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UGDYMO PROGRAMA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Ikimokyklinio ugdymo teikėjas – Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – 

mokykla), Vokiečių g. 164. Ikimokyklinio ugdymo programa vykdoma patalpose adresu Vaidoto g. 

115, LT–45390 Kaunas; tel./faksas (8 37) 34 15 09; el. paštas – sanciai@sanciai.kaunas.lm.lt; 

internetinis puslapis www.sanciai.kaunas.lm.lt. 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga (kodas 190134530). 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės mokykla.  

 Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

 Švietimo įstaigos tipas – mokykla-daugiafunkcis centras. 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro mokymo forma – dieninė. 

 Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos sritis – švietimas. 

 Veiklos rūšys: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas. 

Mokyklos-daugiafunkcio centro paskirtis – 7 (6)–16 metų mokinių mokymas pagal pradinio 

ir pagrindinio ugdymo programas, 6 (5) metų vaikų – pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir 

vaikų nuo 2 iki 6 (5) metų – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Šioje mokykloje vykdomos ir 

kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos 

sąlygos vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti. 

Mokymo kalba – lietuvių, mokymo formos – grupinio ir (ar) pavienio mokymosi: 

 Mokykla-daugiafunkcis centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės teisės aktais. 
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Įstaigos savitumas 

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras yra Šančių seniūnijoje. Ikimokyklinio ugdymo 

padalinys yra Panemunės seniūnijoje, geografiškai patogioje vietoje. Mokykloje-daugiafunkciame 

centre teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo pagalba.  Įrengtas 

įvairiapusės pagalbos teikimo ugdytiniams   kabinetas. Jis aprūpintas šiuolaikinėmis metodinėmis 

priemonėmis, įdiegtos informacinės technologijos, sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų ugdymui. 

Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė kuria ir puoselėja aplinką, kuri suprantama 

kaip nuolatinis tarpusavio santykių kūrimas, kartu besimokančių bendruomenės narių ugdymas ir 

kaip erdvė, kurioje vaikai būna, mokosi, žaidžia ir bendrauja. Sukurta šilta, jauki aplinka, kuri 

atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Didelis dėmesys skiriamas fizinių aplinkų kūrimui 

siekiant formuoti mokyklos-daugiafunkcio centro vertybines nuostatas ir kultūrą. Bendruomenės 

nariai yra susitarę dėl svarbiausių vertybinių nuostatų (pagarba, tolerancija, dėmesys paslaugų 

vartotojui, racionalus laiko panaudojimas, nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas). 

Mokykloje-daugiafunkciame centre ugdomos vertybės, organizuojant netradicinio ugdymo dienas, 

kuriant patrauklią aplinką, dalyvaujant socializacijos projektuose, renginiuose, akcijose, 

konkursuose ir kt.  

Mokykloje-daugiafunkciame centre skiriamas didelis dėmesys socialiniam, tautiniam ir 

pilietiniam ugdymui. Socialiniai-emociniai įgūdžiai ugdomi bei stiprinami dalyvaujant programoje 

„Antras žingsnis“. Ryškus pilietinis ugdymas per ateitininkų organizacijos veiklą, kryptingas 

socialinis ugdymas bendradarbiaujant su Panemunės senelių namais. 

Mokykla-daugiafunkcis centras yra Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentų 

praktinių įgūdžių įgijimo vieta. Studentai čia susipažįsta su pradinio ugdymo mokytojo darbo 

specifika. 

Mokykla-daugiafunkcis centras  plėtoja partnerystės ryšius su Panemunės seniūnija, 

seniūnijoje esančiomis įstaigomis: Kauno vaikų darželiu „Šnekutis“, Kauno sanatoriniu lopšeliu-

darželiu „Pienė“, Kauno Panemunės lopšeliu-darželiu, Panemunės bendruomenės centru, Juozo 

Vitkaus inžineriniu batalionu, Žolinčių akademijos sveikatinimo mokyklėle. 

Mokyklos-daugiafunkcio centro patalpose tinkamai sukurtos ikimokyklinio ugdymo grupių 

erdvės. Aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus. Mažiesiems ugdytiniams sudarytos 

sąlygos naudotis mokyklos-daugiafunkcio centro patalpomis: šokio sale, sporto sale. Ikimokyklinio 

ugdymo grupių vaikams bus suteikiama galimybė dalyvauti mokyklos renginiuose, projektuose, 

akcijose. 
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Ikimokyklinio ugdymo programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą: poreikį žaisti, judėti, 

kurti, pažinti, eksperimentuoti; vaikų poreikį bendrauti su bendraamžiais, pažinti Panemunės 

seniūnijos apylinkes ir jos žmones, kiekvieno vaiko individualius poreikius. Ikimokyklinio ugdymo 

grupių erdvė suskirstyta taip, kad vaikai gali žaisti nedidelėmis grupelėmis, mokytis veikti grupėje, 

lavinti kūrybiškumą. Ugdymo priemonės apgalvotos, atitinka vaikų amžių, skatina įvairiapusei 

veiklai. Pedagogai ugdymo(si) procese geba sudaryti visiems tinkamas ugdymo(si) sąlygas, 

užtikrinti fizinį  saugumą, palankią socialinę aplinką, moderniai ir kryptingai ugdyti vaiką, siekti 

glaudaus šeimos ir pedagogų bendravimo bei bendradarbiavimo.  

 

Vaikai ir jų poreikiai 

Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių, tėvų poreikius. Ikimokyklinio 

ugdymo grupes gali lankyti mišraus amžiaus vaikai. Veikia 4 grupės: 2 lopšelio ir 2  ikimokyklinės. 

Mokykloje-daugiafunkciame centre ikimokyklinis ugdymas orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą: 

žaisti, judėti, eksperimentuoti, patirti, atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninėmis priemonėmis, 

būti pastebėtiems, pripažintiems, rinktis mėgiamą veiklą, veikti individualiai ir bendradarbiaujant. 

Skirtingi vaikų poreikiai ir interesai įtakoja pasirenkamus ugdymo metodus ir būdus, kurie įgalina 

pedagogus moderniai ir kryptingai ugdyti, brandinti vaiką. 

 
Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai 

Išplėtotas ikimokyklinis ugdymas sudaro sąlygas šeimai derinti darbą ir vaikų auginimą. 

Tėvams įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą, yra didelis palengvinimas rūpinantis 

vaiku. Ikimokyklinių įstaigų infrastruktūra ir plėtra sudaro sąlygas vaiko tėvams sėkmingai derinti 

darbą ir vaiko priežiūrą. Tėvų apsisprendimą vesti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupes lemia tai, 

kad vaikams sudaroma galimybė bendrauti su bendraamžiais, vaikas gali gauti specialisto 

(logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo) pagalbą, ugdomi jo specialieji 

gebėjimai ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai darželyje praleidžia didesnę savo laiko dalį, todėl 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos, grupės tampa vis reikšmingesnės vaiko socializacijai. Tėvų ir 

pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas tolerancija, abipuse pagarba ir 

pasitikėjimu, bendraujant su ugdytinių šeimomis kuriama įstaigos kultūra, tradicijos, užtikrinama 

ugdymo kokybė ir tęstinumas.  

Mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vidutinio sluoksnio 

šeimų vaikai. Didžioji dalis vaikų auga pilnose, rūpestingose šeimose. Į bendrosios paskirties 

grupes integruojami specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai. Numatoma sukurti šeimų 

pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistemą, ikimokyklinį ugdymą visų pirma atverti 

socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų  vaikams. 
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Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 Ikimokyklinio ugdymo grupių veikla integruojama į mokyklos-daugiafunkcio centro 

veiklą. Dirba kvalifikuota pedagogų komanda, profesionaliai tenkinanti vaiko poreikį bendrauti, 

bendradarbiauti, pažinti, mylėti ir būti mylimam, jaustis fiziškai ir emociškai saugiam, laisvam, 

sulaukti pozityvaus dėmesio bei vertinimo. Mokyklos-daugiafunkcio centro veikla grindžiama 

bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu, kurie grindžiami geranoriškumo, pagarbos, 

solidarumo, pasitikėjimo principais. Pedagoginis personalas kompetentingas, nuolat kelia 

kvalifikaciją tiek savarankiškai, tiek dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Ikimokyklinio 

ugdymo grupėse dirba kvalifikuoti specialistai, įgiję ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

kvalifikacijas, gebantys tenkinti vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. 2 auklėtojai yra įgiję vyresniojo 

auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Taip pat pagalbos mokiniui (vaikui) specialistai (logopedas, 

specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas), galintys suteikti reikiamą pagalbą vaikui, 

šeimai, tenkinti individualius poreikius, vertybėmis pripažįstantys:  

• meilę savo ugdytiniams, 

• nuolatinį profesinį tobulėjimą, 

• pedagogų ir vaikų santykių grindimą abipusiu pasitikėjimu ir pagarba. 

Mokytojai ir specialistai pasirengę užtikrinti vaikui geras socialines, edukacines, ugdymosi 

sąlygas.  

