniniu laivu.
Vienu momentu, kai buvo audra ir sudužo laivas, mažasis
Arijus ( 3 m.) labai nuliūdo ir pasakė, kad jam nepatinka
SUAUGUSIEJI
šitas žaidimas, kad žaidimas labai liūdnas. Jis buvo
(Buvimo vaidmenyje patyrimas; konkrečių vaikų išsigandęs.
stebėjimas ir jiems keliamų tikslų įgyvendinimas)
Vyresniesiems berniukams labai patiko konstruoti laivą,
Suaugę kėlė tikslą – įsijausti į vaidmenį,
juo keliauti. Gyvūnėlių gydymas labiau sudomino
kartu su vaikais žaisti, lanksčiai reaguoti
mergaites, mažuosius vaikus, vyresniųjų berniukų dėmesio
į vaikų mintis. Sukurti įtikinamą
tuo metu pritrūko...
vaidmenį ir istoriją, stebėti vaikų emocinį
Visi buvome labai įsitraukę, po žaidimo jautėmės kaip
įsitraukimą, sužadinti jį.
sunkiai padirbėję.
DARBŲ PASISKIRSTYMAS
Pasiskirstėme: vaidmenimis (Daktaras,
Indėnas), auklėtoja stebi ir padeda grupės
naujokams vaikams, o auklėtojos
padėjėja stebi jaunesniuosius vaikus ir
padeda jiems.
Studentės padeda žaisti.
Pedagogas filmuotojas ir fotografas.

Kaip buvo skatinamas vaikų vystymasis? Tikslų kėlimas
(Ar jūsų vaidmuo padėjo pasiekti vaikų tikslus? Kokius? Kokie tikslai
gali būti keliasi toliau?)

Pasiektas vaikų emocinis įsitraukimas į žaidimą, vaidmens
prisiėmimas, dėmesio išlaikymas (žaidimas truko 1 val. 15
min.).
Vaikai veikė drauge (jiems pavyko susikooperuoti ir
sukonstruoti bendrą transporto priemonę), tačiau reikėjo
auklėtojo ir studenčių įsikišimo, pagalbos. Naujokai vaikai
labai susidėmėjo žaidimu, bet aktyviai nesireiškė. Augustė
ėmėsi lyderio vaidmens žaidime, ji ėmėsi spręsti problemą
kaip gydyti, ar pasinaudoti stebuklingais akiniais, ji išdrįso
jais pasinaudoti.
Toliau keliame tikslą – siekti didesnio vaikų įsitraukimo
sprendžiant problemas, siekti, kad vaikai bendru sutarimu
rastų išeitį, daugiau komunikuotų, būtų draugiškesni,
skatinti juos kelti idėjas.
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Naratyvinio žaidimo dienoraštis
Pavyzdys 3

ŽAIDIMŲ PASAULIO PLANAS
(Planuojami konkretūs žaidimo žingsniai;
suaugusiųjų vaidmenys; vaikų žaidimo pozicijos)

1.Kinas grupėje. Vaikai žiūri animacinius
filmus apie Muminukus. Staiga
techniniai nesklandumai, ekrane filmuota
medžiaga su Suzana, kuri ieško katės ir
pagalbininkų, padėsiančių patekti į
Mumių slėnį.
2.Vaikams stebint vaizdą ekrane, į grupę
įeina pati Suzana.
3.Ji prašo vaikų padėti surasti katę ir
nukeliauti į Mumių slėnį.
4.Vaikų susirinkimas kaip padėti
Suzanai, kokių pagalbininkų jai reikės:
drąsiųjų žvalgų, išmintingųjų planuotojų,
romiųjų taikdarių.
5.Suzana išeina, pažada rytoj ateiti, prašo
vaikų pasiruošti.
6.Vaikai likę grupėje pasiskirsto į
komandas, išsiaiškina kokių savybių
prireiks, išsidalina tam tikros spalvos
apyrankes, suteikiančias galių.
Suaugusieji:
Suzana - Agnė
Auklėtoja ir padėjėja- vaikų
pagalbininkės.
Auklėtoja - filmavo ir fotografavo
Vaikai – žaidėjai.

