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ĮVADAS 

  

Riešės gimnazija (toliau – Gimnazija) vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą, 

skirtą 2–6 metų amţiaus vaikams. Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programa ,,Kartu augame, 

kuriame, ţaidţiame“  (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 2015 m. Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 2016 m. 

Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašu, Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 18 d. įsakymu Nr. 

ĮSAK-627 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 18 d. ĮSAK-627 “Dėl ikimokyklinio 

ugdymo programų kriterijų aprašo“. Programa yra vertinama ir atnaujinama kas treji metai, 

atsiţvelgiant į ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymosi poreikius, gebėjimus, reflektuojant ir 

vertinant ugdymo(-si) procesą, tariantis su šeimomis, taikant inovatyvias ikimokyklinio ugdymo 

technologijas, orientuojantis į visuomenės ir gyvenimo iššūkius. 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Informacija apie įstaigą. 

1.1.1. Švietimo tiekėjo pavadinimas – Riešės gimnazija (toliau – Gimnazija), kodas 306138018. 

1.1.2. Teisinė forma – biudţetinė įstaiga. 

1.1.3. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

1.1.4. Gimnazijos tipas – gimnazija. 

1.1.5. Gimnazijos adresas – Berţų g. 2a, Riešė, Vilniaus r., tel. (8-5) 2469779, el. paštas: 

info@riesesgimnazija.lt  

1.1.6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija, adresas A. Volano g.2, Vilnius, kodas 188603091. 

1.1.7. Programa Riešės gimnazijoje įgyvendinama lietuvių kalba.  

1.2.Vaikai ir jų poreikiai. 

Gimnazijoje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo grupes lanko vaikai 

iš įvairių Vilniaus rajono seniūnijų: Aviţienių, Riešės ir kt. Gimnazijos infrastruktūra ir plėtra uţtikrina 

minėtų seniūnijų gyventojams švietimo prieinamumą valstybine kalba, visuminį ugdymą bei dermę su 

priešmokyklinio ugdymo programa, sudaro sąlygas vaiko tėvams sėkmingai derinti darbą ir vaiko 

prieţiūrą. 

Pripaţįstami ir gerbiami šeimų kultūriniai ir socialiniai skirtumai. Kiekvienam vaikui ir 

šeimai suteikiamos lygios galimybės dalyvauti ugdymo procese, nepaisant lyties, rasės, etninės kilmės, 

kultūros, gimtosios kalbos, religijos, šeimos sudėties, socialinės padėties, amţiaus ar specialiųjų 

poreikių. 

Per pastaruosius kelerius metus Gimnazijoje padaugėjo kalbėjimo ir kalbos supratimo 

sunkumų turinčių vaikų iš daugiakalbės aplinkos (lenkų, rusų, baltarusių, ukrainiečių) ar parvykusių su 

tėvais iš uţsienio šalių. 35 proc. lankančių vaikų yra iš dvikalbių / daugiakalbių šeimų. Kasmet ugdoma 

po kelis vaikus, grįţusius iš uţsienio, dalis vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių (kalbos ir 

komunikacijos, elgesio bei emocijų sutrikimų ir pan.). 

Išsiaiškinus vaiko ir tėvų lūkesčius, surenkama informacija apie emocinę, socialinę, 

kultūrinę vaiko aplinką, jo ypatingus poreikius. Atlikus pirminį vaiko vertinimą, ugdymo procesas 

diferencijuojamas ir pritaikomas skirtingo amţiaus ir poreikių vaikams. 

Kuriama ugdymo aplinka, kurioje pripaţįstama kiekvieno vaiko nuomonė, tenkinami 

pagrindiniai vaiko poreikiai: būti saugiam, ţaisti, judėti, kurti, paţinti, eksperimentuoti, turėti galimybę 

rinktis veiklą pagal savo interesus ir gebėjimus.  

mailto:info@riesesgimnazija.lt
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Poreikis jaustis saugiai. Vaiko saugumo poreikis siejamas su jo poreikiu būti 

savarankišku. Garantuojamas glaudus ryšys su suaugusiuoju, grindţiamas pasitikėjimu, mokytojo globa 

ir dėmesiu, kad likęs be tėvų vaikas jaustųsi saugus, nejaustų baimės, kad yra paliktas. Padedama 

uţmegzti artimą ryšį su grupės vaikais. 

Siekiama, kad vaikas suvoktų, jog jo gyvybei ir sveikatai negresia joks pavojus, išmoktų 

ir laikytųsi susitarimų ţaidimų ir kitos veiklos metu saugoti save ir kitus.  

Atvykusiems iš uţsienio, kitakalbių šeimų vaikams, dvikalbių ar daugiakalbių šeimų 

vaikams skiriamas ypatingas dėmesys, sudaromos sąlygos vaikui bendrauti jo kalba, kad jie jaustųsi 

saugūs, priimti. 

Poreikis ţaisti. Sudaromos sąlygos vaikui savarankiškai pasirinkti ţaislus ar kitas veiklai 

skirtas priemones, ţaidimo vietą ir draugus. Jo savęs, pasaulio paţinimui, bei laisvų, spontaniškų ir 

kūrybiškų ţaidimų pasirinkimui dienotvarkėje yra skiriama pakankamai laiko. 

Poreikis judėti. Sukurta tinkama lauko ir vidaus aplinka, kuriose vaikas nevarţomai gali 

judėti: vaikščioti, laipioti, ropoti, šliauţioti, bėgioti, ristis, suktis aplink, šokinėti, lipti aukštyn, ţemyn, 

karstytis ir kt. Uţtikrinama, kad vaikas galėtų fiziškai ir emociškai jaustis saugiai, tenkindamas savo 

judėjimo poreikį. 

Poreikis kurti. Mokytojai organizuoja veiklas taip, kad būtų išgirstas kiekvienas vaikas, 

palaikant jo idėją, fantazuojant kartu ar tiesiog išpildant norą, kad vaikai galėtų įgyvendinti savo 

poreikį kurti, išreikšti save ir savo patirtus išgyvenimus per meninę, teatro ar kitą kūrybinę veiklą. 

Laiduojama, kad vaikas galėtų pasidţiaugti savo kūryba, jaustųsi įvertintas. 

Poreikis paţinti. Stengiamasi nevarţyti aktyvaus vaiko paţinimo siekio įvairiais 

draudimais, apribojimais, nesuprantamomis taisyklėmis. Skatinamas vaiko prigimtinis aktyvumas, 

paţinimo poreikis: suţinoti, patirti, veikti, nuolat išbandyti tai, ko anksčiau nedarė, išmokti ką nors 

naujo. Vaikams sudaromos sąlygos paţinti aplinką, kurioje gyvena, ugdosi bei tolimesnę - 

organizuojamos edukacinės pamokėlės, projektai, išvykos. 

Poreikis eksperimentuoti. Skatinamas vaiko noras domėtis įvairiais reiškiniais. 

Sudaromos sąlygos eksperimentuoti su įvairiomis medţiagomis, dailės priemonėmis ir technikomis. 

Saugiai atlikti įvairius bandymus.  

Poreikis rinktis veiklą pagal savo interesus ir gebėjimus. Skatinamas vaiko 

pasirinkimas uţsiimti norima veikla. Skiriama pakankami laiko paklausinėti, kokia veikla patinka 

vaikui, kas teikia dţiaugsmą, kodėl čia buvo gerai. Savarankiškas veiklos iniciavimas motyvuoja 

vaikus sėkmei, skatina pasitikėjimą savimi, kelia savivertę. 

Ikimokyklinis ugdymas ir ugdymasis yra integralus, orientuotas į vaiko gerovę, visuminį, 

patirtinį, autentišką ugdymą. Jo fizinio, emocinio, socialinio ir paţintinio ugdymosi sritys yra susijusios 

ir vienodai svarbios.  

Ugdymo programoje atskleidţiamas poţiūris į būsimos asmenybės ugdymą remiantis 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu 

Nr. 1-983 „Dėl Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos ratifikavimo“. 

1.3. Sąveika su šeima. 

Gimnazijoje siekiama, kad mokytojų ir šeimos bendradarbiavimas vyktų vadovaujantis 

principu, kad viskas, kas daroma, daroma vaiko labui. Mokytojai – ugdytojai, stebėtojai ir patarėjai, 

įsiklausantys ir išgirstantys kiekvieną vaiką, paliekantys pakankamai erdvės vaiko saviraiškai ir 

kūrybai, kuriantys situacijas ir iššūkius. Tėvai yra Gimnazijos bendruomenės nariai, turintys vienodą 

galią sėkmingam vaikų ugdymui(si) ir jų dalyvavimas įstaigos gyvenime įtakoja vaikų pasiekimus, 

ugdymosi motyvaciją, savivertę ir elgesį. Su kiekvieno naujai ateinančio vaiko tėvais yra kalbamasi, 

išsiaiškinami tėvų lūkesčiai, supaţindinama su ugdymo(si) Programos tikslais, Gimnazijos 

tradicijomis, ikimokyklinio ugdymo grupės savitumu. Išklausiama pirminė informacija apie vaiką, jo 

pomėgius, gebėjimus, aplinką šeimoje ir kitus svarbius dalykus.  
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Gimnazijoje veikiančių ikimokyklinio ugdymo grupių darbo trukmė bei darbo pradţia ir 

pabaiga yra orientuota į daugumos šeimų poreikius. Tėvams pageidaujant sudaromos sąlygos vienos 

šeimos vaikams lankyti tą pačią grupę.  

Bendradarbiaujant su šeima, siekiama atskleisti šeimai vaiko gyvenimo įstaigoje 

ypatumus, susipaţinti su šeimos gyvenimo būdu, ieškoma ir surandama bendrų, tinkamiausių ugdomojo 

poveikio vaikui priemonių. Bendriems tikslams pasiekti pasirenkami ir nuolat atnaujinami įvairiausi 

bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima būdai ir formos: individualūs susitikimai, pokalbiai, bendri 

tėvų, vaikų ir mokytojų renginiai, susirinkimai, šeimų šventės, tradiciniai bendruomenės renginiai. 

Išsami informacija apie vaikų ugdymą, tėvams pateikiama elektroniniame dienyne, Gimnazijos 

internetinėje svetainėje, grupių informaciniuose stenduose, bendraujant socialiniuose tinkluose. 

Nuolatos vykdomas tėvų švietimas pedagogikos ir psichologijos klausimais. Šeimoms, 

kurioms trūksta socialinių įgūdţių, organizuojamos pozityvios tėvystės įgūdţių ugdymo tėvų grupės. 

Du kartus per metus pagal poreikį ir daţniau su tėvais aptariami vaiko pasiekimai, sprendţiami ugdymo 

organizavimo ir ugdomosios aplinkos gerinimo klausimai. 

1.4. Mokytojai ir kiti specialistai. 

Programą įgyvendina kompetentingi ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kiti specialistai: 

meninio ugdymo mokytojas, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, 

sveikatos prieţiūros specialistas. Visi gimnazijoje dirbantys mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. Savo 

kvalifikaciją nuolat tobulina tiek savarankiškai, tiek dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Teikiama profesionali švietimo pagalba mokytojams, tėvams ir ugdytiniams, laiduojama 

vaikų sveikatos prieţiūra. Aktyviai veikia Vaiko gerovės komisija, atliekanti pirminį vaiko specialiųjų 

poreikių vertinimą, sprendţianti specialiojo ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo organizavimo 

klausimus.  

Ugdytojų komanda analizuoja kasdienes vaikų veiklas, stebi, kaip kinta vaiko kasdienio 

bendravimo įgūdţiai, įvardija tos kaitos etapus. Nuolatos bendradarbiaujant tarpusavyje ir su ugdytinių 

tėvais, atsiţvelgiama į individualius ar specialiuosius ugdymosi poreikius, gebama ugdyti vaiko 

kompetencijas, įvertinti pasiekimus ir numatyti veiklas (esant poreikiui jas diferencijuoti) bei 

priemones tolesnei paţangai. Metodinių pasitarimų metu tariamasi dėl metų ugdymo planų, projektų, 

veiklų derinimo, numatomų ugdymo būdų ir metodų, ugdymo priemonių taikymo, uţtikrinant vaikų 

pasiekimų paţangą. Toje pačioje grupėje dirbantys mokytojai derina savaitės veiklas siekdami vientiso 

vaikų ugdymosi proceso, laiduodami tęstinumą ir palankios aplinkos sukūrimą sėkmingai vaikų 

kompetencijų plėtotei įvairiose ugdymo srityse. 

1.5. Įstaigos ir regiono savitumas. 

Gimnazijoje teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis 

ugdymas. Gimnazijoje ikimokyklinis ugdymas organizuojamas nuo 2020 m. Dalis ikimokyklinio 

amţiaus ugdytinių yra iš daugiakalbės aplinkos arba grįţusių emigrantų vaikai. 