 

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą 

Laikomės požiūrio, kad ikimokyklinis ugdymas turi puoselėti visas vaiko galias (intelektines, 

emocines, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skatinti vaiko 

savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti 

individualybę, užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą. 

Ikimokyklinio amžiaus laikotarpis nepaprastai svarbus vaiko asmenybės formavimuisi ir 

socializacijai, todėl ypatingas dėmesys skiriamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui, jų 

plėtrai, prieinamumui ir kokybei. Įstaiga laikosi nuostatos garantuoti vaiko teisę aktyviai veikti, 

reikšti savo nuomonę, siūlyti savo idėjas ir sumanymus. Taip pat vaikų ugdyme reikšmingas tėvų 

dalyvavimas. Tėvai gali lankytis grupėje, pagal savo galimybes aktyviai dalyvauti vaikų veikloje, 

kartu su grupės pedagogu spręsti iškilusias problemas. 

Šiandienos ikimokyklinių institucijų veikla išsiplėtė tiek turinio, tiek funkcine prasme: 

ikimokyklinis ugdymas neatsiejamas nuo globalizacijos procesų visuomenėje, o tai reikalauja 

lanksčių ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtros – grupių modelių, programų įvairovės, 

atitinkančios tiek visuomenės, tiek tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, lūkesčius: 
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- teikti kokybišką ugdymą, parengti vaikus mokyklai; 

- sudaryti galimybę tėvams tęsti profesinę veiklą, siekti karjeros; 

- teikti šeimoms pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą. 

 Ikimokyklinio ugdymo programą parengė  darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2014 m. 

kovo 26 d. įsakymu Nr. V-25, atnaujino darbo  grupė, sudaryta direktoriaus 2016 m. gegužės  31 d. 

įsakymu Nr. V-95. Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis valstybiniais 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei norminiais teisės aktais. 

Programos įgyvendinimo kokybė bus vertinama ir programa atnaujinama, atsižvelgiant į 

kintančius vaikų poreikius ir šeimų lūkesčius, mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos įsivertinimo 

rezultatus, įgytą ikimokyklinio ugdymo patirtį. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGYMO PRINCIPAI 

 
Ikimokyklinio ugdymo programa grindžiama šiais principais: 

Individualizavimo- grindžiamas vaiko asmenybės pažinimu, atsižvelgiama į kiekvieno 

ugdytinio individualius poreikius, interesus, galias, skatinama jų sklaida. Geriausiai susiformavusių 

gebėjimų pagrindu tobulinamos mažiau išugdytos vaiko vystymosi raidos sritys. Sudaromos 

vienodos ugdymo(-si) sąlygos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kaip ir kitiems 

bendruomenės nariams. 

  Humaniškumo – pagarbus, tolerantiškas požiūris į vaiką, pripažįstant asmens unikalumą, 

nepriklausomumą, vidinę laisvę, užtikrinant harmoningą asmenybės vystymąsi. 

  Demokratiškumo – pripažįstama lygios pedagogų-vaikų-tėvų kaip ugdymo partnerių teisės. 

Vaikui suteikiama pasirinkimo teisė. Ugdomas Lietuvos pilietis, kritiškai mąstantis, savarankiškas, 

iniciatyvus, tolerantiškas ir bendruomeniškas asmuo, gebantis suvokti savo gyvenimą kaip laisvę 

drausmėje. 

Integralumo ir kontekstualumo – sudaromos sąlygos įvairių poreikių vaikų ugdymui(si), jų 

įsijungimui į visuomenę, vaiko kultūrai, socialinei patirčiai ir įgūdžiams plėsti. Garantuojama vaiko 

asmenybės visuminio ugdymo bei ugdymosi šeimoje ir mokykloje darna. 

 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
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Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas 

padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius 

poreikius. 

Uždaviniai: 

• Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, sukuriant tinkamas ugdymosi 
sąlygas. 

• Skatinti vaikų pažintinį aktyvumą, natūralų smalsumą ir žingeidumą, žadinti pasaulio 
vieningumo jausmą, gilinti vaiko suvokimą apie save ir supančią aplinką. 

• Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir 
judėjimo poreikius, ugdyti ekologiškos ir sveikos gyvensenos pradmenis. 

• Siekti vaikų socialinių įgūdžių ugdymo(si), palaikyti vaikų norą bendrauti ir bendradarbiauti. 

• Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus, ugdyti tautos kultūros 
saugotoją ir kūrėją, ugdyti pilietiškumo jausmą. 

• Sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai meno priemonėmis ir būdais, ugdyti kūrybiškumą, meninius 
gebėjimus, puoselėti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams. 

 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 
Ugdymo turinys orientuotas į 2–3 m., 3–4 m. ir 4-5 (6) metų amžiaus vaikų gebėjimus, jų 

galimybes bei nuolatinį augimą, visas vaiko ugdymosi kompetencijas. Ugdymo turinio 

įgyvendinimas organizuojamas taip, kad atitiktų pagrindinius ir prigimtinius vaiko poreikius, 

sudarytų galimybę atsiskleisti vaiko individualumui ir savitumui, užtikrintų ugdytinių mokyklinę 

brandą. 

Sėkmingam ugdymo turinio įgyvendinimui sukuriama ir pritaikoma, atitinkamo amžiaus 

vaiko poreikius ir galimybes atitinkanti, į tikslus orientuota, saugi aplinka, kurioje vaikai randa 

viską, ko reikia jų žaidimams, tyrinėjimas ir eksperimentavimui. Parenkami kuo įvairesni ir vaikui 

suvokiami ugdymo(si) metodai, formos ir būdai bei priemonės, kurios padėtų: 

• tenkinti svarbiausius poreikius; 

• tenkinti norą žaisti ir bendrauti su kitais; 

• skatinti vaiko savarankiškumą ir aktyvumą; 

• pažinti aplinką, tyrinėti, eksperimentuoti; 

• ugdytis meninei saviraiškai ir kūrybiškumui; 
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• įgyti visas reikiamas mokyklinei brandai kompetencijas. 

  Ugdymo(si) turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimą ikimokyklinio ugdymo grupėje, 

kai vaikas valgo, ilsisi, žaidžia, dalyvauja pedagogų inspiruotoje veikloje, būna lauke, bendrauja ir 

bendradarbiauja su vaikais ir kitais suaugusiais. Ikimokyklinio ugdymo programos turinį atspindi 

įvairios vaiko veiksenos grupėje, kuriomis siekiama ugdyti vaiko socialinę, sveikatos saugojimo, 

pažinimo, komunikavimo ir meninę kompetencijas. Visos šios kompetencijos ugdymo turinyje 

glaudžiai siejamos ir integruojamos, užtikrinama aukštos kvalifikacijos ugdymo kokybė. Vaikų 

veiksenose atsispindi taikomi pagrindiniai ugdymo metodai: žaidimas, spontaniška veikla, 

stebėjimas, demonstravimas, klausymas, meninė kūryba (piešimas, antspaudavimas, lipdymas, 

lankstymas, dainavimas, grojimas (vaikiškais instrumentais), vaidyba, improvizavimas, 

inscenizavimas (veiksmų, pasakų dainelių eilėraščių ir pan.), garso tarimas, mėgdžiojimas (garsų, 

judesių, mimikos, emocijų ir kt.), kartojimas, artikuliavimas, diferencijavimas, bendravimas, 

pokalbis, klausimų formavimas, informacijos ieškojimas, aiškinimasis, aptarimas, pasakojimas, 

interviu, imitavimas, apibūdinimas, gretinimas, lyginimas (daiktų, veiksmų, savybių, požymių, 

emocijų, judesių, krypčių, garsų, žodžių ir pan.), grupavimas, derinimas, modeliavimas, tyrinėjimas 

(lytėjimas, uostymas, ragavimas), analizavimas, eksperimentavimas, apibendrinimas, sisteminimas. 

Priemonės: vaizdo ir garso medžiaga, muzikos įrašai, logiko primo, logiko piccolo žaidimai ir 

rėmeliai, manipuliacinės priemonės, IKT, sportinis inventorius, stalo ir konstrukciniai žaidimai, 

muzikos instrumentai, eksperimentavimo, tyrinėjimų, bandymų įranga, grožinė literatūra ir 

enciklopedijos.  

2–3 metų vaikų ugdymas(is) 
  

Ugdytinos kompetencijos 

Ugdytini gebėjimai 

Vaiko ir ugdytojo veiksenos 

 

Socialinė kompetencija 

• skirtų save ir 
kitus; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Dalyvaujant ugdytojui žaidžia įvairius žaidimus (žino draugo 

vardą, atpažįsta save veidrodyje, ieško pasislėpusio draugo, 

parodo kitiems, kiek metukų). Skatinama poreikių ir emocinė 

raiška, jų įvardijimas, savojo „aš“ suvokimas, pažinimas, 

savitvarka vartant knygutes, paveikslėlius, nuotraukas, žaidžiant 

su minkštais žaislais, žiūrint į veidrodį, stebint ir aptariant 

akvariumo žuvytes, vaizdą pro langą tapatinant, atpažįstant, 

liečiant, vertinant, įvardijant. Nuolat klausinėja „Kas čia?“, 

reiškia norus. 
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• pažintų savo 

kūną, parodytų arba 

pavadintų keletą savo kūno 

dalių; 

 

• mylėtų ir 

jaustųsi mylimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pasisveikintų ir 

atsisveikintų; 

 

• veiktų kartu ir 

greta kitų; 

 

 

 

 
 

 
• sektų tinkamu 

pavyzdžiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodo kur yra ranka, koja, akys, ausys, lūpos;  atpažįsta kūno 

dalis žaisdamas įvairiais žaislais. Vaikas su ugdytoju varto 

albumus, knygeles, nurodo ir įvardina , kas pavaizduota, kas ką 

veikia. 