PASTEBĖJIMAI [OBSERVATIONS]
KAS ĮVYKO?
(Kaip žaidimas klostėsi; kur nukrypo siužetas; ką vaikai pridėjo?)

Žaidimas klostėsi pagal numatytą planą.
Vaikams, pabaigus žiūrėti animacinį filmką, auklėtoja
ketino įjungti kitą filmuką, bet ekrane pasirodė kitas
vaizdas – rodo darželio aplinką. Auklėtoja samprotavo, kad
gal įsijungė darželio kameros, vaikai paprašė neišjungti ir
labai susidomėjo ekrane rodomą vaikštančią „mergaitę“.
Vaikams buvo juokinga, įspūdinga, jie komentavo
kiekvieną jos žingsnį, spėliojo kur ji eina. Vaikai pasakė,
kad ji eina pas juos. Keletas vaikų bijojo, bet visi buvo
susijaudinę, liepė auklėtojai uždaryti duris. Auklėtoja
drąsino, kad nereikia jos bijoti, auklėtoja įtikino, kad jai
tiesiog reikia pagalbos. Suzanos įėjimas į grupę sutapo su
jos įėjimu ekrane. Tai padarė vaikams didelį įspūdį.
Suzanai įėjus, vaikai priėmė geranoriškai. Vaikai
klausinėjo kaip įėjo Suzana į darželį, juk ji neturi kortelės.
Suzana pasakojo apie tai, kad ji ieško katės, kad ji pateko į
kitą pasaulį, kur aplink balta ir nežinoma, ji matė pėdsakus
aplink darželį. Vaikai palaipsniui atpažino, kad tai ta pati
mergaitė iš knygos „pavojinga kelionė. Jokūbas (3m.)
skubiai pats nubėgo ir atnešė nuo auklėtojos stalo knygą,
parodė ją Suzanai, papasakojo apie katę.
Vaikai sutiko padėti Suzanai nuvykti į Mumių slėnį ir
surasti katę, bet kai kurie suabejojo, kad dabar negali, nes
dar reikia „pamiegoti su mama ir tėčiu“ (Arijus, 3m.)
Auklėtoja nuramino, kad keliausim kitą dieną, tada
jautresnieji vaikai apsidžiaugė.
Suzana paliko vaikams apyrankes ir trumpai papasakojo
kokių pagalbininkų jai reikės, kokių savybių komandos
nariams prireiks.
Atsisveikinę su Suzana vaikai su auklėtoja dar kartą aptarė
ką reiškia būti drąsiuoju žvalgu, išmintinguoju planuotoju,
romiuoju taikdariu. Vaikai savarankiškai pasiskirstė į
komandas ir pabandė užsidėti atitinkamos grupės
apyrankes.
Žaidimo trukmė buvo 1 val.
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DALYVAVIMAS

VAIKAI

PATIRTYS
ĮSITRAUKIMAS IR EMOCIJOS
(Vaikų ir suaugusiųjų patyrimas, kilę emocijos; ar vaikus įtraukė
žaidimo siužetas; ar jiems patiko; kurie momentai labiausiai?)

(vaikams keliami individualūs ir kolektyviniai
raidos tikslai; kokie vaidmenys konkretiems
vaikams?)