Gimnazija įsikūrusi Vilniaus rajono kaimiškoje vietovėje. Kasdieninės vaikų veiklos 

organizuojamos netoliese išlikusiame parke, prie nedidelių Bevardţio ir Riešės eţerų, Riešės upės, 

įtekančios į Nerį. Organizuojamos išvykos į Riešės ţirgynus. Riešėje įrengtuose stadionuose, ţaidimų 

aikštelėse organizuojami įvairūs sportiniai renginiai. 

Gimnazija stipri savo bendruomene, kuri kasmet apjungia visų aplinkinių apylinkių 

gyventojus organizuodama tradicines sporto šventes, muges, akcijas, į kurias nemaţą indėlį įneša ir 

gimnazija pasiūlydama kūrybinių veiklų maţiesiems – esamiems ir būsimiems ugdytiniams.  

Gimnazijos struktūra sudaro galimybes skirtingo amţiaus vaikams lankyti tą pačią 

ugdymo įstaigą. Tai patogu tėveliams, kurie augina skirtingo ikimokyklinio ir mokyklinio amţiaus 

vaikus, būna lengvesnė vaiko adaptacija.  

Gimnazija plėtoja partnerystės ryšius su Aviţienių seniūnija, Aviţienių gimnazija, Riešės 

darţeliu, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindine mokykla, Buivydiškių pagrindine mokykla, 

bendradarbiaujama su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, Lietuvos policija, Mykolo Riomerio 
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universitetu, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Riešės ţirgynu, Rudaminos vaikų lopšeliu-

darţeliu “Ąţuoliukas”, Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru, Karalienės Mortos mokykla ir 

kt. 

 Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, siekiama veiklos tobulinimo, sudaromos 

galimybės edukacinių ir kultūrinių ryšių plėtotei. 

1.6. Ugdymosi aplinka. 

Gimnazijoje kuriama saugi, tikslinga, funkcionali, stimuliuojanti, uţtikrinanti visapusišką 

vaikų ugdymą aplinka, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi jaukiai ir priklausantis šiai bendruomenei. 

Pripaţįstama vaiko teisė rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai judėti iš vienos erdvės į kitą.  

Plėtojamas ir skatinamas vaiko pozityvus bendravimas su bendraamţiais ir suaugusiaisiais. Visos 

Gimnazijos erdvės atviros tėvams, kolegoms, bendruomenės nariams. Lauko ir vidaus erdvės 

modeliuojamos, nuolat atnaujinamos, siekiant tenkinti vaikų edukacinius poreikius ir interesus.  

Lauko aplinka. Uţdaros, saugios lauko aikštelės skatina fizinį vaikų aktyvumą, 

spontanišką judėjimą, naujų patirčių įgijimą. Suformuotos paspirtukų, dviratukų, rogučių trasos, 

rengiamos saugaus eismo pamokėlės, organizuojamos lenktynės. Įrengtos futbolo aikštelės, erdvės 

krepšiniui bei kitiems sportiniams ţaidimams. Siekiant praplėsti lauko erdvių funkcionalumą, įrengtos 

daugiafunkcinės karstyklės, smėliadėţės, pavėsinės. Išnaudojamos artimiausios gamtinės, socialinės, 

kultūrinės aplinkos teikiamos galimybės. 

Vidaus aplinka. Sukurta jauki ir estetiška, nevarţanti vaikų saviraiškos aplinka. 

Pasiūloma įvairių vaiko raidą atitinkančių priemonių, stimuliuojančių tyrinėjimą, ţaidimą ir mokymąsi: 

stalo ţaidimų, konstruktorių, išmaniųjų ţaislų, knygų, plakatų, dėlionių, tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo priemonių. Vidaus erdvės: grupė, koridorius, virtuvėlė. suskirstomos į logiškai 

apibrėţtus veiklos centrus, skatinančius vaikų tyrinėjimą, ugdymąsi ir savarankiškumą. Pakabinti šalies 

ir pasaulio ţemėlapiai, grupės narių vardų, fotografijų plakatai, grupės vaikų šeimos medţiai, raidţių, 

medţių ir kitų augalų ar gyvūnų plakatai ir kt. Daţnai grupės aplinka suskirstoma taip, kad būtų galima 

su vaikais dirbti maţomis grupelėmis. 

Vaikų poreikiams tenkinti naudojamos ir kitos edukacinės erdvės: gimnazijos muzikos, 

dailės kabinetai, sporto salė, biblioteka, kiemo ţaidimų aikštelės, kuriami mini sodeliai projektinei 

veiklai ugdyti (gėlių, vaismedţių, darţovių lysvės). Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus 

dalyvaudami įvairiuose respublikiniuose ir miesto ar socialinių partnerių organizuojamuose 

renginiuose: konkursuose, viktorinose, sporto varţybose, koncertuose ir kt. 

1.7. Poţiūris į vaiką ir jo ugdymą(si). 

Naujų švietimo idėjų atsiradimas ir skleidimas pakeitė poţiūrį į vaiką ir jo ugdymą (si). 

Šiandien visuotinai pripaţįstama, kad kiekvienas vaikas yra individualus ir skirtingas, turintis savitą 
pasaulį: 

  kiekvienas vaikas nori būti mylimas, gerbiamas, suprastas, reikšmingas ir reikalingas; 

  siekia savarankiškumo, pats atranda judėjimo, paţinimo, kūrybos ,gebėjimo eksperimentuoti 
dţiaugsmą. Yra atviras, trokšta aktyvios veiklos, kad paţintų aplinką, išmoktų bendrauti ir 

bendradarbiauti; 

  pats kuria savo emocinį pasaulį, kalbą, elgseną, savitą paţintinės, kūrybinės raiškos stilių; 

  nori paţinti, suprasti suaugusiųjų pasaulį, rasti vietą jame. 

Mokytojas: 

  sudaro galimybę vaikui išreikšti save, realizuoti aktyvios veiklos poreikį, būti mylimam, 
laukiamam; 

  uţtikrina ir palaiko prigimtinį vaiko norą ţaisti; 

  kuria saugią, visapusiškai patrauklią ir įgalinančią vaiką ţaisti, patirti, tyrinėti, eksperimentuoti 

ir ugdytis aplinką; 

 sudaro galimybę vaikui rinktis veiklas pagal savo interesus ir poreikius; 
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 siekia paţinti kiekvieno vaiko gebėjimus, vertina jo pasiekimus, į tai atsiţvelgdamas formuoja 

ugdymo turinį, kuria glaudţius partneriškus santykius su tėvais, laiduojančius kokybišką vaiko 

ugdymąsi. 

1.8. Ugdymo strategijos. 

Gimnazijoje veikiančiose ikimokyklinio ugdymo grupėse mokytojai taiko šias ugdymo 

strategijas: 

  vaiko aktyvaus mokymosi – mokytojas sukuria sąlygas, kad vaikas grupėje galėtų pats kuo 
daugiau veikti ir atrasti. Vaikas, bendraudamas su kitais, prisiima atsakomybę uţ savo ir kitų veiklą, 

galutinį veiklos rezultatą. Gilina savo supratimą, persakydamas nagrinėjamą informaciją ar mokytojo 

pasiūlytą idėją savo ţodţiais, klausinėja, diskutuoja; 

   spontaniško vaiko ugdymo, saviraiškos – tam tikras ugdymo situacijos netikėtai gali 
pasiūlyti ne tik pats mokytojas, bet ir patys vaikai, teikdami savo idėjas ir sumanymus. Mokytojas 

pritaria vaiko veiklai, ją gerbia ir laiko vertinga patirtimi; 

   patyriminio vaiko ugdymo – mokytojas sudaro sąlygas vaikams veikti savarankiškai, jie yra 

aktyvūs proceso dalyviai ir patys atranda naujus dalykus. Patys stebi, ieško, tyrinėja, fantazuoja ir 

eksperimentuoja; 

   individualaus vaiko ugdymo – kai sukuriamos sąlygos vaikams ugdytis savo tempu. Pačiam 
stebėti, apsispręsti- įsitraukti į bendrą veiklą ar ne. Kiekvienas vaikas yra priimamas toks, koks jis yra. 

Dėmesys sutelkiamas į vaiko smalsumą, tiesioginį ir nuoširdų bendravimą, norą kurti bei 

eksperimentuoti; 

   bendradarbiavimo su vaikais – vaikams mokytojas sudaro galimybę dirbti maţomis 
grupelėmis, mokytis vienam iš kito, bendrauti tarpusavyje, diskutuoti, dalintis įspūdţiais, tartis dėl 

atliekamos bendros uţduoties;  

  ugdymo pagal tai, kas įdomu, patrauklu vaikui – mokytojai nuolat domisi, gilinasi į vaiko 

pasaulio matymą ir jo poreikių raišką įvairiose veiklose, ţino, kokie jų šiuolaikiniai poreikiai, kokie 
ţaislai ir ţaidimai pritraukia vaikų dėmesį ,ir pagal tai organizuoja ugdymosi veiklas; 

   vaiko ir mokytojo kūrybinės sąveikos – mokytojas inicijuoja veiklą pasiūlydamas idėją, 

temą, problemą, sumanymą, ką būtų galima daryti, tirti; skatina vaikus atrasti, kurti, interpretuoti; 

mokytojas pastebi kiekvieną vaiką, gerbia jo pasirinkimą, palaiko vaikų sumanymus, padeda juos 

išplėtoti, praturtinti; priimami bendri sprendimai, susitarimai dėl veiklos, bendraujama, 

bendradarbiaujama. 

 

II SKYRIUS 

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

  Gimnazija vaikų ugdymą(-si) organizuoja vadovaudamasi pilietiškumo, partnerystės, 

emocinio kryptingumo, individualizavimo, integralumo ir tęstinumo principais. 

Pilietiškumo principas – mokytojai, tėvai ir vaikai yra viso ugdymo (-si) proceso 

kūrėjai, kiekvienam suteikiama pasirinkimo laisvė, skatinamas aktyvus dalyvavimas įstaigos veiklose. 

Partnerystės principas – bendradarbiavimas ir pedagoginė sąveika grindţiama pagarba, 

tolerancija, pasitikėjimu ir atsakomybe, orientuota į vaiko gerovės ir visuminio ugdymosi uţtikrinimą. 

Emocinio kryptingumo principas – ugdymas grindţiamas vaikų gebėjimu atpaţinti savo 

ir aplinkinių emocijas, jas įvertinti, lavinti emocinį intelektą. Išlavinta savivoka, savitvarda, atjauta, 

menas klausytis, taikus konfliktų sprendimas, bendradarbiavimas – tolimesnės vaikų socializacijos 

pagrindas.  

Individualizavimo principas – kiekvienas vaikas ateina su sava patirtimi, todėl ugdymas 

grindţiamas kiekvieno vaiko geriausiai susiformavusiais gebėjimais ir, atsiţvelgiant į  vaiko raidos 
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ypatumus, planuojamas ugdymas ir kuriamos individualios programos tų sričių, kurios buvo 

iš(si)ugdytos maţiau, tobulinimui. 

Integralumo principas – padėti vaikui atrasti įvairias ugdymosi galimybes ir eiti unikaliu 

savo raidos keliu. Rasti bendras idėjas, kurios leistų apjungti socialines-emocines-paţinimo raidos 

galimybes, plėstų vaiko visuminio pasaulio suvokimą.  

Tęstinumo principas – siekiama darnaus vaiko perėjimo nuo ankstyvojo ugdymo 

šeimoje prie ikimokyklinio ugdymo grupėje, laiduojamas nuoseklus ugdymo tęstinumas 

priešmokyklinėje grupėje ir pasirengimas mokyklai. Nuolat siekiama palaikyti glaudų šeimos ir 

mokytojų, specialistų bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

 PROGRAMOS TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 

Programos tikslas – atsiţvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, gebėjimus, 

vadovaujantis raidos dėsningumais, drauge su šeima padėti kiekvienam vaikui atskleisti savo galias ir 

sėkmingai ugdytis visas kompetencijas. 

Programos uţdaviniai:  

           1. skatinti aktyviai veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamţiais ir suaugusiaisiais, 

kūrybiškai išreikšti save grupės ir vietos bendruomenės gyvenime; 

           2. plėtoti vaiko kalbinius gebėjimus, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, padėti formuotis 

valios savybėms, charakteriui, paţiūroms, įsitikinimams, gebėjimui mokytis paţinti, sutelkti dėmesį ir 

veikti; 

           3. bendradarbiaujant su tėvais, specialistais kurti estetišką, saugią, funkcionalią, edukacinę 

aplinką, visų vaiko raidos sričių kompetencijų ugdymui(si); 

           4. plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, plėtoti kritinį mąstymą, ugdyti pagarbą ir 

toleranciją kitų tautų kultūroms. 

 

IV SKYRIUS 

 UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

 

Ugdymo turinys modeliuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų 

vertinimo aprašu (2015), Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis (O. Monkevičienė, 

2015). Programos turinys apima vaiko gebėjimų ugdymą įvairiose gyvenimo ir santykio su pasauliu bei 

savimi srityse. Turinyje aprašyti tikėtini vaiko ugdymosi gebėjimai ir ugdymo gairės 2–3 ir 4–6 

gyvenimo metais. Išskirta 12 ugdymo sričių, kuriose veikiant plėtojasi vaiko gebėjimai visose penkiose 

kompetencijose. Bendrieji vaiko gebėjimai integruoti į visas ugdymo sritis. Estetinio suvokimo 

ugdymas integruotas į meninės raiškos sritį. 