 
 
Ugdytojai stengiasi suprasti ir padėti vaikui įvardinti, kaip jis 

jaučiasi, įvardina jo jausmus (kaip jis atrodo- linksmas ar 

liūdnas, piktas ar nelaimingas ir pan.). kartu su vaiku akcentuoja 

emocijas vartant knygeles ir įvardija, kaip jaučiasi knygutės 

herojus, kalba apie paties vaiko savijautą, kad suprastų kaip 

jaučiasi kiti ir kaip jis pats. Drauge suranda išeičių, kad 

pralinksmintų, nuramintų, paguostų draugą.(apkabintų, 

paglostytų, duotų ranką ir pan.). Smagiai krykštauja su kitais 

vaikais ir reiškia emocijas mimika, žodžiu ir pan. 

 

Žaidžia žaidimus, kur reikėtų pasisveikinti/atsisveikinti, pasako 

„labas“, atsisveikinant pamojuoja ranka. 

 

Žaidžia pats vienas ir greta kitų bendraamžių. Siekia emocinės 

nepriklausomybės nuo suaugusiųjų, sako „ne“. 

Ugdytojas veikia greta arba kartu su vaiku. Kviečia žaisti greta 

kitų vaikų, pagiria, kad bando susitarti. 

Atlieka įvairius veiksmus sekdamas suaugusiųjų ir bendraamžių 

pavyzdžiu ir daug kartų išbandydamas pats. Savarankiški 

veiksmai nuolat kartojami, kol vaiko įgūdžiai ištobulėja.  

Vaikas savarankiškai juda, pasiima žaislus ir žaidžia, keičiasi 

žaisliukais su kitu vaiku, bando laikytis grupėje nusistovėjusios 

tvarkos. 

Atranda tinkamus būdus emocijoms reikšti, kad susidraugautų su 

„ožiuku“; ugdytojas pasirūpina, kad draudimų būtų nedaug, bet 

jų būtų laikomasi, atkreipia vaiko dėmesį į draugiškus veiksmus, 

pagalbą kitam, aiškinasi gero ir blogo elgesio pasekmes. 

Ugdytojai palaiko vaiko pastangas, netrikdydami jo savo 

pagalba, nuolat parenka ugdomąją aplinką naujų įgūdžių 
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formavimuisi bei tobulinimui. 

Skatina savarankiškai valgyti, praustis, apsiauti batukus, 

apsivilkti, sagstytis sagas... Pratina daiktus, žaislus padėti į vietą, 

laikytis nusistovėjusios tvarkos. 

Priemonės :  

• Grupės erdvės; 

• Žaislai (žaisliniai puodai, indai, stalo įrankiai, maisto 

produktų muliažai, žaisliniai gyvūnai ir kt.); 

• Sensomotoriniai žaislai (sagų sagstymas, batų raištelių 

varstymas, užsegimas lipnia juosta, lėlės, jų rūbeliai ir 

kt.). 

Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

• Atrastų savo kūno 

galimybes; 

 

 

 

 
 
 

 
• Atrastų judėjimo galimybes 

grupėje ir lauke; 
 
 
 
 

• Judėtų kartu su kitais 
vaikais; 

 
 

 
 
 
 

• Jaustųsi gražus ir sveikas; 
 
 

 

 

Mėto, ridena, pagauna kamuolį abiem rankom. Bėgioja vienas ir 

drauge su kitais, pakelia rankas aukštyn ir nuleidžia žemyn, 

ištiesia į šalis. Eina ant pirštų galų pasistiebęs, pralenda pro 

tuneliukus (iš kėdučių, žaislinius gyvatukus, po staliukais, pro 

lankus ir kt.). važiuoja triratuku, mašinėlėmis. Laipioja (užlipa 

laiptais, nulipa ir užlipa kopėtėlėmis, ant kėdutės, čiuožyklos, 

įlipa į savo lovelę ir pan.). Šokinėja (kaip paukščiukai, kiškučiai 

ir pan.). Nušoka nuo saugių paaukštinimų 

Orientuojasi grupės aplinkoje ir lauke. Atranda , kad lauke gali 

susidurti su daugiau kliūčių, nei grupėje. Išbando lauko 

inventorių, kad patenkintų judėjimo poreikį ir smalsumą. 

 

Bėgioja su draugais, šoka po du, vėliau ratelyje susikibę už 

rankyčių. Juda „traukinuku“ stengdamasis nepargriūti ir 

nepargriauti draugo. Išbando smagius draugo sumanymus 

(nušoka nuo čiužinio abiem kojytėm, šokinėja vienas paskui 

kitą, čiuožinėja vienas po kito ir pan.).  

Prausia veiduką, rankytes, stebi save veidrodyje nusipraususį ir 

susišukavusį. Bando pats apsirengti/nusirengti, valgo su šaukštu, 

pratinasi naudotis tualetu. 

Ugdytojai palaiko ir skatina vaiko poreikį judėti, stiprina 



10 
 

sveikatą, skatina aktyvumą. Padeda vaikui pažinti savo kūną ir 

fizines galimybes išreikšti save judesiu, įsivaizduojant, 

fantazuojant judesiais ir gestais bandyti perteikti jausmus. Moko 

jausti atstumą, koordinuoti rankų , akių judesius, derinti kojų ir 

rankų judesius. 

Priemonės: 

• Sūpuoklės (pakabinamos ir pastatomos); 

• Triratukai; 

• Įvairaus dydžio kamuoliai; 

• Kamuoliai šokinėjimui; 

• Kopėtėlės; 

• Įvairaus dydžio dėžės; 

• Ratukiniai žaislai; 

• Sensoriniam ugdymui (kaištukai, dėlionės, užkabinami 

žaislai, ratukinės mašinėlės, paspirtukai, triratukai, 

rogutės). 

Pažinimo kompetencija 

• Atkartotų, imituotų 

aplinkinių veiksmus; 

 

 

 

• Eksperimentuotų , bandytų, 

tyrinėtų; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apžiūrinėja, tyrinėja žaislus, įvairius daiktus. Kartoja , imituoja 

suaugusiojo veiksmus, kalbą. Domisi bendraamžių veikla, 

žaidimais, atlieka jau žinomus veiksmus. Ugdytojas parūpina 

kelis tokius pačius žaislus, kad vaikai darytų tą patį, stebėtų, 

mėgdžiotų vienas kitą, išvengiant konfliktų dėl žaislo.  

Padedamas ugdytojo aktyviai tyrinėja daiktų savybes, ypatumus. 

Ieško naujų veikimų ir veiklos būdų su daiktais. Skiria vieną ir 

daug, atranda du čia pat paslėptus daiktus. Teisingai deda vieną 

šalia kito dėlionių paveikslėlius, dėlioja paveikslėlį iš kelių 

dalių. Daiktą deda prie tokio pat. Taisyklingai laiko šaukštą, 

pieštuką, žirklutes rankoje. Pila skystį iš vieno indo į kitą, 

vynioja ir lanksto popierių. Stato bokštą iš kaladėlių(derindamas 

kaladėles pagal spalvas, formą,dydį.2 formų/spalvų/dydžių 

daiktus atsirenka iš daug kitų. Varto knygelės lapus, atitraukia 

užtrauktuką, bando užsegti, sega sagas. Bando padedamas 

auklėtojos apsirengti/nusirengti, atpažįsta savo drabužius. Išima 

ir sudeda daiktus, ragauja, uosto ir pan. 
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• Pratintųsi sudėti daiktus 

mažėjančia ar didėjančia 

tvarka; 

• Domėtųsi gamta, jos 

reiškiniais, orientuotųsi 

lauko aplinkoje; 

 

 

 

 

 

• Orientuotųsi grupės 

aplinkoje; 

 

• Žaidime išmėgintų, ką matė 

ir girdėjo. 

 

 

Žaidžia su piramide, mėgina daiktus sudėti didėjimo ar 

mažėjimo tvarka. Tarpusavyje su draugais matuojasi. 

 

Stebisi gamtoje vykstančiais reiškiniais, žiūri pro langą, įvardija, 

kas vyksta lauke, džiaugiasi lietumi, sniegu. Mėgina pavaizduoti 

gamtos procesus: vėją, lietų, griaustinį... Žaisdamas ir 

stebėdamas lauke atranda daiktų, spalvų, garsų įvairovę. Žaidžia 

su smėliu (stato, griauna, kasa ir pan.). renka akmenukus, giles, 

gėles, kaštonus ir pan. Lesina paukštelius, stebi vabaliukus, 

sraiges ir pan. 