Nufilmuota medžiaga apie Suzaną darželyje, sutapęs
vaizdas ekrane ir realybėje įėjus Suzanai pro duris. Tai
Bendri tikslai:
sukėlė labai daug emocijų, juos sudomino, sužavėjo...
Vaikai susidomės ir bus itin įsitraukę į
Pedagogai nesitikėjo tokio vaikų susidomėjimo.
naują pradedamą istoriją.
Šis būdas padėjo iš karto įsitraukti į žaidimą, padėjo
lengviau priimti personažą, paskatino vaikus kurti toliau
Prisiims žaidimo vaidmenį, pasirinks
žaidimo planą.
priimtiniausią komandą (drąsiųjų
Vaikai rinkdamiesi komandas savarankiškai priėmė
žvalgų, išmintingųjų planuotojų,
sprendimą rinktis. Jie tikslingai rinkosi tą komandai, kurią
romiųjų taikdarių).
asmens savybę reiktų ugdytis. Komandą pagal draugystę,
Naujokai: Linutė, Agata ir Aleksas
apyrankės spalvą besirenkančių buvo vos keli.
aktyviai įsijungs į žaidimą, taps aktyvūs
Nustebino bendras vaikų aktyvumas palyginus su kitais,
žaidimo dalyviai.
jau būtais žaidimais. Visi buvo kalbūs, įsitraukę.
Adomas ( 5 m.) po žaidimo pasakė, kad rytoj jam bus
SUAUGUSIEJI
blogiausia diena darželyje. Auklėtojai pasiteiravus kodėl,
(Buvimo vaidmenyje patyrimas; konkrečių vaikų jis atsakė, kad nenori keliauti, jautėsi jo pasimetimas,
stebėjimas ir jiems keliamų tikslų įgyvendinimas)
išgąstis. Auklėtoja perspėjo, kad padėtų Adomui
Suaugę kėlė tikslą – sukelti teigiamą
nusiraminti, suvokti, jog tai tik žaidimas.
emociją, kuri padėtų vaikams įsijausti į
Po žaidimo, patys savarankiškai buvo susirinkę į grupę
naują kuriamą istoriją. Sukurti įtikinamą
pasitarti, suplanuoti, dar kartą pavartyti knygą ir nuspręsti
vaidmenį ir istoriją, stebėti vaikų emocinį
kaip nukeliauti į Muminukų slėnį. Jie užsiminė, kad reikės
įsitraukimą, sužadinti jį. Įsiklausyti į
įveikti kliūtis, labirintą.
vaikų mintis skaitant istoriją ir ją toliau
Remiantis šiomis vaikų mintimis planavome antros dienos
plėtoti vaikams rūpima linkme.
žaidimą.
DARBŲ PASISKIRSTYMAS
Pasiskirstėme: vaidmenimis (Suzana),
auklėtoja skaito istoriją, ją aptaria, stebi
vaikus ir padeda jiems suprasti istoriją,
padrąsina. Auklėtojos padėjėja stebi ir
padeda jaunesniems ir naujai lankantiems
grupės vaikams.
Pedagogas filmuotojas ir fotografas.

Kaip buvo skatinamas vaikų vystymasis? Tikslų kėlimas
(Ar jūsų vaidmuo padėjo pasiekti vaikų tikslus? Kokius? Kokie tikslai
gali būti keliasi toliau?)

Pasiektas vaikų emocinis įsitraukimas į žaidimą, noras
kurti ir planuoti toliau istoriją.
Toliau keliame tikslą – vaikai vystytų savybes, būnant
konkrečios komandos nariu, t.y. gebėjimą planuoti, siūlyti
idėjas; būti drąsiu ir kitus padrąsinančiu; mokėti išspręsti
konfliktus, nurimti pačiam ir kitus nuraminti, mokytis
sutaikyti ir susitaikyti.
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Naratyvinio žaidimo dienoraštis
Pavyzdys 4

ŽAIDIMŲ PASAULIO PLANAS
(Planuojami konkretūs žaidimo žingsniai;
suaugusiųjų vaidmenys; vaikų žaidimo pozicijos)