Programos turinyje pateikiamos ugdymo formos, orientuotos į vaiko sėkmingo ugdymosi 

poreikius: kūrybinės, integruotos ţaidybinės veiklos, patirtinis mokymasis, ţaismingos vaidybinės 

veiklos grupelėmis, pokalbiai, diskusijos, projektai, vaikui veikiant savo nuoţiūra, reflektuojant 

ugdomąjį procesą ir kt. Siekiama sudaryti sąlygas ugdytis visoms vaiko vertybinėms nuostatoms, 

ţinioms, kurias vaikas laisvai konstruoja ugdymo procese, gebėjimams, garantuoti jo socializaciją, 

patirties įgijimą plėtojant ugdytinio sąveiką su aplinka. 

Programos turinys atsispindi grupių savaitės planuose. Rekomenduojamas veiklas mokytojai 

organizuoja, atsiţvelgdami į vaikų gebėjimus ir tėvų lūkesčius, aktualijas. Mėnesio pabaigoje atliekama 

suplanuoto ugdymo turinio analizė ir vertinimas. Teikiamos rekomendacijos ugdymo turinio planavimo 

tobulinimui. 

Metodai: 
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stebėjimas – kuriamos sąlygos vaikui stebėti ir suprasti aplinkinį pasaulį, pajusti ţmonių, 

daiktų, reiškinių ryšį, vieningumą; 

pokalbis, diskusija – palaikomas kontaktas su vienu ar keletu vaikų. Jie skatinami išsakyti 

mintis, idėjas, išklausyti kito nuomonę, aiškintis ir spręsti problemas, kritiškai mąstyti; 

tyrinėjimas, eksperimentavimas – vaiko skatinimas aktyviai veikti, patirti atradimo 

dţiaugsmą, kaupti patirtį, išmokti naujų sąvokų; 

projektai – kuriami projektai, skatinantys vaiko smalsumą bei norą tyrinėti pasaulį; 

kritinio mąstymo metodai – naujų sumanymų kūrimas, problemų sprendimas, idėjų kūrimas, 

informacijos radimas ir jos pritaikymas; 

Reggio Emilia elementai – meninė veikla prie šviesos ir smėlio stalų, kūrybinėse 

laboratorijose, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis; 

Informacinių technologijų (IT) taikymas – kompiuteriniai ţaidimai, praktiniai uţsiėmimai 

prie interaktyvios lentos. 

4.1. SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

4.1.1. KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŢIAI. 

Vertybinė nuostata. Noriai įvaldo kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdţius. 

Esminis gebėjimas. Savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus, priţiūri savo išorę, saugo savo 

sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŢIŲ RAIŠKOS IR UGDYMO(-SI) 

YPATUMAI 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Įgydamas kasdienio gyvenimo įgūdţius, vaikas ugdytųsi savarankiškumą, tvarkingumą, atsakingumą, 

pasitikėjimą savimi, savivoką, saugumą ir sveikatą. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Savitvarka 

 Stebėti vaiko pajėgumą savarankiškai atlikti savitvarkos veiksmus, nuolat pagirti. Vartyti 

knygelę ,,Mano diena“, aptarti dienotvarkę, dienos įvykius. 

 Ugdyti kūno švaros ir aplinkos tvarkos palaikymo įgūdţius (naudoti plakatus, vaizdines 
priemones, padėti taisyklingai šluostytis savo rankšluosčiu, padėti jį į vietą, paţymėtą vaikui 

suprantamu ar jo paties pasirinktu simboliu, ugdyti tinkamą poţiūrį į burnos higieną). 

Rengimasis 

 Padėti vaikams rengtis, skatinti jų savarankiškumą. Rekomenduoti tėvams rengti vaikus 
patogiais, praktiškais sezoniniais drabuţiais, leidţiančiais judėti laisvai, nei peršalti, nei sukaisti. Lauke 

ţaisti ţaidimą „Šilta – šalta“, imituoti tam tikrus veiksmus: „Šalta“ (drebėti iš šalčio) ,,šilta“ (ploti ar 

trinti delniukus), „Apsiaukime batus“ (aunami batai), „Apsivilkime striukę“, „Uţsisekime“, 

„Apsivyniokime šaliką“, „Uţsidėkime kepurę“ ir pan. Ţaidimas „Pagauk snaigę“, „Skaičiuok lietaus 

lašus“. Sudėlioti dėlionę ,,Aprenk lėlę„, spalvinti ir įvardinti įvairias aprangos detales. 

 Padėti uţsisegti sagas, apsiauti batus, apsimauti pirštines ir kt. 

 Pratinti nusirengti ir apsirengti drabuţėlius tam tikra tvarka. 

Tvarkymasis 

 Įvairiais simboliais suţymėti kėdutes, lovytes, vietą rankšluosčiams, kad vaikams lengviau būtų 
įsidėmėti savo vietas grupėje, rūbinėje, prausykloje, miegamajame. 

 Ugdyti gebėjimą ir motyvuoti vaikų norą patiems susidėti ţaislus į vietą, susitvarkyti ţaidimų 
vietą, skambant linksmai muzikai ir/ar patiems dainuojant (ar pritariant) linksmas daineles iš 

,,Linksmiausių dainelių rinkinio“: ,,Vaikų diskoteka“, ,,Garsiai, garsiai“, ,,Ant palangės tupi katinėlis“ 

ir kt. 
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 Formuoti įgūdį grįţus iš pasivaikščiojimų lauke be priminimų valytis batus, tvarkingai susidėti 

ir saugoti drabuţius. 

Tinkamas maitinimasis 

 Aiškinti ir parodyti, kaip naudotis šaukštu, puodeliu, kaip ir kada pristumti kėdutę. Organizuoti 
siuţetinius ţaidimus: ,,Šeima“, ,,Laukiame svečių“. 

 Skatinti ragauti ir valgyti įvairų maistą. Aiškinti, kodėl tai svarbu mūsų augančiam organizmui. 
Atlikti mini bandymus – ţaidimus: ,,Atspėk pagal skonį, kvapą“. Nagrinėti ir aptarti plakatą ,,Sveiko 

maisto piramidė“. 

 Mokyti valgyti ramiai, pratinti keltis nuo stalo tik baigus valgyti, valgyti su įrankiais, naudotis 

servetėle. Ţaisti siuţetinius ţaidimus: ,,Kavinė“, ,,Gimtadienis“. Kalbėtis su vaikais apie švarą, sveiką 

ir nesveiką maistą, valgymą. Kas sveika valgyti, kas ne ir kodėl? Ţiūrėti edukacinius filmukus, pvz., 

,,Kariesiukas ir bakteriukas“, ,,Sveika mityba vaikams“ ir kt. Skaityti pasakas, pvz., ,,Meškučio 

Ledučio pasaka apie sveiką mitybą“, tyrinėti darţoves, vaisius, kruopas, makaronus, ragauti ir atspėti 

pagal skonį. Ţaisti linksmus vaišių ruošimo ţaidimus lauke, smėlio dėţėje kepti ,,pyragus“, virti 

,,sriubą“, ruošti ,,arbatą“ ir pan. 

Atsargumas 

 Stebėti ir padrąsinti vaikus, bandančius savarankiškai įveikti iššūkį. Skaityti knygutes, pvz., 
M.Vainilaičio ,,Eţio namas“, kurti pasakojimus: ,,Elektra namuose“, ,,Moku keliauti“ ir pan., ţiūrėti 

filmukus apie saugų elgesį ,,Kakė Makė mokosi saugaus eismo taisyklių“, ,,Ką pasakė Kakė Makė?“, 

,,Saugaus elgesio gatvėje vaikus moko Amsis“ ir kt. Įvardinti vaiko sveikatai pavojingus daiktus: 

degtukus, vaistus, aštrius daiktus ir pan. Organizuoti sportines estafetes, mokyti atsargiai judėti. 

Organizuoti Saugaus eismo mini pamokėles: ,,Būk saugus kelyje“, ,,Kodėl reikalingas atšvaitas?“, 

,,Kur ir kaip kreiptis pagalbos?“; supaţindinti su pagrindiniais kelio ţenklais, šviesoforu, ţaisti ţaidimą 

,,Šviesoforas“ ir išmokyti skirti pagrindines šviesoforo signalų reikšmes. Taip pat skaityti pasakojimus, 

kaip  ,,Ugnis, kurioje sudegė Jakobo sparnai“ ir pan. Pabrėţti, kad būnant gamtoje reikia saugotis ir 

vabzdţių: bičių, širšių (pasakojimas ,,Didelės kliūtys“). 

Ligų profilaktika 

  Modeliuojant veiklas siekti ugdyti, kad vaikas mokėtų save saugoti, vengtų akivaizdţiai 
pavojingų situacijų. Pasiūlyti ţaisti ţaidimą „Kodėl susirgo lėlytė?“. Būti gydytoju ir naudoti ţaislinį 

gydytojo rinkinį: paklausyti, kaip plaka širdelė, pamatuoti temperatūrą, duoti arbatos, aprišti kaklą, 

susiţeidus uţklijuoti pleistrą, paguldyti į lovelę ir pan. Parodyti, kur galima slėptis pradėjus lyti ar 

snigti: pavėsinėje, po stogeliu (uţklijuoti simbolį). Vasarą, esant karščiams, vaikams parodyti vietą, kur 

yra geriamas vanduo, paaiškinti, kaip  ir kur slėptis nuo saulės kaitros, pabrėţti, kad būtinas galvos 

apdangalas. 

  Sveikatos stiprinimui organizuoti vaistaţolių arbatos gėrimą, apasakoti apie grūdinimosi svarbą. 
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 Formuoti tam tikras elgsenas, leidţiančias neleisti atsirasti ir plisti įvairioms ligoms. Mokyti 

vaikus, kad čiaudėtų ar kosėtų į sulenktą rankos alkūnę, paraginti išsišnypšti nosį, naudotis servetėle, 

nosinaite. 

 Formuoti įgūdį, kad reikia plauti rankas, vaisius ir darţoves prieš valgį, grįţus iš lauko, 
parduotuvės ar pan. 

Taisyklinga laikysena 

 Priminti ir savo pavyzdţiu rodyti, kaip taisyklingai sėdėti, stovėti. 

 Kas rytą su vaikais atlikti smagias mankšteles (pvz., mankštos dainelė: ,,Galva, pečiai, keliai, 

pirštai,“ ,,Kapitono Flinto Piratų mankšta“ ar mankštintis pagal savo sukurtas daineles ar skambant 

linksmoms melodijoms, kaip antai Kapitono Flinto ,,Vaikystės šalis“). 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŢIŲ RAIŠKOS IR UGDYMO/SI 

YPATUMAI 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Vaiko sveikatai saugoti ir stiprinti būtinų įpročių ir elgesio esminio gebėjimo komponentų sėkmingo 

tobulinimo. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Savitvarka 

 Mokyti vaikus taisyklingai praustis ir šluostytis veidą, rankas (plakatai, vaizdinės priemonės: 
įvairūs paveikslėliai prausykloje, rankų plovimo taisyklės, filmuota medţiaga). Ţiūrėti animacinį 

filmuką ,,Baltprausys“, mokomuosius filmukus: ,,Kaip taisyklingai plautis rankas?“, ,,Kaip laikytis 

burnos higienos?“ ir kt. 

 Naudotis skystu muilu su dozatoriumi. Parodyti, kaip dozuoti, kad rankos būtų švarios. 
Paaiškinti, kodėl turime rūpintis jų švara. Atlikti bandymą ,,Mikrobiukas“ (įpilti į dubenėlį pieno, 

apiberti maltais juodaisiais pipirais, atskirame maţos talpos inde paruošti muiluotą vandenį. Pamirkius 

pirštą į muiluotą vandenį, merkti į kitą indą su vandeniu. Pipirai išsilaksto į šalis). Apibendrinti muilo 

reikšmę. 

 Skatinti tausoti vandenį, paaiškinti, kodėl to reikia. Papasakoti apie šalis, kurios susiduria su 
vandens nepritekliumi, sąvokomis - sausra, dykynė ir pan. Supaţindinti vaikus su vandens tausojimo 

būdais namuose: uţsukti vandens čiaupą valantis dantis, praustis po dušu, antrą kartą panaudoti 

vandenį, kuriame plauti indai ir k.t. Su vienu iš vandens tausojimo būdų supaţindinti vaikus praktiškai 

šį būdą pavadinus linksmai, pvz., ,,Gaudykime lietų“ (prie lietvamzdţių pastatyti indus, kuriuose ir 

rinksis vanduo lietui lyjant). Surinktą vandenį naudoti, pvz., auginamų grupėje gėlių laistymui. 