 

Žino, kur išdėlioti žaislai, įvairūs daiktai, pats juos susiranda, 

pasiima. Savarankiškai kuria žaidimų erdvę, atsirenka žaislus, 

priemones ir pan. 

Žaisdamas su vaiku ugdytojas suteikia džiaugsmo, laukimo, 

dalyvavimo malonumo, atsipalaidavimo ir smagių emocijų. 

Paskatina intuityviam žaidimo, netikėtumo pajautimui. 

Sureikšmina vaiko žaidimo veiksmus ir patį žaidimą, kad 

žaidimas prajuokintų, skatintų atrasti vis daugiau būdų veikti 

daiktais, bei panaudoti juos žaidime (kaip žaislus-pakaitalus). 

Įrengia vietą iš kur norintys žaisti galėtų stebėti 

žaidžiančiuosius. Vaikas pasirenka žaislus ir kuria žaidimo erdvę 

kuria dalijasi su kitais (pvz.: „eina“ į parduotuvę pirkti saldainių 

draugui, stato palapinę, atneša žaisliuką suaugusiajam ar kitam 

vaikui ir pan.). 

 

Vaiko veiksmus nuolat lydi ugdytojo kalba, šypsena, malonus 

kalbinimas. Suteikia vaikui galimybę, žaidžiant lavinti 

pažintinius gebėjimus, judėjimo įgūdžius, susipažinti su 

aplinkiniu pasauliu. Skatina vaikus pažinti pasaulį ir kaupti 

patirtį visais jutimais: rega, klausa, uosle, skonio pojūčiais. 

Vaikų veiklą dažniausiai motyvuoja žaislais arba žaidimo 

pavyzdžiu. Taiko įvairius vaikų veiklos skatinimo metodus. 

Priemonės : 

• Žaislai; 
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• Įvairios kaladėlės; 

• Piramidės; 

• Konstruktoriai; 

• Priemonės, skirtos žaidimams su vandeniu ir smėliu; 

• Įvairios knygelės, paveikslėliai, vaikiškos enciklopedijos.  

Komunikavimo kompetencija 

• Jungtų garsą su žodžiu; 

 

 

• Pavadintų artimiausios 

aplinkos daiktus, objektus ir 

veiksmus su jais;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vadintų save vardu, 

parodytų ir pasakytų apie 

save ir kitus; 

 
 
 
 
 

 
 

• Mintis ir norus stengtųsi 

išsakyti garsiai; 

 

 

 

• Pagal savo galimybes 

 

Vaikas kalba, išklauso kalbantį, mėgdžioja suaugusįjį, jo kalbą 

(klauso ir pats dainuoja lopšines, daineles, kartoja žaidinimus, 

kykavimus su suaugusiuoju), kuria savo kalbą. 

Vaikas kalba apie tai, ką mato aplink save. Kartoja daiktų 

pavadinimus, domisi jais užduodamas klausimus „kas čia?“. 

Veikia su daiktais, juos čiupinėja ir pasako, ką gali tuo daiktu 

nuveikti, kaip panaudoti (laukia žodinio paaiškinimo), ne tik 

parodo, bet ir žodžiu pasako, „ko nori“ pats. Savarankiškai 

kalbėdamas vartoja būdvardžius, įvardžius (aš, tu, jis/ji), 

prieveiksmius (šiandieną, ten, daug, toli ir pan.). Supranta ir žino 

apibendrinančius žodžius (indai, žaislai ir pan.), taisyklingai juos 

vartoja. Kalbėdamas vartoja pagrindinių objekto savybių 

pavadinimus (forma, spalva, dydis – pvz.; raudonas mažas 

kamuoliukas). Gali kai kuriuos žodžius pakeisti kitais – pvz.: 

drūtas kaip liūtas/ stiprus kaip liūtas ir pan. 

Žaidžia žaidimus, kur atranda ką gali nuveikti su rankom 

(pirštukų žaidimai), kojom (judrieji žaidimai), akim (verkia, 

užsimerkia ir atsimerkia, knygelių vartymas, paveikslėlių 

žiūrėjimas ir pan.), ausim (klauso muzikos, dainelių, kalbančiųjų 

ir pan.), burna (ragauja, skanauja, kalba, dainuoja, gali kalbėti 

tyliai, garsiai ir pan.). Pasako savo, prisimena kito vardą, vadina 

draugą vardu. 

Apie tai, ką mato vartydamas knygeles, žiūrėdamas pro langą, 

stebėdamas suaugusiojo veiksmus (domisi ir klausinėja) ir pan. 

Vartoja sudėtinius sakinius, įsijungia į suaugusiojo pasakojimą 

dalyvaudamas dialoge. Pasakoja, ką nuveikė per dieną, 

klausiamas atsako. 

Ugdytojas seka pasakas su pirštinėmis, kūginėmis, popierinėmis 
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klausytųsi kitų; 

 

 

 

• Kauptų ir pildytų savo 

pasyvųjį žodyną; 

 

 

 

 

• Domėtųsi knyga ir 

pratintųsi ją gerbti; 

 

 

• Turtintų aktyvų žodyną. 

 

lėlėmis, mėgdžioja pasakų skaitymą, klausosi muzikos (pasakos) 

įrašų, suaugusiojo ar kito vaiko. Varto knygeles, domisi, kas 

pavaizduota. Švenčia gimtadienius, kartu su suaugusiu mėgina 

rengti šventes, kurių metu pažįsta, bendrauja, kalba. 

Girdi, klauso ir įsimena suaugusiųjų dainuojamas daineles, 

eilėraštukus, priežodžius, patarles. Klausosi pasakų ir mielai jas 

„seka“ pats suaugusiems ir draugams (t. y. dalyvauja pasakos 

sekime kaip pasakotojas, žino įvykius ir užbaigia suaugusiojo 

pradėtus pasakos sakinius, pratęsia mintį). Žaidžia su 

vaidybinėmis ,pirštukų lėlėmis ir padeda joms „prabilti“. 

Atsargiai varto knygeles, pasako kas pavaizduota, tvarkingai 

padeda knygelę į jos vietą. Nustemba knygoje pamatęs ką nors 

neįprasta. Knygelę varto kartu su suaugusiu ar pasikviečia 

draugą. 

Bendrauja su draugais ir suaugusiais, kartoja, imituoja kitų 

kalbą. Kartoja eilėraštukus, dainuoja daineles, lopšines. Klausosi 

audio/video programų, muzikos įrašų. 

Ugdytojai skatina atpažinti ir pavadinti aplinkos daiktus, 

veiksmus. Žaidimuose panaudoja smulkiąją tautosaką, kalbą 

sieja su muzika, judesiu. Skatina patirtus įspūdžius, jausmus 

išreikšti žodžiais. Skaito pasakas, eilėraščius, trumpus prozos 

kūrinėlius. 

Priemonės : 

• Žaislinės knygelės turinčios vaizdo ir garso efektų, su 

iškirptais langeliais ... 

• Vaikiškos enciklopedijos; 

• Stalo žaidimai; 

• Kubeliai su raidėmis; 

• Pasakų , muzikos įrašai; 

• Kanceliarinės priemonės. 

Meninė kompetencija 

• Pastebėtų (įvertintų) ir būtų 

jautrus grožiui; 

 

 

Ugdytojas parūpina, kad vaiko aplinkoje būtų spalvingų įvairių 

kontūrų formų, estetiniu požiūriu vertingų daiktų (kad vaikas 

galėtų juos apžiūrėti, išbandyti, pačiupinėti, grožėtis). Piešia 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Atrastų dekoratyvines, 

erdvines formas; 

 

 

 

 

• Muzikuotų, kurtų, 

improvizuotų; 

 

 

• Išgirstų, pastebėtų muziką; 

 

 

 

 

 

• Judesiais išreikštų muzikos 

tempą. 

 

 

pieštukais, kreidelėmis, guašu, lipdo iš tešlos, plastilino, baltojo 

molio. Tapo, stebi ir imituoja ugdytojo veiksmus kerpant ir 

klijuojant. Ant įvairaus formato popieriaus lapo piešia storu 

minkštu pieštuku viena spalva, piešia skirtingom spalvom, 

išbando piešimą spalvotomis kreidelėmis ant asfalto. Tapo 

pirštukais, plaštaka, štampuoja įvairiais štampukais. Piešia pagal 

sumanymus, bando išplauti teptuką, pajausti iš ko jis padarytas.  

Dėlioja iš įvairių iškirptų formų bei spalvų lapelių, bando plėšti, 

glamžyti, susukti/atsukti, lankstyti/išlankstyti popierių. Minko 

plastiliną, volioja ant lentelės, bando sujungti kelias dalis. 

Ugdytojo paruošta aplinka leidžia pajausti/paliesti skirtingų 

faktūrų medžiagas. Drasko popierių, glamžo popierių bei vilną, 

vatą. Kerpa, klijuoja, lipdo, riša, veria, perkiša, (iš)narplioja. 