1.Vaikai ruošiasi kelionei į stebuklų šalį,
persirengia pasirinktais kostiumais ar jų
detalėmis, užsideda komandų apyrankes.
2.Nesulaukę Suzanos, vaikai eina ieškoti
jos darželyje.
3.Tuo tarpu grupė virsta „išvirkščio“
pasaulio dalimi: apverstos kėdės, stalai...
4.Grįžtantys vaikai į grupę pereina
„stebuklingas duris“ .
5.Grupėje randa piktą katiną.
6.Romieji taikdariai galvoja kaip
nuraminti katę, išmintingi planuotojai
galvoja kaip surasti Suzaną, drąsieji
žvalgai eina pirmieji.
7.Įveikia kliūčių ruožą, randa Suzaną.
8.Suzana prašo paruošti žemėlapį ir
pasiimti po vieną jam svarbiausią daiktą į
kelionę.
Suaugusieji:
Suzana - Agnė
Katė - Gita.
Auklėtoja ir padėjėja- keliautojos, kurie
persirengusios „stebuklingais rūbai“.
Auklėtoja - filmavo ir fotografavo
Vaikai – persirengėliai ir komandų
nariai: romieji taikdariai, išmintingieji
planuotojai, drąsieji žvalgai.

PASTEBĖJIMAI
KAS ĮVYKO?
(Kaip žaidimas klostėsi; kur nukrypo siužetas; ką vaikai pridėjo?)

Žaidimas klostėsi pagal numatytą planą.
Vaikai persirengė įvairias laisvai pasirinktais vaidmenų
kostiumais, kai kurie vaikai užsidėjo savo pasigamintus
akinius. Vaikų susitarimu – persirengimas vaidmenų
kostiumais, tai perėjimas į „stebuklų šalį“.
Išėjus iš grupės ieškoti Suzanos, vaikai prie įėjimo pamatė
„stebuklingas duris“, tačiau juos viliojo pamatytas vaizdas
už jų – „apversta“ grupė. Jie iš karto pastebėjo , kad
namelio antrame aukšte yra pasislėpusi Katė. Kol kiti
praeidinėjo „Stebuklingus vartus“, kiti ėmė „šaudyti“ Katę,
kiti šaukė „kodėl mums apvertei grupę“, o dar kiti bėgo
ieškoti kitų pasikeitimų grupėje.
Auklėtojai suburti juos draugėn ir tęsti istoriją buvo
nelengva. Po kurio laiko auklėtoja pasiūlė išsiskirstyti į
grupeles, ji paprašė romiųjų taikdarių nuraminti katę, su
jais liko auklėtojos padėjėja, nes ji buvo pasirinkusi šią
grupelę. Auklėtoja Rasa su išmintingaisiais planuotojais
tarėsi ką toliau daryti, kur ieškoti Suzanos. Drasieji žvalgai
išsiskirstė: vieni prisijungė prie Taikdarių, o kiti prie
Planuotojų.
Taikdariai nuramino katę: ją glostė. Planuotoaji nusprendė
drauge su Kate ieškoti Suzanos darželyje, kitoje pusėje, kur
matė „gulinčią gyvatę“. Jie pasiūlė eiti labai tyliai, kad jų
„neprikelti“. Teko vieism praeiti „pelkės akmenis“, pralįsti
tunelį, atsargiai praeiti pro siaurą durų plyšį. Gerai, kad
kelionėje turėjome „stebuklingos pudros“, kuri padėjo
atstatyti griūvančias plyšio plytas.
Vaikai pateko į „labirintą“ (jį sukūrėme iš įvairių užuolaidų
ir virvių kitoje grupėje), teko atlikti užduotį. Vaikai
nekantravo greitai pereiti labirintą, kai kurie iš karto
išsiveržė į priekį ir šaukė, kad mato Suzaną.
Visi subėgę pamatė sustingusią Suzaną, kurią priklėlėme
„stebuklingos pudros“ pagalba.
Dalis vaikų buvo susidomėję labirintu ir bandė dar kažką
surasti, ištyrinėti patalpą. Teko juos sutelkti „burtininkės
skambučiu“, kuri pranešė, kad turime penkias minutes, nes
labirintas prapuls. Tai vaikus sumobilizavo prie tikslo,
dauguma susirinko prie Suzanos ir katės, kad nuspręsti
kaip patekti į Mumių slėnį.
Augustė nubėgo ir laikė duris, kad labirintas neužsivertų.
Nusprendėme pasigaminti žemėlapį ir vykti ieškoti Mumių
slėnio.
Žaidimo trukmė buvo 1 val. 20 min.
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PATIRTYS
ĮSITRAUKIMAS IR EMOCIJOS