Rengimasis 

 Stebėti, kaip vaikas pats savarankiškai apsirengia ir nusirengia. Ţaisti kūrybinius ţaidimus 

,,Aprenk lėlę“, įvardijant kiekvieną aprangos detalę. Naudoti magnetinį Aplikids ţaidimą ,,Aprenk“ 

(ţaidimas, kurio metu dėliodami magnetukus, keisdami aprangas, vaikai gali sukurti skirtingas 

profesijas vaizduojančius kačiuko ar šuniuko įvaizdţius). Kitiems kūrybiniams ţaidimams naudoti 

medţiagines, popierines aprangos detales, antrines ţaliavas. Organizuoti tradicinį renginį, apjungiantį 

visas ikimokyklinio ugdymo grupes - ,,Madų šou“. Naudoti informacines, mokomąsias knygutes apie 

batų suvarstymo būdus. 

Tvarkymasis 

 Įtvirtinti gebėjimą įsidėmėti savo vietas rūbinėje, prausykloje, valgykloje, miegamajame. 
Sutartiniais ţenklais, simboliais, vardais ir pan. suţymėti kiekvieno vaiko spintelę, kėdutę, rankšluosčio 

vietą prausykloje ir kt. 

   Ugdyti gebėjimą ir motyvuoti vaikų norą patiems susidėti daiktus į vietą, susitvarkyti ţaidimų 
vietą, grįţusiems iš pasivaikščiojimų lauke be priminimų valytis batus. Ugdyti vaikų norą tvarkytis 
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naudojant pačių susikurtą skatinimo sistemą, pvz., ,,saulyčių“, ,,gėlyčių“ rinkimas ir pan. Paţiūrėti 

animacinį filmuką ,,Paţadas švarai“. 

 Formuoti asmens higienos įgūdţius atkartojant suaugusiųjų veiksmus, rodyti šių veiksmų 

eiliškumą prausykloje pakabintame plakate. Įtvirtinti šiuos įgūdţius, perskaičius knygutės ,,Kakė 

Makė“ ištrauką apie higieną, paţiūrėti animacinį filmuką. Klausytis vaikiškų dainelių, ,,Dainų 

karuselė“. 

 Priminti drabuţių nusirengimo eiliškumą, tvarkingą drabuţių, batukų ir kitų daiktų susidėjimą. 
Įgūdţių įtvirtinimui paskaityti knygutę ,,Netvarkos nykštukas organizuoja Mucio gimtadienį“, ,,Ką 

pasakė Kakė Makė?“ ir kt. 

 Mokyti rūšiuoti antrines ţaliavas, naudoti specialius konteinerius. Iš atliekų, likusių gaminant 
kūrybinius darbelius ar vykdant kitas veiklas, pasiūlyti vaikams padaryti bendrą kūrybinį darbą (pvz., iš 

popierinių atraiţų daryti plakatą - ,,Mano ţaislas“, ugdyti aplinkos saugojimo ir taršos šalyje maţinimo 

įgūdţius). Ţiūrėti filmuką ,,Bučio ir Liuko istorija“ - apie aplinkos taršos poveikį gamtai. 

Tinkamas maitinimasis 

 Supaţindinti su sveikos mitybos ypatybėmis, vitaminų reikšme sveikatai, organizmui. 

Organizuoti linksmus praktinius uţsiėmimus: ,,Vaisiaus diena“ , ,,Darţovės diena“, kuriuose vaikai 

supaţindinami su vaisiumi ar darţove, jos naudingomis savybėmis, sudaromos sąlygos kartu su vaikais 

gaminti įvairias salotas, spausti sultis ir gaminti įvairius kokteilius. Ţiūrėti animacinius filmukus (pvz., 

,,Paţadas sveikatai“, ,,Sveika mityba vaikams“). 

 Mokyti atskirti pagrindines produktų grupes – pieną, mėsą, vaisius, darţoves ir kt. Ţaidţiant su 
iš antrarūšių ţaliavų pasigamintomis priemonėmis, padėti vaikams rūšiuoti maisto produktus (jų 

muliaţus) į naudingus ir vengtinus. Nagrinėti mokomąjį plakatą ,,Sveiko maisto piramidė“. Kurti savo 

plakatus ,,Ką labiausiai mėgsta valgyti?“ ir juos paįvairinti tais produktais, kuriuos reikėtų būtinai 

valgyti, kad būtum sveikas. Ţaisti kūrybinius vaidybinius ţaidimus ,,Kavinė“, ,,Draugo gimtadienis“ ir 

kt. 

Atsargumas 

 Modeliuoti veiklas, siekiant, kad vaikas mokėtų save saugoti, vengtų akivaizdţiai pavojingų 
situacijų, ugdyti nuostatą atsargiai elgtis su vaistais. Organizuoti saugaus eismo dienas: ,,Svečiuose 

kelio ţenklai“, „Svečiuose Amsis“, ,,Svečiuose Daktaras Aiskauda“. Įtvirtinti vaikų ţinias ir supratimą 

apie kelio ţenklus, jų paskirtį ir svarbą. Siekti, kad vaikai suvoktų ir gebėtų paaiškinti kai kurių ţenklų 

reikšmes, pvz., bendradarbiaujant su šeima vykdyti projektą ,,Kokius ţenklus mačiau pakeliui į 

namus“. Suteikti ţinių apie atšvaitus: kaip taisyklingai ir kur reikia juos pritvirtinti, kaip reikia elgtis 

kelyje tamsiuoju paros metu, kokios yra atšvaitų rūšys. Įtvirtinti ţinias apie vaistus, jų paskirtį ir 

naudojimą. Ţaisti ţaidimus ,,Ligoninė“, ,,Mano mama – gydytoja“ ir pan. 

 Formuoti saugaus elgesio kelyje, atšvaitų naudojimo įgūdţius, pvz., įpratinti vaikus patikrinti, 
ar jie patys ir jų draugai turi atšvaitus, ar nepametė, ar jie tinkamame aukštyje ir panašiai; tobulinti 

saugaus elgesio įgūdţius įvairių situacijų metu: keliaujant automobiliu, vykstant į ekskursiją autobusu, 

naudojantis viešuoju transportu, vaţinėjantis paspirtukais, dviratukais, rogutėmis ir panašiai. Dalyvauti 

priešmokyklinio ugdymo grupių organizuojamoje tradicinėje ţaidybinėje konferencijoje ,,Atsargus - tai 

ir saugus“. 

Ligų profilaktika 

 Formuoti tam tikras elgsenas, leidţiančias neleisti kilti įvairioms ligoms ir joms plisti. 

 Priminti taisykles ir susitarimus, kad čiaudėtų ar kosėtų į sulenktą rankos alkūnę, apie būtinybę 
plautis rankas, taip pat grįţus iš pasivaikščiojimų lauke, parduotuvių ir pan., plauti vaisius ar darţoves 

prieš valgį. Paţiūrėti mokyklos socialinių pedagogių sukurtą filmuką ,,Pamokėlė vaikams apie korona 

virusą“. 

Taisyklinga laikysena 
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 Priminti ir savo pavyzdţiu rodyti, kaip taisyklingai sėdėti (kuomet vaikai sėdi prie stalo, valgo 

ar atlieka kūrybinius darbelius, ţaidţia stalo ţaidimus), kaip stovėti.  

 Kas rytą su vaikais atlikti mankštos pratimus (pagal tradicines linksmas melodijas „Kapitono 
Flinto Vaikystės šalis“, ,,Kapitono Flinto Piratų mankšta“ ar mankštintis pagal savo su mokytojomis 

sukurtas daineles).  

Ugdymo priemonės 

Plakatas ir dėlionė ,,Sveiko maisto piramidė“; ţaislai siuţetiniams ţaidimams: medinės, plastmasinės 

virtuvėlės, stalo indai ir įrankiai, popierinės ir medţiaginės servetėlės, prijuostelės, lėlės ir jų drabuţiai 

(popieriniai, medţiaginiai, megzti), lovytės su patalyne, veţimėliai lėlėms, kiti lėlių baldai; magnetinis 

ţaidimas Aplikids ,,Aprenk“; ţaidimas ,,Daktaro rinkinys“, vaistinėlė, akiniai; medinis ,,Staliaus 

rinkinys“; įvairaus dydţio indai bandymams atlikti; saugaus eismo liemenės; kilimėliai: ,,Pėsčiųjų 

perėja“, ,,Gatvės ir objektai“; mediniai ,,Kelio ţenklai“; plakatas ,,Rankų plovimo taisyklės“; maisto 

produktų muliaţai; popierinės kortelės; kompiuteris, projektorius; muzikinis centras; knygos: ,,Kakė 

Makė“, ,,Asmens higiena“ ir kt. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Būk saugus kelyje su katinu Teodoru (saugaus eismo uţduotėlės). Lucilijus, 2018. 

Goebel W, Glockler M. Padėkime augti. Sveikas ir saugus vaikas nuo kūdikystės iki brandos. 

Asociacija „Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“, 2015. 

Jautakė O. Avinėlis Jakobas. Nieko rimto, 2007. 

Kurienė A. Kaip uţauginti ţmogų. Alma littera, 2017. 

Maciulevičiūtė - Smeu J. Aš Saugus namuose. Jūsų Flintas, 2017. 

Nekrasova Z. I, Nekrasova N. Be pavojų. Nuo gimimo iki mokyklos. Mokyklos tarpsnis. Mijalba, 

2010.  

Vičiūnienė  A. Iš ko mes pagaminti? Lucilijus, 2017. 

Sveikatos ugdymas. Metodinė medţiaga. 

Prieiga internetu: http://www.ssus.lt/lt/Metodine%20medziaga/ 

Galva Pečiai Keliai Pirštai - Mankštos Dainelė.  

Prieiga internetu:  https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Kapitonas Flintas – Piratų mankšta  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 

Mankštos dainelė. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

Linksmiausių dainelių rinkinys. Vaikų diskoteka. 

https://www.facebook.com/dzimba.lt https://www.instagram.com/dzimba_muzika/ 

Kaip taisyklingai plautis rankas.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=KUJiE6BSjyM/ 

,,Meškučio Ledučio pasaka apie sveiką mitybą“ https://www.youtube.com/watch?v=72e3pF-ylss 

Saugus elgesys. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams.  

Prieiga internetu:http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/Saugus%20Elgesys.pdf/ 

Kakė Makė mokosi saugaus eismo taisyklių.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=blA-JmmiY-8 

Laida vaikams „Kakė Makė nenori rengtis. Ką pasakė Kakė Makė?“  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=u-whEZD_cLM 

Senosios animacijos filmukas „Kartūno gatvė“.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=UQPRxenbRTY 

Akių atpalaidavimo pratimai.   

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=GHZQr7RwoVY 

Kaip valytis dantukus? Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=R0oIXCHXE74 

http://www.ssus.lt/lt/Metodine%20medziaga/
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdzimba.lt&v=fcNA2NhJeus&redir_token=QUFFLUhqbmRnZkhlZ3VyZERPbm04OTRLMDlfbkJpWGNCUXxBQ3Jtc0tsSnl0b0ltMmhWYk9EYXJoV0F4MS1seGZPaDRYc1hjak1UV1dhLWQwZUhsY0M2ZFpaaFhFS2xpTHk5azlGN2tWbkZpWEltREhxQ0dBd3FaWXU2eEJtQjFXZHMwR1ZYX0dwelFPeUVfWFIwYTBZcmRvSQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdzimba_muzika%2F&v=fcNA2NhJeus&redir_token=QUFFLUhqa1I2WkladG04ZGgtZ08wZnRtdUxKQ0Vfc3dPUXxBQ3Jtc0tsREJGTkMwcFJVQmhNMlpfOUFFaVJUSUZfM2Q3VmpEeXBIOWc4bTg5UUhSTVZ1TVZxRHNQT0ZMQTUzdTJRcGF2ajI5QWhQUEhicmpEQkRmWHVLY1ZuR0tfWF9xM2FsTHdYTlZOTmZLRFNvT1JqRFdOTQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=KUJiE6BSjyM/
http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/Saugus%20Elgesys.pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=u-whEZD_cLM,
https://www.youtube.com/watch?v=UQPRxenbRTY
https://www.youtube.com/watch?v=GHZQr7RwoVY
https://www.youtube.com/watch?v=R0oIXCHXE74
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,,Kaip rūpintis higiena ?"  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw 

Laida vaikams ,,Kaip taisyklingai priţiūrėti dantukus?” 

,, Ką pasakė Kakė Makė ?"  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=MgmLLTGvhnI 

Dainos, skatinančios laikytis asmens higienos.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A 

Improvizuotos dainos „Rankyčių dainelės“. Rankų plovimo instrukcijos vaikams „Kaip teisingai plauti 

rankas“.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw 

Lietuvos policija vaikams. – Kelyje  

Prieiga internetu: <https://www.youtube.com/watch?v=Sbghk_4qWAA/ 

Lietuvos policija vaikams. – Tamsa.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=rolpADY3LQk/ 

Lietuvos policija vaikams. – Perėja. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ/ 

Edukacinis filmukas ,,Padėkime augti - asmens higienos pagrindai maţiesiems“. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=FkqnaSkH8CY 

Mokomasis filmukas ,, Paţadas sveikatai“ Rinkinys /sveikatukai. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=EIU08b6Fo1c 

 

4.1.2. FIZINIS AKTYVUMAS. 

Vertybinė nuostata. Noriai dţiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir ţaidimus. 