Muzikuoja barškučiais, cypsinčiais žaisliukais, būgneliais, 

švilpukais ir pan. Žaidžia kartu su kitais, klausosi muzikinių 

įrašų, klausosi gyvo dainavimo (dainelių, lopšinių, kykavimų ir 

pan.). Dainuoja, išreiškia save per judesį. 

Muzikoje – ugdytojas ir muzikos pedagogas sudaro sąlygas 

grupėje klausytis muzikos, dainelių. Turi galimybę girdėti  

įvairaus žanro muziką. 

Gamtoje, aplinkoje – girdi muzikinius ir nemuzikinius garsus 

(vandens čiurlenimą, paukščių balsus, mašinų, traukinių 

garsinius signalus, gyvūnų skleidžiamus garsus). 

Klauso muzikos ir priklausomai nuo muzikos tempo, ritmo 

bando skirtingai judėti. Imituoja, kartoja rodomuosius žaidimo 

judesius, imituoja dainavimą, paploja, apsisuka vietoje. 

Ugdytojai sudaro galimybę vaikams dalyvauti įvairioje meninėje 

raiškoje. Sukuria regėjimo, lytėjimo ir kitais pojūčiais bei 

įspūdžiais turtingą aplinką, skatinančią kūrybinę vaikų veiklą ir 

saviraišką. Supažindina su piešimo, tapymo priemonėmis ir 

medžiagomis, moko jomis naudotis. Lavina rankų judesius ir 

pastabumą. Moko skirti, pažinti ir įvardinti pagrindines spalvas, 

orientuotis popieriaus lape. Skatina džiaugtis savo ir draugų 

darbeliais. Plėtoja muzikinius gebėjimus ir skatina muzikinę 

saviraišką. 
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Priemonės: 

• Molbertai; 

• Įvairūs dažai; 

• Priemonės lipdymui; 

• Įvairūs muzikos instrumentai; barškučiai, būgneliai... 

• Audio įranga. 

 

3 – 6 metų vaikų ugdymas (is) 

 

Ugdytinos kompetencijos 

Ugdytini gebėjimai 

Vaiko ir ugdytojo veiksenos 

Socialinė kompetencija 

• suvoktų save kaip atskirą 

asmenybę, žinotų savo 

vardą, pavardę, gyvenamą 

vietą; 

 

 

 

 

 

 

• aktyviai domėtųsi pasauliu; 

 

 

 

 

 

 

• gyventų greta kitų, 

bendrautų, bendradarbiautų; 

 

 

 

 

Vaikai suvokia save įvairioje veikloje (žaidimą, tyrinėjimą, 

bandymą). 

Tyrinėja save, savo bei kitų žmonių panašumus ir skirtumus, domisi 

šeimos, grupės gyvenimu, kaupia ir sistemina informaciją apie 

žmones, įvairias profesijas, tarnybas, bendruomenę, miestą, gimtinę, 

tėvynę, pasaulį. Supranta savo asmens tapatumą. Pratinasi rūpintis 

savo išvaizda, puošiasi, pastebi suteptus rūbus. Žino ir gali pasakyti 

savo vardą, pavardę, lytį, kiek turi metų, kuo domisi, ką mėgsta, kur 

gyvena. Pasitiki  savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie 

save.  

Pagal galimybes ir galias vaikai domisi grupėje esančiais vaikais, 

dalyvauja jų pokalbiuose ir žaidimuose. Smalsauja, klausinėja 

draugų, suaugusiųjų, tyrinėja aplinką, eksperimentuoja su daiktais. 

Bendrauja su įvairiais žmonėmis išvykų metu, grupės ar 

bendruomenės šventėse. Bendrauja su kitų vaikų šeimos nariais, į 

grupę atsineša ir perkelia savo šeimos teigiamą patirtį: žaidimus, 

pomėgius, tradicijas... 

Žaidžia ar veikia su vienu ar keliais vaikais, mėgina bendrai kurti, 

tyrinėti. Pratinasi klausyti ir girdėti kalbantįjį. Kartu su draugais 

kuria žaidimo taisykles bei jų laikosi, bendradarbiauja su draugais ir 

suaugusiais. Žaidžia laisvai, nebijodamas keisti, daryti savaip. Pats 

sumano, planuoja ir organizuoja žaidimą, žaidžia vaidmeninius 
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• orientuotųsi įprastoje 

aplinkoje; 

 
 
 
 

• atpažintų, įvardintų ir 

mėgintų suprasti savo ir kitų 

savijautą, emocijas; 

 

• laikytųsi šeimos ar grupės 

gyvenimui įprastos tvarkos, 

susitarimų, suvoktų elgesio 

ir bendravimo etiką; 

• sugalvotų tinkamų 

problemos sprendimų būdų; 

 

• suprastų literatūros kūrinio, 

dainelės nuotaiką, įsijaustų į 

personažo nuotaiką; 

• kurtų žaidimo aplinką. 

 

žaidimus, laikosi tam tikrų elgesio normų, ieško problemų 

sprendimų būdų. 

Stebi, tyrinėja, mėgdžioja grupės, šeimos gyvenimą. Įvairiai 

veikdamas išbando grupės, salės, darželio kiemo ar kitą erdvę, 

saugiai joje jaučiasi. Įvardina savo gyvenamą vietą (namo Nr. arba 

gatvės pavadinimą, buto numerį arba namo aukštą, miestą ir pan.). 

Įvardina savo ir kitų jausmus bei emocijas žaidimo, konflikto metu. 

Įvardina ir skiria teigiamas ir neigiamas emocijas. Pyktį, agresiją 

reiškia socialiai priimtinu būdu(būdus ir emocijų reiškimo formas 

parenka auklėtoja, remdamasi grupės taisyklėmis ir susitarimais su 

vaikais). 

Stebi suaugusiųjų veiksmus (elgesį prie stalo, tarpusavio pagarbą, 

dėmesį vyresnio amžiaus žmonėms, duonos gerbimą bei maisto 

vertinimą ir pan.). Išbando naujus veikimo bei elgesio būdus, 

perima ir pritaiko juos atitinkamai situacijai. 

Vaikai drąsiai ir saugiai bendrauja bei įsitraukia į bendraamžių ir 

suaugusiojo žaidimus. Drąsiai išsako savo nuomonę, iškilus 

konfliktui, priimant sprendimus. 

Mėgdžioja, perima elgesio modelį išvaizdą, charakterį žaidimuose iš 

žinomo kūrinio herojų. Įsijaučia į patinkančio veikėjo nuotaiką, 

savaip kalba, vertina personažus. 

Stato, konstruoja iš įvairių detalių reikiamą žaidimui aplinką. 

Imituoja sudėtingus žmonių santykius ir visuomenines- socialines 

gyvenimo situacijas(teatrą, vestuves, parlamentą, karą ir pan.). 

Pedagogai kuria saugų, šiltą, panašų į namų aplinką, mikroklimatą 

vaikų grupėje. Vaikų ir pedagogų bendradarbiavimas grįstas 

pasitikėjimu, pagarba ir pagalba. Kaip natūraliu šaltiniu mokantis 

būti kartu, sugyventi, pritapti, ugdytojai remiasi vaiko socialine 

aplinka ir gyvenimiškomis situacijomis. Sudaromos sąlygos, kad 

grupės aplinkoje būtų pakankamai priemonių, plėtojančių vaikų 

socialinį, kultūrinį supratimą – žaislų, meno kūrinių ir pan. 

Globodami, palaikydami, skatindami vaiką, ugdytojai moko, kaip 

bendrauti tarpusavyje, reikšti savo nuomonę, kaip gerbti kitus, būti 

atsakingiems, užjausti, padėti. Įvairioje veikloje sukuriamos 

sąlygos, kad vaikas patirtų sėkmės jausmą. 
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Metodai ir būdai: 

Vaiko žaidimai (vaidmeniniai). 

Įvairios socialinės situacijos (aš ir kiti parduotuvėje, poliklinikoje, 

kirpykloje, kelionėje). 

Žinių rinkimas apie save, savo šeimą (nuotraukos, paveikslėliai, 

stebėjimas). 

Veiklų individualus pasirinkimas pagal savo interesus, poreikius, 

galimybes. 

Projektėliai. 

Situacijų modeliavimas. 

Išvykos, ekskursijos. 

Susitikimai su įdomiais žmonėmis. 

Tautosakos, grožinės literatūros, poezijos skaitymas. 

Darbas grupelėse. 

Pagyrimas. Paskatinimas. 

Sveikatos saugojimo 

kompetencija 

• žinotų ir laikytųsi higienos 

taisyklių; 

 

 

 

 

 

 

 

• žinotų bent kelis sveikos 

gyvensenos būdus ir 

stengtųsi jų laikytis; 

 

 

 

 

• gebėtų savarankiškai ar 

 

 

Rūpindamasis asmens higiena, atlikdamas kasdienius saviruošos 

darbus, vaikas įpranta laiku gulti ir keltis, palaikyti kūno švarą, 

tvarkingai valgyti, tinkamai ir pagal orą rengtis, naudotis 

higieninėmis priemonėmis, išmoksta palikti tvarkingą valgymo, 

darbo, žaidimų vietą. Kalbėdamasis su suaugusiuoju, vartydamas 

knygeles, žiūrėdamas filmukus ir kt., išsiaiškina, kad rūpinimasis 

asmens higiena, tinkama apranga ir sveiku maitinimusi apsaugo nuo 

ligų, sužino kur kreiptis susirgus, įvykus nelaimei (išmoksta 

naudotis pagalbos telefonu 112). 