VAIKAI (vaikams keliami individualūs ir

(Vaikų ir suaugusiųjų patyrimas, kilę emocijos; ar vaikus įtraukė
žaidimo siužetas; ar jiems patiko; kurie momentai labiausiai?)

kolektyviniai raidos tikslai; kokie vaidmenys
konkretiems vaikams?)

Bendri tikslai:
Vaikai veiks drauge komandoje ir
ugdysis tam tikras savybes: drąsą,
gebėjimą nuraminti, susitaikyti, gebėjimą
planuoti, teikti idėjas.
Naujokai: aktyviai įsijungs į žaidimą,
taps aktyvūs žaidimo dalyviai.
Adomui, Arijui, Gantui padėti įveikti
baimes žaidimo metu.
SUAUGUSIEJI [ADULTS]

Vaikai buvo įsitraukę visi. Buvo sąlygos ugdytis
pasirinktos komandos savybes.
Naujokai įsijungė į žaidimą pagal savo amžiaus galimybes.
Išryškėja žaidimo lyderiai: Augustė (5m), Dovas (6m.),
Žemyna (5m.), Emilis (4m.), Jokūbas (3 m.).
Prieš ieinant iš grupės ieškoti Suzanos, auklėtoja paklausė
ar kam reikia „drąsos“ gėrimo – tai daugumai jo reikėjo, tai
buvo pedagogams netikėta.
Adomui, Arijui pavyko įveikti baimę. Gantui reikėjo
pagalbos, emocijos buvo įvairios.
Suaugusieji pasiekė numatytus tikslus.
Galima ateityje lanksčiau reaguot į vaikų poreikius, pvz.
labirinte galėjome leisti ilgiau patyrinėti labirintą.

(Buvimo vaidmenyje patyrimas; konkrečių vaikų
stebėjimas ir jiems keliamų tikslų įgyvendinimas)

Suaugę kėlė tikslą – įsijausti į vaidmenį,
kartu su vaikais žaisti, lanksčiai reaguoti
į vaikų mintis.
Padėti vaikams įveikti baimes, kliūtis,
padėti planuoti kelionę, padrąsinti
abejojančius.
Pasirinkti tinkamą strategiją, sukurti gerą
planą, paruošti tinkamą aplinką žaidimui,
padėsiančią plėtoti naratyvinį, stipriai
įtraukiantį žaidimą.
DARBŲ PASISKIRSTYMAS
Pasiskirstėme: vaidmenimis
Suzana, Katė – kuria įtikinamus
vaidmenis, įtraukiančius vaikus į istoriją.
Auklėtoja stebi ir padeda grupės vaikams
plėtoti istoriją, skleisti idėjas, o
auklėtojos padėjėja stebi jaunesniuosius
vaikus ir padeda jiems. Abi pedagogės
padeda įveikti kliūtis ir pakreipti žaidimą
suplanuota linkme.
Pedagogas filmuotojas ir fotografas.

Kaip buvo skatinamas vaikų vystymasis? Tikslų kėlimas
(Ar jūsų vaidmuo padėjo pasiekti vaikų tikslus? Kokius? Kokie tikslai
gali būti keliasi toliau?)

Žaidimui keltume tokius tikslus toliau ugdyti tam tikras
savybes: drąsą, gebėjimą nuraminti, susitaikyti, gebėjimą
planuoti, teikti idėjas.
Paieškoti kitame žaidime daugiau iššūkių, moralinių
dilemų, reiktų įsiklausyti į vaikų keliamas mintis visą
savaitę po žaidimo ir pagal tai planuoti.
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