Esminis gebėjimas. Eina, bėga, šliauţia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, 

atlieka būtinus veiksmus. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO FIZINIO AKTYVUMO RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Kad vaikas patirtų judėjimo dţiaugsmą, pratintųsi pajusti kūno ir atskirų jo dalių judėjimo kryptį, 

derintų rankų ir kojų judesius, orientuotųsi erdvėje, įvaldytų pagrindinius judėjimo įgūdţius. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Organizuoti kiekvieną rytą įvairias, smagias muzikines mankštas, atsiţvelgiant į mokytojo 

suplanuotas savaitines veiklas bei metų laikus. Atlikti ritminius pratimus su kamuoliukais, barškučiais, 

mediniais pagaliukais, toniniais muzikos instrumentais ir naudojant kūno perkusiją. Pvz., ,,Košė 

malošė“ , ,,Suka lizdą pelėda“. Klausydamiesi šių kūrinių vaikai aktyviai naudoja savo kūną: 

rankytėmis ,,maišo, mala, suka lizdą“ ir pan. Kitų kūrinių atlikimui naudoja būgnelius, skareles, 

kiaušinius- barškučius (,,Pzzicato“, „Dţimba“, ,,Katinėlis“) Eiti smagius ratelius naudojant pagaliukus 

(,,The clap clap song“, ,,Tuku tuku“, kuriuos atliekant kartu mokomasi ir skaičiavimo iki trijų) ir kt. 

 Organizuoti smulkiosios motorikos uţsiėmimus: vėrimą, panaudojant gamtines ir kitas 
priemones (šermukšnių uogas, giles, didelės sagas, siūlų špūleles ir kt.), lipdymą iš plastilino, įvairių 

daiktų surinkimą, pirštukų ţaidimus ,,Pirštų oras“( kiekvienas pirštas ką nors pasako apie saulę, lietų, 

vėją ir pan.), ,,Ramybė ir triukšmas“ (smiliumi, po to kumštukais, visa plaštaka baksnoti į stalą, 

pavaizduoti pirštais akinius, dėti rankas ant galvos, po to prie burnos ir nurimti sekundei), ,,Lėktuvas“ 

(dešinė ranka vaizduoja lėktuvą, nykštys ir maţylis nukreipti į šonus – tai ,,sparnai“), ,,Pirštų mįslės“ 

(rankomis ir pirštais vaizduojame ką nors, ką kiti turėtų atspėti, pvz., krokodilą ar ţirkles. Kas atspėja, 

tas mena kitą mįslę) ir kt. 

https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
https://www.youtube.com/watch?v=MgmLLTGvhnI
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw
../../palau/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Prieiga%20internetu:%20per%20internetą:%20%3chttps:/www.youtube.com/watch%3fv=Sbghk_4qWAA/
https://www.youtube.com/watch?v=rolpADY3LQk/
https://www.youtube.com/watch?v=WGEoaOWszqQ/
https://www.youtube.com/watch?v=FkqnaSkH8CY
https://www.youtube.com/watch?v=EIU08b6Fo1c
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 Organizuoti siuţetinius pratimus, kurie skatintų vaiką perţengti kliūtis, pasilenkti prieš kliūtį ir 

vėl išsitiesti, eiti plačia linija, ţingsniuoti pirmyn, atgal, vaikščioti įvairiu atstumu, neuţkliudant daiktų. 

Mokyti lietuvių liaudies ţaidimų: ,,Aguonėlės“, ,,Šiaudų batai“, ,,Padainuosim mes sustoję“ ir kt. 

  Sudaryti galimybes vaikui ridenti, gaudyti, mėtyti, spardyti kamuolius. Ţaisti sportines estafetes 
,,Nunešk ir parnešk“, ,,Siųsk kitam“, sportinius lavinamuosius: ,,Pataikyk į krepšį“, ,,Pataikyk į vartus“, 

,,Valgoma nevalgoma“. 

 Panaudoti įdomius pasakojimus: ,,Apie fizinį aktyvumą“, muzikos elementus, ţaidybinius 
būdus, imitacinio pobūdţio pratimus, skatinti improvizuoti gyvūnų judesius, gamtos reiškinius. Mokyti 

liaudies ţaidimų: ,,Kiškelis nabagėlis“, ,,Ţuvys ir tinklas“, ,,Katė ir pelė“ ir kt. 

 Mokyti derinti rankų ir kojų judesius pralendant, čiuoţiant, spiriant, ridenant išlaikyti 

pusiausvyrą, orientuotis erdvėje. Pvz., ţaisti ţaidimą, skambant dainelei ,,Moliūgas ir lietutis“ (grupelė 

vaikų glaudţiai susikabinę vaizduoja moliūgą, kiti bėginėdami aplinkui - lietaus lašiukus. Moliūgas 

ištyţta – visi išsilaksto). Ţaisti liaudies ţaidimą ,,Siūlai, siūlai, susivykit“ ir kt. 

 Formuoti taisyklingą kūno laikyseną, vaikams sėdint prie stalų, kai jie atlieka darbelius ar 
valgo. 

 Mokyti įvairių imitacinių pratimų plokščiapėdiškumo profilaktikai  
(šokinėti ant vienos kojos, krypuoti kaip antis ir pan.). Sudaryti sąlygas įdomiai pailsėti po intensyvios 

veiklos: ,,Vaikai šiandien darėme mankštą, minėm mįsles, ţaidėm ţaidimus, piešėme, o dabar 

padainuokime dainelę. Vaikai dainuoja dainelę ,,Aš turiu dvi rankutes“ ir atlieka judesius. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO FIZINIO AKTYVUMO RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Smulkiosios ir stambiosios motorikos įgūdţių, fizinių vaiko savybių, akių – rankos koordinacijos 

plėtojimo ir tobulinimo. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Mokyti derinti judesius su kvėpavimu. Organizuoti sveikatos valandėles: ,,Ţmogaus kūnas“, 
,,Taisyklingas kvėpavimas“ ir kt. Ramus ţaidimas – vaikai klausosi ramaus širdies plakimo, diskutuoja 

tarpusavyje apie tai, kaip plakė širdelė prieš šokį ir po šokio. Mokytoja parodo, kurioje kūno vietoje yra 

plaučiai, siūlo įkvėpti ir įsitikinti, kad, įkvepiant oro, šis patenka į plaučius, padidėja krūtinė, iškvepiant 

– sumaţėja. Klausiame, kodėl (nes oras išeina). Siūloma keletą kartų atlikti šį pratimą. Dar vaikams 

siūloma pabandyti nekvėpuoti. Vaikai įsitikina, kad ţmogus negali gyventi be oro, kad plaučiai atlieka 

didelį darbą ţmogaus kūne. Padovanoti vaikams po balioną. Kiekvienas vaikas pripučia po balioną, 

uţriša ir ant jo nupiešia savo nuotaiką. Įjungiama linksma muzika, pagal kurią vaikai šoka rankose 

laikydami balionus. 

  Sudaryti sąlygas aktyviai judėti, ţaisti, išreikšti jausmus judesiu, skatinti kūrybiškumą. Pasiūlyti 

išmokti liaudies ţaidimų: ,,Aguonėlė“, ,,Jurgelis meistrelis“ ir kt. Organizuoti vaţinėjimus triratukais, 

paspirtukais, dviratukas, rogutėmis. Landţioti tuneliais, ţaisti labirintų ţaidimą: skirtingų spalvų 

kreidomis nupiešti labirintų takus, vaikai turi pagal išsirinktą spalvą nukeliauti iki finišo savo spalvos 

taku. 

  Parinkti ir mokyti įdomių tautinių ratelių, kaip antai: ,,Šokam, šokam rateliu“ (ţaidėjai susikimba 
rankomis, eina rateliu ir dainuoja). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kokie veiksmai apdainuojami dainelėje. 

Juos ir reikės atlikti visiems ţaidimo dalyviams. Šokti ritminius šokius, organizuoti vaidybines 

estafetes. Pvz., ,,Skalbinių dţiaustymas“ (pirmasis estafetės dalyvis turi 3 nosines ir 6 skalbinių 

segtukus. Jis bėga prie virvės skalbiniams dţiaustyti, prisega nosines ir grįţta atgal. Tada išbėga 

antrasis, nuima nosines ir segtukus, perduoda trečiajam, kuris vėl bėga nosines prisegti ir t.t.). 

 Mokyti vaikus atlikti parengiamuosius šuolių pratimus, derinti rankų ir kojų judesius, lavinti 
koordinaciją. Organizuoti krepšinio, futbolo parengiamuosius pratimus, kitus judriuosius sporto 
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ţaidimus. Mokyti pradinės padėties, uţsimojimo, atsispyrimo, nutūpimo. Įtvirtinti įgūdį pasilenkti prieš 

kliūtį ir vėl išsitiesti. 

 Mokyti jausti atstumą, koordinuoti rankų – akių judesius, pasirinkti teisingą kūno padėtį metant, 

gaudant, spiriant. Siūlyti ţaidimus ir ţaislus, kuriuose atliekami sukamieji plaštakos judesiai, pvz., 

kėglių numušimas, badmintono ţaidimas ir kt. 

 Ugdyti vaikų bendravimą, sąţiningumą, savitarpio pagalbą. Organizuoti įvairias estafetes, kurių 
metu vaikai galėtų judėti poroje, ratu, sutartinai su kitais vaikais, orientuotis erdvėje. Nurodomas 

atstumas, tempas. 

  Formuoti taisyklingą kūno laikyseną, atkreipiant dėmesį į vaikų sėdėjimą ant kėdučių, kai jie 
valgo, atlieka prie stalų kūrybinius darbelius ir kt. Ţaisti ţaidimus su kamuoliu. Atlikti mankštos 

pratimus: atsigulti ant pilvo, kojos sulenktos per kelius, nuo grindų pakėlus galvą bei pečius ir 

rankomis suėmus čiurnas daryti ,,laivelį“, Atsistojus pečių plotyje rankas sukabinti uţ nugaros, tuomet, 

kuo aukščiau keliant rankas, lenktis į priekį. 

  Stiprinti atskiras sąnarių ir raumenų grupes. Daryti įvairias mankštas, prieš tai atliekant sąnarių 

apšilimą pvz. pasukti rankas į priekį, tada jas pasukti atgal, sunerti rankų pirštus, suspausti delnus ir 

pasukt plaštakas per riešus į visas puses, ratu. Ţaisti liaudies ţaidimus: ,,Bėk ,bėk kurapkyte“, ,,Kaip, 

kaip aguonėlę sėja“. 

 Mokyti įvairių imitacinių pratimų plokščiapėdiškumo profilaktikai: striksėti kaip kiškis, 
krypuoti kaip antis, šokinėti varlyte ir pan. Sudaryti sąlygas vaikui būti basam, vaikščioti per įvairius 

paviršius: ţolę, smėlį, akmenukus, miško samanas ar nubyrėjusius pušų spyglius. Aiškinti vaikams, kad 

vaikščiojimas basomis stiprina jų imunitetą. 

 Organizuoti veiklą, kad vaikas eidamas atliktų ritminius judesius pečiais, galva muštų kamuolį, 
mestų į viršų, ėjimą keistu bėgimu, eitų linija nenukrypdamas nuo jos. 

 Pratinti pajusti kūno padėtį ir suvokti bet kokį jo pasikeitimą. Bėgioti kaitaliojant tempą ir 

netikėtai sustojant (ţaidimas ,,Diena ir naktis“), šokinėti pasisukant 45, 90 laipsnių kampu, perduodant 
draugui kamuolį, vartytis, vaikščioti ţemu suoliuku ir pan. 

  Aiškinti pratimų poveikį organizmui: stiprina jų raumenis, geriau dirbs širdis, jų nuotaika bus 

pakilesnė, bus energingesni ir geriau miegos, o svarbiausia – augs sveiki ir stiprūs. 

 Sudaryti sąlygas įdomiai pailsėti po intensyvios veiklos, kaip antai, minti mįsles: ,,Vienas kalba, 
du ţiūri, du klauso (burna, akys, ausys) ir kt. 