Vaikas nori augti sveikas ir saugus, vengia rizikingo elgesio, 

pavojingų medžiagų: sveikatai pavojingose situacijose vaikas 

renkasi sveikatą palaikančius sprendimus (pvz., vietoj „Coca cola“ 

skatinamas rinktis sultis, vietoj traškučių – riešutus, vietoj 

televizoriaus ir kompiuterio – žaidimus lauke); išmoktų pasakyti ne 

kenksmingoms medžiagoms (chemikalams, vaistams, tabakui, 

alkoholiui, narkotikams). 

Žaisdamas, pramogaudamas ir iškylaudamas lauke, miške, prie 

vandens įvairiais metų laikais, vaikas gerai įsidėmi saugaus elgesio 
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skatinami saugiai elgtis 

namie, grupėje, kitoje 

aplinkoje; 

 

• tenkintų judėjimo poreikį, 

imituotų gamtos judesius; 

 

 

 

 

 

 

• žinotų kūno dalis, jų paskirtį 

ir judėjimo reikšmę 

sveikatai; 

 

 

 

• pasirinktų tinkamą kalbėjimo 

garsumą. 

tose vietose ir kelyje taisykles, sužino kaip elgtis pasiklydus, 

pasimetus, išsigandus (pasinaudoti mobiliojo telefono ir suaugusiųjų 

pagalba). 

Vaiko aktyviam fizinių galių ugdymui(si) skirta rytinė mankšta, 

kūno kultūra, judrieji sportiniai žaidimai salėje bei lauke padeda 

vaikui įvairiai judant (vietoje, keičiant padėtį erdvėje, skirtingu 

tempu ir kryptimis, saugiai) tyrinėti patalpų ir lauko erdves. 

Žaidžiant judriuosius, improvizacinius, kūrybinius žaidimus, vaikas 

atlieka judesius visu kūnu ir galūnėmis. Išmoksta tradicinių žaidimų 

ir pramogų, pajunta dalyvavimo įvairiose šventėse, pramogose ir kt. 

džiaugsmą. 

Žaisdamas ir bėgiodamas su draugais vaikas plečia supratimą apie 

save ir savo kūną, jo sandarą, įvairią žmonių išvaizdą, jų panašumus 

ir skirtumus. Mokosi pažinti ir pavadinti kūno dalis. Vaikai pratinasi 

pasirinkti įvairesnę kūno padėtį, formuojančią taisyklingą kūno 

laikyseną, veikti ir dirbti prie stalo šviesioje vietoje, atlikti 

pedagogo pasiūlytus pratimus ydingos laikysenos taisymui. 

Bendrauja ramiu tonu su bendraamžiais, sudrausmina kitus garsiai 

kalbančius, vertina draugų bendravimą, žaidžia įvairius 

vaidmeninius žaidimus. 

Pedagogai ir kiti specialistai atsižvelgia ne tik į 3–6 metų amžiaus 

vaikų galimybes, bet ir į kiekvieno ugdytinio individualumą, skiria 

berniukų ir mergaičių fizinius ypatumus, jų poreikius, bendravimo ir 

žaidimų skirtumus. Rūpinasi sveikos aplinkos sudarymu (tinkama 

mityba, patalpų higiena ir kt.) bei ugdo vaikų sveikos gyvensenos 

įgūdžius. vaikai kuo daugiau juda ir žaidžia lauke, grūdinasi oru, 

saule ir vandeniu, organizuojamos išvykos, sporto šventės, 

sveikatingumo dienos. Pedagogai stengiasi, kad kiekvienas įvairių 

gebėjimų bei išvaizdos vaikas iš įvairios šeimos aplinkos jaustųsi 

saugus, orus, priimamas, vertinamas. Siekiama sveikatos ir kūno 

kultūros formų natūralumo, sukuriant palankias judėjimui sąlygas, 

kaitaliojant aktyvią ir ramią, dinaminę ir statinę veiklas, fizinį krūvį 

ir atsipalaidavimą, nesiorientuojant į sportinius rezultatus. 

Pedagogas skatina ugdytinius pažinti savo kūną, jo dalis, valdyti jas, 

būti švariais, tvarkingais, siekti tapti stipriais, ištvermingais, 



19 
 

vikriais, atkakliais, drąsiais, tikėti savo jėgomis, teigiamai vertinti 

savo fizines galimybes, nusiteikti tobulinti savo kūną ir dvasią. 

Ugdytinių sveikatos ugdymui pedagogas pasitelkia kūrybinę ir kitą 

praktinę veiklą: kūno kultūrą, dailę, kalbos ugdymą, žaidimus, 

pasivaikščiojimus, išvykas, ekskursijas ir kt. 

Metodai ir būdai: 

Žaidimai – savaiminė vaikų veikla. 

Pokalbis – diskusija. 

Probleminiai klausimai. 

Vaidybiniai elementai. 

Tekstas. 

Projektai(trumpalaikiai, tęstiniai). 

Išvykos, ekskursijos. 

Vakaronės, popietės, šventės su tėvais. 

Parodėlės. 

Sporto šventės (su kitomis grupėmis, darželiais, pirmokais). 

Pažinimo kompetencija 

• pažintų save, domėtųsi 

suaugusiais žmonėmis, jų 

darbu, gyvenimo būdu; 

 

 

 

 

 

 

• stebėtų supančią aplinką, 

eksperimentuotų, tyrinėtų; 

• mąstytų, pastebėtų 

elementariausios logikos 

seką; 

 

 

 

 

Vaikai mąsto ir suvokia pasaulį kitaip nei suaugę. Vaikai iš 

prigimties yra tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie juos 

supančią aplinką. Jiems reikia daug kartų tikrinti, bandyti savo 

samprotavimų teisingumą, turi savitą pažinimo stilių, tempą. Vaiko 

bandymai, mėginimai, žaidimai, padeda patirti pasisekimo jausmą, 

padeda „atrasti“ savo kūną ir dvasinį pasaulį. Pažindamas aplinką ir 

save, vaikas pratinasi vis geriau orientuotis ir tinkamai gyventi savo 

aplinkoje. Vaiko bandymai, mėginimai, žaidimai, padeda patirti 

pasisekimo jausmą, padeda „atrasti“ savo kūną ir dvasinį pasaulį. 

Pažindamas aplinką ir save, vaikas pratinasi vis geriau orientuotis ir 

tinkamai gyventi savo aplinkoje. 

Tyrinėdami, stebėdami, bandydami spręsti kilusius keblumus, 

bendraudami, dalydamiesi patirtimi, vaikai įgyja žinių apie 

artimiausioje aplinkoje esančius gyvūnus ir augalus, kai kuriuos 

negyvosios gamtos objektus ir reiškinius, susipažįsta su vaikui 

prieinamomis gyvybės formomis. Visomis juslėmis tyrinėja aplinką, 

klausinėja augalų, gyvūnų pavadinimų, jų gyvenimo būdo. Varto 

enciklopedijas, knygas, stebi aplinkoje augalus, gyvūnus, žmones. 
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• įsivaizduotų, fantazuotų; 

 

 

 

 

 

• domėtųsi skaičių ir raidiniais 

simboliais.  

 

 

 

 

 

 

• mokėtų išreikšti save 

judesiu; 

 

Vaizduoja aplinką įvairiomis dailės priemonėmis, patiria, bando 

įvairius pasaulio pažinimo būdus, pasitelkdamas savo pojūčius: 

uosto, klauso, stebi, liečia, ragauja. Sėja, augina, ir stebi augalus, 

stebi jų kaitą. Žaidžia su smėliu, atranda vandens būsenas, tyrinėja 

spalvų pasaulį. Stebi natūralius gamtos pokyčius ir reiškinius, turi 

sąlygas eksperimentuoti. 

Grupuoja, lygina, skaičiuoja įvairius daiktus, įvardina daiktų 

panašumus ir skirtumus. Žaidžia stalo žaidimus, žiūri į paveikslėlį ir 

nurodo „trūkumus“, kelia probleminius klausimus („kas būtų jei 

žemėje nešviestų saulė? „ir pan., pastebi, kas sekamoje pasakoje ne 

taip, klausosi klaidinančių pasakų. 

Kuria pasakos pabaigą, keičia pasakos personažus, pasakoja 

išgalvotas istorijas, tačiau suvokia, kad tai fantazija. Žaidžia 

įsivaizduodami kas nors esantys. 

Laisvai juda, šoka, improvizuoja skambant muzikai, žaidžiant 

šešėliams ir šviesai. Atlieka judesius su lazdelėmis, juostelėmis, 

lankais, kamuoliais. 

Vaikai žaisdami, manipuliuodami konkrečiais daiktais, ieškodami 

problemų sprendimo susipažįsta su kiekio ir skaičiaus, kai kurių 

geometrinių formų, daiktų formų bei jų dydžių pažinimu, pradinės 

orientacijos erdvėje ir laike samprata. Skaičiuoja, atpažįsta 

skaitmenis, gali jais pažymėti daiktų grupę. Žaidžia žaidimus kur 

reikia skaičiuoti. Pastebi raides, užrašus visur. Kopijuoja raides 

rūšiuoja, užrašo savo vardą. 

Ugdytojai turi pasirūpinti, kad grupės aplinkoje būtų pakankamai 

priemonių, skatinančių aktyviai veikti. Visais įmanomais būdais 

stengiamasi sudaryti sąlygas pasireikšti vaiko aktyvumui, suteikti 

naujų įspūdžių, savo ruožtu žadinančių vaikų domėjimąsi ir patirties 

kaupimą. Pažįstant pasaulį ir save, svarbi savaiminga ir organizuota 

veikla. Sudaryti sąlygas įvairiai vaikų veiklai (bandymams, 

mėginimams, tyrinėjimams ir kt. Vaikas dalyvaudamas įvairioje 

veikloje lengvai įgyja naujų žinių apie supantį jį pasaulį. Pažinimas 

turi remtis turima vaiko patirtimi, ją būtina kryptingai plėtoti bei 

gilinti. Ugdytojai turi išnaudoti kiekvieną „gerą progą“ skatinančią 

matematinių įgūdžių formavimą. Pedagogai gali padėti vaikams 
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plėsti matematikos žinias vartodami matematikos terminus. 

Pedagogas ne tik atsako į vaikus dominančius klausimus, bet ir 

skatina vaikus ieškoti informacijos, daryti atradimus, išvadas po 

tyrinėjimų. Ugdytojui būtina suprasti, kad svarbus ne tik tiesioginis 

vaiko sąlytis su gamta ir aplinka, bet ir jį supančių žmonių požiūris į 

gamtą ir aplinką, kuris formuoja vaiko pasaulėvokos pradmenis. 

Suaugusieji turi siekti padėti vaikui įprasminti patirtį formuojant 

vertybinį, ypač dorovinį, jo santykį su visu tuo, kas jį supa. 

Metodai ir būdai: 

Žaidimas (žaidimai su taisyklėmis – judrieji, didaktiniai). 

Pedagogo bendravimas su vaiku. 

Naujų sumanymų skatinimas. 

Stebėjimas (trumpalaikis, ilgalaikis). 

Tyrinėjimas, bandymas. 

Lyginimas, rūšiavimas. 

Sprendimų ieškojimas. 

Manipuliacija daiktais. 

Išvykos, ekskursijos. 

Literatūros skaitymas. 

Kėlimas elementarių hipotezių ir jų tikrinimas. Projektai. 

Komunikavimo kompetencija 

• tenkintų savo poreikį 

bendrauti ir pažinti pasaulį; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• kalba gebėtų išreikšti save ir 

kultūringai bendrautų su 

kitais; 

 

 

Bendrauja ir bendradarbiauja žaidime. Kalbasi su draugais ir 

suaugusiais, kuria istorijas ir pasakas. Kalbasi su grupės draugais, 

pedagogais, pasakoja patirtus įspūdžius, nutikimus. Žaidžia 

siužetinius-vaidmeninius žaidimus „Poliklinika“, „Kirpykla“, 

„Parduotuvė“ ir pan. įvardina žmonių profesijas, kai kurių miestų 

pavadinimus. Vaikas žaidžia foneminę klausą lavinančius žaidimus: 

klausosi medžių ošimo, mašinų ūžimo, paukščių čiulbėjimo ir 

skatinami tuos garsus kuo tiksliau pakartoti. Vaikai klausosi 

pedagogo išraiškingai tariamų garsų ir juos pamėgdžioja. Klausosi 

ir nustato kalbos tempą bei pagal jį atlieka judesius. 

Žaidžia kalba: kuria naujus žodžius, išsireiškimus. Vartoja 

vaizdingus posakius, palyginimus. Pastebi draugų netaisyklingą 

kalbą ir ją pataiso. Žino ir sako kitiems mįsles, priežodžius, patarles, 

supranta kai kurių patarlių, priežodžių prasmę, paaiškina juos, seka 
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• pajaustų gimtosios kalbos 

grožį ir normas; 

 

• gebėtų pasakoti, apibendrinti 

žodžių grupę; 

• rodytų kūrybinę iniciatyvą – 

kurtų, vaidintų, 

improvizuotų; 

 

 

 

• domėtųsi knygose pateikta 

informacija, aiškintųsi, 

diskutuotų, bandytų ja 

naudotis; 

 

 

 

 

• atsiskleistų poreikis skaityti 

ir rašyti. 

 

pasakas be galo. Užduoda daug klausimų ir į juos atsako pilnais 

sakiniais.  

Varto ir žiūrinėja knygas, atsineša mylimiausią knygą ir apie ją 

pasakoja kitiems. Pasakoja apie savo šeimos gyvenimą, tradicijas, 

šventes. Pasakoja apie tėvų ir senelių profesijas, veiklą, pomėgius. 

Vardina žodžių grupes ir juos apibendrina vienu žodžiu (beržas, 

klevas, ąžuolas ... – medžiai ir pan.) 

Vaikai kuria, atkuria, apibūdina, spontaniškai, kūrybiškai atpasakoja 

siužetus. Deklamuoja, vaidina, imituoja judesiais, mėgdžioja 

žodžiais, gestais, mimika. Kai įsimena tekstą, siekiama intonacijos 

natūralumo ir raiškumo. Žiūri suaugusių ar draugų vaidybą. Vaidina 

su lėlėmis, su menamais daiktais, vaidina pagal girdėtas pasakas, 

improvizuoja. 

Varto knygutes, seka pasakas pagal iliustracijas, improvizuoja 

mėgstamas pasakas, deklamuoja eilėraščius. Varto enciklopedijas, 

ieško informacijos, aptarinėja rastą informaciją, aiškinasi. 

Stebi kaip rašo, spausdina ar renka tekstą kompiuteriu suaugusieji. 

Mėgina pamėgdžioti. Varto knygeles, klausinėja kokia raidė. 

Žaidžia raidžių loto, dėlioja raides iš dėlionių detalių, piešia raidžių 

trafaretus, spalvina. Iš raidžių dėlioja skiemenis, žodžius, skaito 

juos. 

Pedagogas sukuria sąlygas vaiko kalbiniams žaidimams ir kūrybinei 

kalbinei raiškai, lavinant foneminę klausą, skatinant kalbos 

intonavimą, lavinant gramatinį taisyklingumą bei rišlios kalbos 

ugdymą. Kalbos ugdymas natūraliai sieja kalbos raišką su kitomis 

raiškos formomis – vaizdu, garsu, forma, judesiu. Pedagogai ir kiti 

suaugusieji kuria palankią aplinką bendrauti, kalbai ugdyti, 

knygoms skaityti bei rašytinei kalbai ugdyti (s). Pedagogo kalba yra 

pavyzdys ir modelis, todėl ji turi būti aiški, taisyklinga, turtinga ir 

vaizdinga. 

Metodai ir būdai: 

Visa veikla remiasi žaismės principu. 

Pokalbis (specialistų bendravimas su vaiku). 

Stebėjimas per įvairią veiklą. 

Žaidimai su taisyklėmis. 
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Tyrinėjimai, bandymai. 

Lyginimas ir rūšiavimas. 

Vaidybinės situacijos. 

Diskusijos, išvykos, ekskursijos. 

Individuali kūrybinga vaiko veiksena pagal vaiko poreikius, 

interesus, pasiūlymus. 

Skaitymas įvairios literatūros. 

Projektai. 

Kalbinių gebėjimų vertinimas. 

Meninė kompetencija 

• atrastų spalvų pasaulį; 

 

 

 

 

• atrastų ir naudotų piešimą 

naudojant netradicines 

priemones; 

 

 

 

 

• atrastų plokštumines, 

erdvines daikto formas bei 

konstrukcijas; 

 

 

• pajustų ir atrastų dažų 

gamybos galimybes; 

 

• atrastų dekoratyvinių formų 

vaizdavimą, komponavimą; 

• atrastų popieriaus savybes 

bei plastiškumą; 

 

Ugdytinis įvardina pagrindines spalvas: bando tapyti tai viena, tai 

kita ranka. Eksperimentuoja, reiškia spalvomis literatūros kūrinių, 

muzikos, savo nuotaiką. Stebi gamtą, įvardija metų laiką, piešia 

šiltom ir šaltom spalvom, naudoja ir atranda įvairių spalvų 

atspalvius, mėgina derinti spalvas kurdami raštus. 

Išbando įvairias piešimo priemones: pieštukus, kreideles, 

flomasterius. Piešia pieštuku ant stiklo, šakele ant smėlio. Žaidžia 

piešdami įvairias linijas, stebi ir atranda gamtoje linijas – augaluose, 

medžiuose, gėlėse, debesyse ir pan. Žaidžia, eksperimentuoja 

piešdami linijas dviem trim spalvom kartu, įvairių storių linijom 

vienu metu. Perteikia savo jausmus, įspūdžius, pamąstymus, kuria 

savitus piešinius įvairiais taškeliais.  