Ugdymo priemonės 

Dviratukai, paspirtukai, triratukai; lankai; veţimėliai; kamuoliai (krepšinio, futbolo, maţagabaritiniai, 

mėtymui, šokinėjimui); rogutės; pastatomi krepšinio lankai; futboliuko varteliai; estafetėms ţymekliai; 

šokdynės; suoleliai; ,,Basų kojų takelis“ su įvairiomis medţiagomis (smėlis, ţvyras, ţolė, samanos, 

akmenukai, pušų spygliai ir k.t); kėgliai; vėliavėlės; įvairios ţymėjimo priemonės, kompleksiniai sporto 

įrengimai lauke (karstynės, laipynės, balansinės sūpuoklės); stalo ţaidimai (domino, futbolas, šaškės); 

guminiai takeliai; sensorinių pėdų takelis; balionai; skalbinių segtukai; nosinaitės; servetėlės; 

nosinaitės; vėrimui skirtos priemonės (karoliukai, sagos, siūlų špūlės, gilės, šermukšnių uogos ir pan.); 

loto augimo ir sveikatos temomis; jėgos ugdymo priemonės (sunkūs kamuoliai, kelmeliai ir kt.);  

Rekomenduojami šaltiniai: 

Aleksiejūnaitė S. Ankstyvieji ţaidimai mokykloje, namie, iškyloje. Didaktika, 2012. 

Bulotaitė V., Gudţinskienė O., Mockevičienė O. ir kt. Gyvenimo įgūdţių ugdymas. Vilnius, 2004. 

Delibes L. ,,Pzzicato“ daina. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=C-Pp3RrBRKA&t=19s 

Dţimba ,,Katinėlis“ daina. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=a0W_5C80e-U 

Grabbet R. Didţioji spalvota ţaidimų knyga. Mūsų knyga, Vilnius, 2000. 

Grasso M. Ţaidimų knyga. Vilnius, 2009. 
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Gučienė I. Tuku tuku daina. 

Prieiga internetu: https://www.zvaigzdele.lt/muzika-vaikams/daineles 

Kas? Kaip? Kodėl? Mūsų kūnas. Knyga su modeliu. Presvika, 2013. 

Kvičiūnienė A., Šimkienė J. 15 veiklių dienų. Lucilijus. 2019. 

Petrauskienė A., Zaborskis A. Aukime sveiki. Kaunas, 2000. 

Ripoll O., Martin F. Paţaiskime. Vilnius, 2011. 

Prieiga internetu: http://muduabudu.lt/labirintai/ 

The Klaxons ,,The clap clap clap song“daina. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE 

Zumeras R., Gurskas V. Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata. SAM, 2012. 

4.2. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

4.2.1. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA. 

Vertybinė nuostata. Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Gebėjimai. Atpaţįsta bei įvardija savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų prieţastis, įprastose situacijose 

emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, ţodţiais ir elgesiu atsiliepia į kito 

jausmus (uţjaučia, padeda). 

  

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO EMOCIJŲ SUVOKIMO UGDYMAS/IS IR RAIŠKA 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Tobulinama vaiko jausmų raiška, jų suvokimas ir įvardijimas. Mokoma atpaţinti kitų jausmus ir 

tinkamai į juos reaguoti, suprasti socialinius bei kultūros reiškinius. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

  Kurti ir palaikyti vaiko ir tėvų pasisveikinimo ir atsisveikinimo (pastovėjimas prie lango, kol 

nueis tėvai, pamojavimas jiems ranka, mėgstamiausio ţaislo atsinešimas), atsiprašymo ir susitaikymo 

ritualus (apsikabinimas, ţodţių: ,,Atsiprašau“, ,,Man gaila“ mokėjimas pasakyti laiku). 

 Emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir 
bendradarbiavimo įgūdţiams lavinti į įvairias veiklas integruojama emocinio intelekto ugdymo 

,,Kimochis“ programa. Pvz., per „Ryto ratą“ ugdytiniams vienas ar kitas „Kimochi“ personaţas 

pasakoja įvairias situacijas apie save, moko, kaip elgtis, sutarti tarpusavyje ir pan., kai kurias, labiausiai 

patikusias situacijas vėliau kartoja (suvaidina) vaikai. 

  Įvardinti vaiko reiškiamas emocijas, jas apibūdinti kasrytiniame pasisveikinime – surasti ir 
parodyti emociją emocijų plakate, stebėti save veidrodyje. Mokyti tinkamai išreikšti stiprias emocijas: 

pyktį, liūdesį, dţiaugsmą, parodyti vaikui, kad jo emocijos yra leistinos (pvz. ,,Aš suprantu, kad tu 

supykai, bet spirti draugui negali“ ,,Aš suprantu, kad tau dabar liūdna“). Svarbu pagirti vaiką, jei jam 

pavyko išreikšti emociją tokiu būdu, kuris jam buvo patartas. 

  Mokytojai kartu su vaikais vartant ir skaitant knygutes, siekti, kad vaikai atpaţintų sekamų 

veikėjų nuotaikas, (pvz., pasaka ,,Vištytė ir gaidelis“), stebėti vaiko išreiškiamas emocijas, skatinti jas 

nusakyti, ugdyti gebėjimą nurodyti ir įvardinti, kas pavaizduota. Organizuoti meninę veiklą ,,Nuotaikų 
medis“ (paruoštas medis, vaikai ant paruoštų spalvotų skritulio formos popierėlių nusipiešia savo 

veidelį – nuotaiką ir uţkabina ant medţio). 

   Siūlyti pasiklausyti skirtingų nuotaikų dainelių, ramios ar labai greitos muzikos įrašų. Sukurti 

erdves nusiraminimui (pvz., erdvinės vidaus palapinės), kuomet vaikas nori pabūti vienas – leisti jam 

pasirinkti vietą. 

 Organizuoti ţaidimus vaidmenimis,,Gimtadienis“ (vienas švenčia savo gimtadienį, kiti ruošia 
dovanas ir ateina pasveikinti, reiškiamos įvairios emocijos: nustebimo, dţiugesio, pasiilgimo ir kt.), 

,,Emocijų fotografas“ (vaikai reiškia įvairias emocijas: besišypsąs, susiraukęs, norintis pravirkti, 

supykęs ir kt., o fotografas jį įsivaizduojamai fotografuoja). Mokyti maţylius nuoširdumo, draugystės, 

http://muduabudu.lt/labirintai/
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gyvenimiškos išminties ir vertybių. Ţiūrėti edukacinius filmukus ,,Apie eţiuką, su kuriuo niekas 

nenorėjo draugauti“, ,,Didieji šalčiai“, ,,Viens du kartu“ ir kt., juos aptarti, įvardijant savo ir 

pagrindinių veikėjų emocijas. Suteikti galimybę valdyti savo emocijas ir elgesį, tinkamai reaguoti į kito 

vaiko emocijas, sekti pasakas (pvz., ,,Linksmasis lieţuvėlis“ ir kt.). 

 Veikti greta arba  kartu  su vaiku. Kantriai atsakinėti į vaiko uţduodamus klausimus. Kviesti 

ţaisti greta kitų vaikų, pagirti, kad bando susitarti. 

   Atkreipti vaiko dėmesį į draugiškus veiksmus, pagalbą kitam, paaiškiname gero ir netinkamo 
elgesio pasekmes. 

 Palaikyti vaiko pastangas, stengtis suprasti jo norus, leisti pačiam priimti sprendimus, nuolat 
atnaujinti ugdomąją aplinką naujų įgūdţių formavimuisi bei tobulinimui. 

  Taikyti įvairius adaptacijos palengvinimo būdus (naujai priimti vaikai pirmas dienas praleidţia 

grupėje su tėvais, grupėje praleidţia ne visą dieną, kalbamasi su tėvais, kaip pasakyti vaikui, kad jis 

dieną turės praleisti be tėvų, būti grupėje su kitais vaikais ir pan.). Siekti daţno akių ir fizinio kontakto. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO EMOCIJŲ SUVOKIMO UGDYMAS(-IS) IR RAIŠKA 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Kad vaikas gebėtų atpaţinti savo, kitų nuotaikas ir jas valdytų, įvardintų situacijas, kuriose jos kilo, 

ieškotų išeičių. Siektų pasipasakoti apie dienos nuotaikų kaitą. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Domėtis vaiku, stebėti, ką vaikas mėgsta, klausinėti apie šeimos pomėgius, aplinką, 
uţsiėmimus, bendrauti su vaiko artimaisiais. 

 Pasiūlyti savo idėjų nuotaikoms ir jausmams tyrinėti. Ţaisti ţaidimą ,,Papasakok be ţodţių“. 
Gerbti vaiko nuomonę, visada išklausyti jų pasiūlymus, sumanymus, dţiugiai vertinti jų pasiekimus. 

 Paskatinti vaiką kasdien po kelis kartus ţymėti savo nuotaiką Nuotaikų knygelėje ar 
kalendoriuje, pakabinti savo nuotaikos kortelę ant Nuotaikų medţio ar paţymėti plakate. 

 Skaityti įvairius tekstus, knygeles, kuo ryškiau intonuojant išryškinti veikėjų veiksmus, 

poelgius, nuotaikas, kad vaikai galėtų lengvai juos atpaţinti, įvairiai atkartoti, suvaidinti. Ţaisti 

naratyvinius ţaidimus (pvz., perskaičius M. Vainilaičio pasaką ,,Eţio namas“ vaikai ramina eţiukus, 

padeda jiems pastatyti naujus namus). 

 Organizuoti vaizdo įrašų perţiūras apie jausmus ir jų išraišką, paskatinti ţaisti ţaidimus, 
skatinančius tyrinėti ar imituoti kitų ţmonių nuotaiką: „Emocijų daina ir ţaidimas“ (dainuojant 

atliekami įvairūs veiksmai, pvz., jei man linksma, ploju rankutėmis, jei man liūdna, tai paprasčiausiai 

verkiu), ,,Emocijų ketveriukė“ (patiems pasigaminti emocijų veidelius ir kalbinti vienas kitą), 

„Kimochi“ programa. 

 Klausytis jų pačių balsų įrašų, iš kurių sprendţia, kokios jie nuotaikos: linksmi, liūdni, pikti, 
ramūs. 

   Surengti ,,Minčių lietų“ (vaikai sugalvoja, kad šiandien emocijos bus piešiamos ant vieno 

plakato, kiekvienas siūlo, kaip: pieštukais, kreidelėmis, ant popieriaus, ant kreidinės lentos, ar 

sugalvoja, kur slėps negeras emocijas: į paprastą dėţutę, vaikišką lovytę, nupieš ant popieriaus ir padės 

į aplanką ir pan.), skatinti vaiką suvokti, laisvai išsakyti savo jausmus, mintis, nuomonę, norus.  

  Pasiūlyti ţaidimų, modeliuoti įvairias situacijas, kuriose vaikas būtų skatinamas išreikšti savo 
jausmus: pyktį, liūdesį, dţiaugsmą, dėkingumą (pvz., ,,Vaikas neklauso mamos parduotuvėje“, 

,,Draugas pasiėmė tavo mašinytę„„, ,,Mama padovanojo lėlę“). Emocijas reikšti dainuojant, piešiant, 

šokant, sportuojant, komentuoti įvairius paveikslėlius, daryti sveikinimų atvirukus ir siųsti juos 

artimiesiems ir kt. 
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  Skaityti ir aptarti terapines pasakas: ,,Drąsus mėnulis“ (pasaka visko bijantiems padrąsinti), 

„Pasaka apie auksinį kiaušinį“ (pasaka apie atsargumą), kurioje senelis ir senelė svajoja, ką darys su 

auksiniu kiaušiniu.  

  Organizuoti įvairias veiklas: sportines estafetes, konkursus, vaidybinius ţaidimus: ,,Mano draugo 
gimtadienis“, ,,Mano draugas serga“ ir pan., skatinti pastebėti ir įsijausti į bendraamţių savijautą, 

palaukti savo eilės, dalytis. 

  Pasiūlyti įvairių teminių ţaidimų, skatinti tyrinėti, ieškoti, analizuoti, numatyti prieţastis, 
pasekmes: ,,Ligoninė“, ,,Sportinės varţybos“ ir kt. Ţaisti, naudojant klausimus: ,,Kas atsitiko?“, ,,Kaip 

tu jautiesi?“, ,,Kaip jaučiasi tavo draugas?“ ir pan. 

 Integruojamos „Kimochi“ programos veiklos. 

Ugdymo priemonės 

Emocijų kortelės; medţiaginiai veideliai; ,,Emocijų medis“; ,,Emocijų paţinimo“ rinkinys; jausmų ir 

emocijų paletė; įsivertinimo plakatas ,,Mano nuotaika šiandien“. Edukaciniai filmai, knygutės, 

priemonės ţaidimams vaidmenimis, socialinio turinio vaikiškos knygos, ţurnalai, paveikslėliai, 

prieţasties-pasekmės paveikslėliai arba kartoninės dėlionės, atsipalaidavimo ţaislai (minkšti ţaislai, 

kamuoliukai spaudymui rankomis), priemonės šviesos, šešėlių, kvapų ţaismui; veidrodţiai; ramios, 

aktyvinančios ir kitokios muzikos įrašai; asmeniniai ţaislai; albumai; segtuvai su šeimos ar grupės 

gyvenimo nuotraukomis, piešiniais ir kt.; ţaislai vaikams dţiuginti: ţaidimui su muilu, vandens 

burbulais, balionais ir kt.; knygelės; paveikslėliai; dėlionės; stalo ţaidimai; siuţetiniai ţaislai (lėlės, jų 

drabuţėliai, veţimėliai, ţaisliniai baldai, indeliai); drabuţiai persirenginėti ţaidţiant; įvairių profesijų 

atributai; pratybų knygelės; atskiri lapai su bendravimo ir kt. situacijomis; vaiko dienoraštis; efekto 

ţaislai (popieriniai fejerverkai ir kt.). 