Lipdo iš plastilino, modelino, sniego, sūrios tešlos, šlapio 

popieriaus. Lipdo ir konstruoja iš kelių nulipdytų detalių, lipdo 

reljefinį vaizdą ant skirtingo reljefo, išbando įvairius lipdymo 

būdus. 

 

Maišo dažus su krakmolu, muilo drožlėmis, smėliu ir klijais... 

Atranda natūralius dažus: piešia šlapiu moliu, vandeniu ant asfalto, 

burokėlių sultimis, pelenais, žolėmis. 

Piešia, karpo įvairias formas, klijuoja. Kuria įvairius vaizdus, 

dekoratyvines skulptūras, ornamentą. Karpo nesudėtingus karpinius, 

derina spalvas. 

Glamžo popierių - atranda formą. Lanksto įvairius lankstinius, 

formuoja iš šlapio popieriaus įvairius dirbinius, kerpa popierių 
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• pajustų švenčių, tradicijų 

prasmę, savitumą; 

 

• reikštų save inscenizuodami; 

 

 

 

 

 

• klausytų ir išgirstų muziką; 

 

 

 

 

 

 

 

• gamintų ir panaudotų savo 

susikurtus instrumentus; 

• žaistų liaudies, muzikinius 

žaidimus, šoktų;  

 

 

 

 

• atpažintų ir įvardintų keletą 

muzikos instrumentų; 

 

 

 

• kūrybiškai panaudotų 

žinomas daineles; 

 

įvairiomis žirklėmis. 

Dalyvauja šventėse, padeda organizuoti jas. Perima tautos tradicijas, 

atskleidžia save kaip kūrybišką asmenybę. Jaučia kalendorinių 

švenčių skirtumą pagal šventės nuotaiką. 

Žaidžia susikurtus ar ugdytojo inspiruotus žaidimus. Inscenizuoja 

nesudėtingas gyvenimiškas situacijas su lėlėmis, gamina paprastas 

lėlytes vaidinimams. Perteikia vaizduojamų personažų „charakterį“, 

„režisuoja“, vertina veikėją. Perteikia savo emocijas atlikdamas 

vieną ar kitą vaidmenį, stebi ir vertina kitų vaidinimą, džiaugiasi 

draugų saviraiška. 

Išgirsta, susidomi muzika, kuri skamba kaip muzikinis fonas 

(grupėje, salėje ar kitoje aplinkoje). Klausosi muzikos, jaučia 

skirtingą muzikos ritmą, nuotaiką, tempą. Kartoja girdėtų dainų 

žodžius, organizuoja „koncertus“ grupės draugams. Dainuoja 

įvairias daineles, šoka, žaidžia įvairius muzikinius žaidimus, 

atskleidžia savo muzikinius gebėjimus. Klausosi įvairių rūšių 

muzikos kūrinių (liaudies, klasikinės, populiariosios muzikos), turi 

galimybę palyginti ir pasirinkti savo mėgiamiausią muzikos žanrą.  

Kuria įvairius muzikos instrumentus, jais groja, aiškinasi šių 

instrumentų išgaunamų garsų spalvas. 

Imituoja, organizuoja liaudies žaidimus kasdieninėje veikloje. 

Atkartoja žaidimo taisykles: stovi eilėje, ratelyje, šoka poromis, po 

vieną, laisva forma, rodo judesių koordinavimo pradmenis, išlaiko 

pusiausvyrą, jaučia kryptį, nesusiduria su kitais. Šokio sukeltus 

įspūdžius išreiškia savais žodžiais, piešiniais ir judesiais. Pasako, 

kas patiko ar nepatiko. 

Ugdytojo ir muzikos mokytojo sukurta aplinka leidžia vaikui matyti 

paliesti, pabandyti groti įvairiais muzikos instrumentais. Girdi 

įvairią muziką, skiria jų skleidžiamus garsus (švilpuko – pianino, 

skudučių – gitaros, smuiko – armonikos, kanklių – metalofono ir 

panašiai). 

Žaisdamas dainuoja daineles, piešdamas ar užsiimdamas kita veikla 

„organizuoja“ koncertus grupės draugams, kuria dainelių žodžius, 

melodiją. 

Skambant muzikai juda grupės, salės erdvėje, imituoja 
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• reikštų save per judesį, kurtų 

naujus judesius. 

įsivaizduojamą personažą. Judesiu atspindi muzikos tempą, 

nuotaiką. 

Ugdytojai kartu su vaikais kuria jiems patrauklią, estetišką ir 

funkcionalią aplinką, skoningą ir neperkrautą veiklos erdvę, sudaro 

sąlygas dailės, muzikos raiškai. Atpažįsta vaikų individualų 

estetinio suvokimo savitumą, meninės raiškos gabumų bei gebėjimų 

ypatumus, amžių, lygį. Sudaro vienodas sąlygas visiems vaikams. 

Meninė veikla, kaip bendravimas – kurti projektus, bendrus dailės 

darbus, skatinti grupinį muzikavimą, atlikėjo ir žiūrovo bendravimą, 

palaikyti savitą reagavimą į meno kūrinius, plėtoti vaiko kalbą, 

kaupti meno žodyną. Skiria laiko atvykstančių įvairių žanrų atlikėjų 

pasirodymams stebėti, ugdytinių išvykos į lėlių teatrą, mieste ir 

seniūnijoje vykstančius koncertus, šventes, dalyvavimui dailės 

akcijose, projektuose, bendruose renginiuose su socialiniais 

partneriais.  

Metodai ir būdai: 

Meniniai projektai (kūryba ir improvizacija). 

Išvykos ir ekskursijos(teatrai, koncertinės salės, šventės mieste, 

parodos, muziejai). 

Dailės akcijos, parodos, konkursai. 

Muzikos klausymasis. 

Įvairūs susitikimai su meno žmonėmis. 

Popietės, šventės su vaikais, tėvais, socialiniais partneriais. 

Meno terapija (muzika, dailė, drama, poezija). 

Dailės kūrinių stebėjimas, aptarimas taikant vizualinio mąstymo 

strategijų metodą. 

Pagyrimas, paskatinimas, pasitikėjimo savo jėgomis stiprinimas. 

Tautosakos, literatūros skaitymas. 

 
V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

 Vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinę grupę, siekiame užtikrinti sėkmingą jo adaptaciją, 

užtikrindami globos ir ugdymo tęstinumą. 
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   Vaiko pasiekimų vertinimas – tai informacijos apie vaiko gyvenimo ir ugdymo (si) 

realybėje įgytų kompetencijų, jo ugdymo(si) ypatumų bei daromos pažangos kaupimas, 

interpretavimas, apibendrinimas, perimamumas. Tai leidžia: 

• pažinti vaiką, jo individualybę; 

• išsiaiškinti vaiko ugdymo (si) ypatumus ir ugdymo (si) stilių; 

• nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą; 

• numatyti vaiko ugdymo (si) perspektyvas; 

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

   Vertinant vaiko pasiekimus ir raidą, būtinas vaikų, tėvų, pedagogų dalyvavimas.   

   Pedagogai, stebėdami vaiką ir pasirinkdami kitus metodus, išsiaiškina esamą vaiko 

gebėjimų lygį, poreikius, įžvelgia specialiuosius ugdymo (si) poreikius bei raidos ypatumus. 

Ugdymo procesą organizuoja remdamiesi geriau susiformavusiais vaiko gebėjimais bei skiria 

didesnį dėmesį silpnesnėms sritims. 

 Vertinimo būdai, metodai ir formos:  

 Metodai : 

• stebėjimas natūralioje, kasdieninėje aplinkoje; 

• pokalbis su vaiku; 

• vaiko veiklos ir kūrybinių darbų analizė. 

 Formos : 

• žaidimas;  

• praktinė veikla; 

•  kūrybinė raiška;  

  Pagrindinių vaiko pasiekimų vertinimo metodas – stebėjimas. Pedagogai ir specialistai 

nuolat stebi ir fiksuoja ugdytinių veiklą bei elgesį.  

  Ugdytiniai stebimi ir vertinami pagal šias raidos sritis: kalbos, emocinę, socialinę, pažinimo, 

fizinę. Savarankiškumo raidos sritis yra integruojama. 

  Grupių pedagogės sudaro visos grupės ugdytinių pasiekimų vertinimo aprašą, kurio 

vertinimai ir išvados leidžia numatyti tolimesnį veiklos organizavimą. 

  Vaiko vertinimo medžiaga dokumentuojama vaiko pasiekimo aplanke: 

• informacija apie vaiko raidą pateikiama laikantis konfidencialumo; 

• dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, vaiko klausimai, pasakojimai, žodinė kūryba, išsakytos 

idėjos, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai, nuotraukos; 

• įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai; 

• pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimo lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą. 
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  Jeigu vaikas pereina į kitą grupę, aplankas su informacija apie jo raidą, gebėjimų vystymąsi 

atspindinčiais darbeliais, perduodami tos grupės pedagogams. 
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