 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Ambrulaitis J. Gerumo abėcėlė. Lucilijus, 2015. 

Autorių  kolektyvas. Atminties ţaidimai. Obuolys, 2015. 

Danielis J. Siegelis, Tyne Payne Bryson. Auklėjimas be dramų. Vaga, 2017. Graţiausios prancūzų 

pasakos. Vaiga, 1997. 

Graţiausios latvių pasakos. Vaiga, 1997. 

Lietuvos vaikų pasakos. Kalendorius, 2008. 

Landsbergis Vytautas V.Briedis Eugenijus. Kronta, 2007. 

Molicka M. Terapinės pasakos. Vaga, 2007. 

Pakalniškienė V. Maţojo pasakorius kraitelė. Draugas, 2003. 

Sarma Geka. Socialiniai ţaidimai. Presvika, 2016. 

Senelio Anupro pasakos. Kaunas, Vada.1999. 

Urbonienė R. Buškuvienė A. Lietuvių tautosakos skrynelė vaikams. Lucilijus, 2019. 

Vainilaitis M. ,,Eţio namas“. Vilnius. 2000. 

Edukacinis filmukas;,,Erste Christmas Ad 2018: What would Christmas be without love?“  

Prieiga internetu:  
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nJCPnd3rlV91

VrxZAWY7xtEVEKS5jKDEB0jrJ7YqBlV5zq-_dHB3r5dI 

Daugytė L.Vaikų emocinio intelekto lavinimas.  

Prieiga internetu: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri- straipsniai/vaikų - emocinio - intelekto-

lavinimas-8897/ 

Remeikė M. Maţų vaikų emocijos – mįslė, kurią svarbu įminti visiems tėvams 

Prieiga internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nJCPnd3rlV91VrxZAWY7xtEVEKS5jKDEB0jrJ7YqBlV5zq-_dHB3r5dI
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1nJCPnd3rlV91VrxZAWY7xtEVEKS5jKDEB0jrJ7YqBlV5zq-_dHB3r5dI
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-%20straipsniai/vaikų%20-%20emocinio%20-%20intelekto-lavinimas-8897/
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-%20straipsniai/vaikų%20-%20emocinio%20-%20intelekto-lavinimas-8897/
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https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/mazu-vaiku-emocijos-misle-kuria-svarbu-

iminti-visiems-tevams/26181 

Deborah F.K. Kaip padėti ikimokyklinio amţiaus vaikui suprasti ir išsakyti savo emocijas. 

Prieiga internetu: 

https:www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tėvams/kaip–padeti-ikimokyklinio-amziaus-vaikai-

suprasti- ir – issakyti-savo-emocijas 

 

4.2.2. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ. 

Vertybinės nuostata. Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas. Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo ţodţius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS RAIŠKA IR 

UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Vaiko gebėjimo valdyti savo emocijų raišką ir veiksmus, reaguoti juo besirūpinančio suaugusiojo veido 

išraišką, balso intonaciją, ţodţius. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Bendraujant su vaiku, jam ţaidţiant su kitais vaikais siekti atpaţinti vaiko skirtingas elgesio 

taktikas: vadovauti, klausyti (paklusti) ar atsiriboti. Sudaryti sąlygas vaikui pačiam pasirinkti, ką darys, 

kaip pasielgs toje veikloje, kurioje jis jau sugebės priimti sprendimą. 

 Paskatinti vaiką laikytis susitarimų, taisyklių (su vaikais susikurti savas taisykles: kada einama į 
lauką, kada ţaidţiama, kada einama pietauti ir pan.). Susikurti individualią skatinimo sistemą, 

motyvuojančią vaiką pabaigti atlikti tai, ką jis pradėjo (,,Saulyčių“, ,,Gėlyčių“ rinkimo knygelės, 

,,Linksmų veidelių“ kalendorius ar pan.) ir padėti, jei reikia. 

 Skatinti vaiką išbandyti įvairius konfliktų sprendimo būdus, numatyti jų taikymo pasekmes ar 
savo interesų gynimo būdus laikantis susitarimų ir suaugusiojo prašymų, jam patarti. Taikyti vieną iš 

metodų – ,,Smėlio laikrodis“ ( jei vaikai nepasidalija ţaislu, tai susitariama, kad vienas ţais su tuo 

ţaislu tol, kol išbyrės smėlio laikrodţio smiltys). 

 Išsiaiškinti su tėvais, kokie vaiko nusiraminimo būdai ir priemonės taikomi namuose, laikytis 

bendrų susitarimų. Leisti vaikui turėti savo atsineštą mėgstamą ţaislą. Aiškinti, kodėl naudinga 

susivaldyti, kas nutinka, kai nevaldome savo įgeidţių. Pavyzdţiui, jei vaikas supyksta, kad kaţkas su 

juo neteisingai pasielgė, padėti nusiraminti ir pamąstyti, kerštas padės ar pakenks? Drąsinti. Pagirti 

vaiką, kai jis susitvardo, pasidalina ţaislais, pakviečia norintį su juo ţaisti vaiką, o nestumia jo nuo 

savęs ir pan. 

 Realiose ar sumodeliuotose situacijose, veido mimika, pasikartojančiais ţodţiais, balso 
intonacija, klausantis relaksacinės muzikos vaikams stengtis suvaldyti, reguliuoti vaiko netinkamą 

elgesį. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS RAIŠKA IR 

UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo/si rezultatus. Ko siekiame? 

Vaiko gebėjimo valdyti savo emocijų raiškos intensyvumą, daţniau jausmus išreikšti mimika ir 

ţodţiais, o ne veiksmais, laikytis grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tėvams/kaip–padeti-ikimokyklinio-amziaus-vaikai-suprasti-%20ir%20–%20issakyti-savo-emocijas
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tėvams/kaip–padeti-ikimokyklinio-amziaus-vaikai-suprasti-%20ir%20–%20issakyti-savo-emocijas
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   Sudaryti tinkamą ir vaikui priimtiną dienos ritmą. Kartu su vaikais sukurti grupės taisykles, 

kuriose matytųsi vaiko atsakomybė, jas parašyti ir kartu su vaikais iliustruoti. 

   Skaityti terapines pasakas, pvz., ,,Pelėda Drūlija ir diena ,,Ne“, ,,Buratino nuotykiai“, 
,,Pagrandukas“ (pasakos skirtos vaikui, kuris atsikalbinėja), ,,Meškiuko bėdos“ (pasaka apie netektis, 

skirta kokį nors skaudų įvykį išgyvenusiam vaikui, tačiau ji turi laimingą pabaigą), ,,Karlsonas, kuris 

gyvena ant stogo“ (pasaka nenorinčiam būti grupėje be tėvų) ir kt. Įrengti muzikos klausymosi, 

knygučių skaitymo, gerų emocijų nusiraminimo erdves. 

Siūlyti kuo įvairesnę, kruopštumo, dėmesio sutelkimo reikalaujančią veiklą. Parinkti pasakojimą ir 

sukurti ,,realią“ ţaidimo aplinką grupėje (pvz., olą, plėšikų mokyklos klasę ir pan.). Plėtojant ţaidimo 

siuţetą, svarbu prasminga tema ir turinys, kurie emociškai paliečia ţaidėjus ir visiems yra įdomūs. 

Tekstuose, situacijose, dialoguose turi būti palikta erdvė visų ţaidimo dalyvių interpretacijoms, kad 

vaikas kuo geriau suprastų savo galimybes, įveiktų nepatyrimo baimes. 

   Pasiūlyti idėjų veiklai, skatinančiai tyrinėti kitų palankumo ir nepalankumo vaikui ţenklus. 
Stebėti, kaip reaguoja kiti vaikai, kai į juos kreipiasi: ,,Ar eisi su manimi paţaisti?“, ,,Gal padėtumei 

pastatyti didelį bokštą?“ Jei nenoriai, aiškintis palankumo ir nepalankumo prieţastis, pasiūlyti vaikui 

ieškoti problemos sprendimo būdų, taikių išeičių. Stebima vaikų veikla, išsiaiškinama, ar visi vaikai 

supranta ţaidimo taisykles, suvokia, kad labai svarbu jų laikytis. Vaikų vardų ţinojimas jiems padeda 

uţmegzti santykius, plėtoti bendras veiklas. 

   Spręsti problemines situacijas ,,Ką daryti?“ (patarimai draugams). Spręsti probleminius 

klausimus: ,,Ar geras ţodis sušildo?“, ,,Kaip pasidalinti, kad abiems būtų gerai?“. Mokyti valdyti pyktį 

įţeidus ar nuskriaudus draugą (paraginti atsiprašyti, apsikabinti, pakviesti ţaisti drauge ar pasakyti jam 

3–4 malonius dalykus). Būtinai pagirti. Pasiūlyti sutaisyti suplėšytą knygutę, sugadintą ţaislą, padėti 

draugui atlikti kūrybinį darbelį ar baigti konstruoti jo pasirinktą modelį. Konfliktų sprendimui ţaisti 

ţaidimus ,,Komplimentų sakymas“.  

   Pateikiant ţodinių, vaizdinių, muzikinių iliustracijų, padėti spręsti iškilusias problemas, 
konfliktus, rasti kompromisą. Skaityti lietuvių liaudies patarles, pasakėčias ,,Lokys ir ţmogus“, 

,,Ţiogas ir skruzdė“ ir kt., aptarti knygose esančius paveikslėlius. 

   Skatinti ir sudaryti sąlygas vaikui vis daugiau veiklų rinktis pačiam, nepaţeidţiant savo ir kitų 
saugumo ir nustatytų taisyklių, susitarimų. 

Ugdymo priemonės  

Plakatai; minkšti, guminiai ţaislai; grupės taisyklės; susitarimai; kortelės ,,Ką daryti, kai 

pyksti?“; balionėliai; simbolių kortelės; individualūs kalendoriai vaikų motyvacijai, pvz., ,,saulučių“ ar 

,,linksmų veidelių“ rinkimas uţ padarytą gerą darbą (draugo paguodimą, pagalbą mokytojui ruošiantis 

veiklai, ţaislų sutvarkymą, susitarimų laikymąsi ir pan.). 

Rekomenduojami šaltiniai 

Bidudulph S. Laimingų vaikų paslaptis.Vilnius,2010. 

Čekuolienė E. Augi(ni)mo psichologija. Alma litera, 2014. 

Degutytė J. Nepalik manęs. Ţara, 2003. 

Gutauskas L.  Kipšo dūda. Ţara. 2003. 

Jautakė O. Avinėlis Jakobas. Nieko rimto, 2007. 

Mandagumo pamokėlės, etiketas vaikams. Alma Litera,2006. 

Molicka M. Terapinės pasakos. Vaga, 2007. 

Duogytė L. Vaikų emocinio intelekto lavinimas.  

Prieiga internetu: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiku-emocinio-intelekto-

lavinimas-/8897/ 

Vasaros pavojai.  

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiku-emocinio-intelekto-lavinimas-/8897/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/vaiku-emocinio-intelekto-lavinimas-/8897/
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Prieiga internetu: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/vasaros-

pavojai/735/ 

Ţiemos pavojai. 

Prieiga internetu: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ziemos-

pavojai/733/ 

4.2.3. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

Vertybinė nuostata. Save vertina teigiamai. 

Esminiai gebėjimai. Supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kas yra berniukas 

ar mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, 

palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems patinka, supranta ir gina savo teises būti ir ţaisti su kitais. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO SAVIVOKOS IR SAVIGARBOS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Uţtikrinti vaiko savivokos ir savigarbos raidą. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

  Dalyvaujant mokytojai ţaisti įvairius ţaidimus, kuriuose mokosi įvardinti, atpaţinti save ir kitus 

- vaikai sustoja ratu, vienas stovi ratelio viduryje. Dainuojama dainelė: ,,Į ratelį, į ratelį ir mergaitės ir 

berneliai, sukamės graţiai ratu, pasakyk, kuo tu vardu“. Stovintis vidury pasako savo vardą, visi 

pakartoja. Tuomet šis išrenka kitą į savo vietą, ir taip susipaţįstama su visais, mokomasi ištarti jų 

vardus, atsiminti. 

 Sudaryti vaikui veiklų pasirinkimo situacijas, laiduojančias saugumą. Nuolat domėtis ir 
ţvilgsniu ar ţodţiu pritarti jo veiklai. Pasiūlyti ţaisti su veidrodėliais, atkreipti dėmesį į kiekvieno 

išvaizdą; kartu mokyti kūno dalių; ţaisti ţaidimą „Ţmogaus kūno dalys“, dainuoti daineles ,,Kūno 

dalys“, ,,Galva, pečiai, keliai, pirštai“; ţiūrėti ir aptarti edukacinius filmukus: „Ţmogaus kūno dalys“, 

,,Pirštų šeimynėlė“ ir kt. Paraginti vaikus atsinešti iš namų nuotraukų albumų; apţiūrinėti savo ir 

draugų šeimos nuotraukas, lyginti jas, grupuoti pagal amţių (tėvai ir vaikai), pagal lytį (berniukas, 

mergaitė). Skatinti domėtis, ką veikai mamos ir tėčiai, ką mėgsta mergaitės, o ką berniukai, ir pan. 

Pasidţiaugti jo pasiekimais, girdint grupės vaikams, atėjusiems jo pasiimti tėveliams. 

 Įtraukti vaiką į diskusijas, kas ir kodėl jam patinka, kas nepatinka. 

  Organizuoti vaidybinius ţaidimus, kuriuose vaikas galėtų stebėti besikeičiančią savo išvaizdą 

(pvz., tapti burtininku, uţsidėjus kepurę ir rankose laikant stebuklingą lazdelę, uţsidėjus gydytojo 

kepurę ir kitas aprangos bei darbo detales – įsivaizduoti, kad gali gydyti kitus ir pan.). 

 Kasdienėse veiklose tik teigiamai komentuoti vaiko veiklą, jo atliktą kūrybinį darbelį ar 
dalyvavimą bendroje veikloje. Visada paminėti jo vardą, apibūdinant jo atliktą darbą, tinkamose 

situacijose ar ţaidimuose. 

  Skatinti vaiko teisingą uţsispyrimą pasiekti tikslą. Motyvuoti, kad visi: mokytoja, draugai, atėję 
tėvai, būtinai pasidţiaugs jo darbeliu, kad būtinai jis pats patirs daug teigiamų emocijų. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO SAVIVOKOS IR SAVIGARBOS RAIŠKA IR UGDYMAS/IS 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Sėkmingos vaiko savivokos ir savigarbos plėtros. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Ugdyti vaiko pasitikėjimą savimi, pastebint ir pagiriant jį kasdienėse situacijose. 

 Organizuoti literatūrinius skaitymus, įvairius konkursus (pvz., ,,Aš – Lietuvos pilietis“). Skatinti 

pokalbius, diskusijas apie pomėgius, šeimą, grupę, Tėvynę. Rengti grupės šventes, pristatymus tėvams, 

kitoms grupėms. 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/vasaros-pavojai/735/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/vasaros-pavojai/735/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ziemos-pavojai/733/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ziemos-pavojai/733/
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 Skaityti vaikams knygas (,,Kadaise Lietuvoje“, ,,Vilniaus įkūrimo legenda“, ,,Lietuvos istorija 

vaikams“) ir pateikti istorinių ţinių apie gimtinę, miestą, kuriame jis gimė, namus. Ugdyti 

pasididţiavimo jausmą savo šalimi. 

 Didinti vaiko autoritetą tarp grupės draugų (kantriai išklausyti, kai jis kreipiasi ar pasakoja apie 
išgyventus įspūdţius, nuoširdţiai pasidţiaugti jo atliktu darbeliu, graţiu poelgiu ar kita veikla, visada 

paskatinti geriems poelgiams ir kt.). Organizuoti ţaidimus, jų metu pristatyti savo pomėgius 

supaţindinant su grupe naujokus. Pasiūlyti ţaidimus: ,,Mano – tavo“, ,,Mano ţaidimai“ ir kt. 

 Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: ,,Kas aš esu?“, ,,Ţmonių panašumai ir skirtumai“, ,,Mano ir kitų 
pomėgiai“. 

 Modeliuoti situacijas, kuriose vaikas gali vaizduoti save praeityje (,,Kai aš dar buvau visai 

maţytis, nemokėjau kalbėti, vaikščioti“ ir pan.), ateityje („Kai uţaugsiu, būsiu gydytojas, mokytojas, 

dresuotojas“ ir pan.). Kurti grupės vaikų albumus. Kalbėti apie tėvų ar kitas ţinomas ar neţinomas 

profesijas. Perteikti tai piešiniuose, vaidybiniuose ţaidimuose (,,Aš – gydytojas“. ,,Aš – mokytoja“ ir 

kt.). 

 Organizuoti temines, su įvairiais pristatymais šeimos dienas, vakarones, diskusijas su tėveliais 
apie jų vaikystę, pomėgius ir svajones. 

  Rengti piešinių, kūrybinių darbelių parodas, išvykas į kitas grupes, kitas edukacines erdves. 

 Pasiūlyti vaikams komandinius lietuvių liaudies ţaidimus (pvz., ,,Mes pašoksim šokimą“), 

ratelius, sudarant sąlygas daţniau keisti ţaidimo partnerius, į ţaidimą įtraukti maţiau populiarius 

vaikus (pvz., ,,Priegalvėlis“), skatinti sakyti vienas kitam komplimentus, patiems pasiūlyti savo šeimos 

labiausiai mėgstamą ţaidimą. 

  Organizuoti samprotavimų valandėles apie save, savo pomėgius, gebėjimus. 

  Patiems imituoti kaţkada nepasisekusius veiksmus, pademonstruoti pozityvią reakciją į savo 
klaidas. 

  Organizuoti tautinius, sportinius, vaikų idėjinius ţaidimus, kuriuose vaikai galėtų atpaţinti kitų 
vaikų palankumo ar nepalankumo ţenklus, kartu mėginti aiškintis tų ţenklų prieţastis, surasti 

tinkamiausius sprendimus (pvz., ,,Ţiedo dalijimas“, kuomet vaikai išsirenka artimiausius draugus – 

kam atiduoti ţiedą saugojimui, sportinius – kuomet ,,sergame“ uţ artimiausią draugą ir kt.). 

  Organizuoti temines veiklas: ,,Kaip ţmonės gyveno anksčiau ir dabar?, ,,Kokius darbus dirbo 

seneliai, kokius darbus dirba tėvai?“ – organizuojamos šeimos dienos grupėje, pristatoma tėvų 

profesija, šeimos istorija, jos išsaugotos relikvijos. 

Ugdymo priemonės 

Teatriniai kostiumai: (burtininko kepurė, apsiaustas, lazdelė, princesės karūna); gydytojo rinkinys; 

gydytojo apranga (balti marškinėliai ir balta kepurė, priegalvėlis ir kt.); kortelės ir knygutės apie 

profesijas; vaikiški albumai; vaikiškas ţiedas, kortelės apie profesijas, pasidarytos iš ţurnalų iškarpų; 

knygelės: ,,Maţiesiems apie profesijas“, ,,Kakė Makė profesijų labirinte“ ir kt., vaikų atsinešti 

nuotraukų albumai iš namų; plastikiniai vaikiški ţiedai; verpimo ratelis; klumpės; kalvystės dirbiniai; 

verpstės ir kt. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Barsotti E. Maţiesiems apie profesijas“. Presvika, 2008. 

Bulotaitė L., Gudţinskienė V. ir kt. Gyvenimo įgūdţių ugdymas. Vilnius, 2004. 

Bettelheim.B. Kodėl mums reikia stebuklo: pasakų reikšmė ir svarba: psichoanalitinis poţiūris. Tyto 

alba, 2017.  

Kakė Makė profesijų labirinte. – Vilnius: Alma littera, 2014. 

Lietuvių liaudies pasakos. Jotema, 2018.   

Schiller P., Bryant T. Vertybių knyga. Supaţindiname vaikus su 16 svarbiausių vertybių. Kaunas, 2004.  

Šteinys Z. Kadaise Lietuvoje. Vilniaus įkūrimo legenda. Viltis. 1992. 

Kūno dalys+Linksma dainelė. 
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Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=6bWS-4dN208 

Dovydo dainelė apie kūno dalis. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=qryxh8xd2Es 

Trumpos pasakos. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=4EqXnDeTg80 

Lietuvių liaudies patarlės 

Prieiga internetu: https://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-duona/ 

Eilėraštukai, dainelės vaikams. 

Prieiga internetu: https://megstamiausias.ucoz.com/forum/214-2079-3 

         Krakatuko pievelės uţduotėlės. Mandagumo ABC. 

Prieiga internetu: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/krakatuku-pieveles-uzduoteles-

mandagumo-abc-/4691/ 

Ţurnalas ,,Vakaro ţvaigţdelė “ su priedu. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=E7IHK0Ml08c 

4.2.4. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais. 

Esminiai gebėjimai. Pasitiki mokytojais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje 

aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi, ţino, kaip reikia elgtis su 

nepaţįstamais suaugusiais. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Vaiko pasitikėjimo ir bendradarbiavimo su suaugusiuoju. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Bendradarbiauti su tėvais. Surinkti kuo daugiau informacijos apie jų vaiką. Sukurti ir padėti 

vaikams ir tėvams laikytis atsisveikinimo su tėvais ritualų. Sutarti su tėvais, kiek minučių bus skiriama 

atsisveikinimui. Susikurti su vaiku individualų atsisveikinimo būdą ir jo laikytis (vienas stiprus 

apsikabinimas, bučinys į ţandą ar pamojavimas per langą vaikui, mokytojo pabuvimas greta vaiko, kol 

jis pamojuos nueinantiems tėvams ar kol nebematys nuvaţiuojančios mašinos ir pan.). Ilgainiui taps 

aiškia riba, kada jis lieka grupėje.  

 Pasiūlyti vaikams veiklų, kuriose vaikas gali drąsiai veikti, išbandyti ką nors nauja. 

 Stebėti vaikų elgseną vidaus ir lauko erdvėse. Stengtis laiku atpaţinti situacijas, kuomet 
mokytojas yra reikalingas vaikui. Neįkyriai, bet aiškiai pritariančia ar nepritariančia veido išraiška 

reaguoti į vaiko veiksmus. 

 Visada informuoti apie būsimas veiklas, renginius, išvykas, trumpam papasakojant, kas bus, 

kokie ţmonės dalyvaus, kad vaikas pratintųsi bendrauti su nepaţįstamais jam ţmonėmis. Kviesti į 

grupę svečių, paskatinti vaikus su jais bendrauti, kartu atlikti įvairias veiklas. Pasiūlyti vaikams ţaisti 
ţaidimus ,,Ţinau, kaip pasisveikinti“, ,,Mokomės paklausti“, surengti viktoriną ,,Taip – ne“. 

 Organizuoti veiklas, kurių metų vaikas galėtų turtinti savo ţodyną, bendravimo patirtį. Ţaisti su 

vaiku vaidybinius, siuţetinius ţaidimus, kuriuose vaikas gali imtis įvairių vaidmenų: lyderio, 

pagalbininko, trūkstamos informacijos teikėjo, aktyvaus ar bent pozityvaus dalyvio (pvz., lyderis - 

ţaidimas ,,Jurgelis meistrelis“, pagalbininkas – ţaidţiant komandinius ţaidimus, pvz., kas greičiau 

sudėlios dėlionę, padėti pagrindiniam ţaidėjui, apversti korteles, parinkti pagal spalvas, formą ir pan.). 

 Vaikams prašant įsitraukti į jų ţaidimus, atlikti antraeilius vaidmenis, palaikyti jų sumanymus, 
uţduoti klausimų, padedančių plėtoti ţaidimą. Sudaryti galimybes vaikams išsakyti savo nuomonę 

visais aktualiais klausimais. 

https://www.youtube.com/watch?v=6bWS-4dN208
https://www.youtube.com/watch?v=qryxh8xd2Es
https://www.youtube.com/watch?v=4EqXnDeTg80
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/krakatuku-pieveles-uzduoteles-mandagumo-abc-/4691/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/krakatuku-pieveles-uzduoteles-mandagumo-abc-/4691/
https://www.youtube.com/watch?v=E7IHK0Ml08c
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4–6 M. AMŢIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Kad vaikas mokytųsi suprasti suaugusįjį, mokytųsi iš jo bendrauti, uţmegztų ir palaikytų lygiateisius, 

partneriškus santykius su suaugusiais. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Kartu su vaikais sudaryti dienotvarkę, tartis dėl jos pakeitimų. Išklausyti vaikus, skatinti 

papasakoti apie savo norus, sumanymus, idėjas, padėti juos įgyvendinti. 

 Skatinti tėvus įsitraukti į ugdymą (organizuoti uţsiėmimus: ,,Valanda su tėčiu“, ,,Mama seka 
pasakas, dainuoja lopšinę“, ,,Tėvų profesijos pristatymas“ ir kt.). 

 Siūlyti veiklas, turtinančias vaiko patirtį apie bendruomenę, ţmones, jų veiklą: Valstybinių 
švenčių minėjimai, tradicinės bendruomenių sporto olimpiados, Kaziuko mugės it kt. 

 Organizuoti šalies teatrų naujų spektaklių pristatymus, kviesti edukacinių laidų vedėjus, skatinti 

vaikus bendrauti su svečiais. 

 Sudaryti galimybes vaikui išsakyti savo nuomonę visais aktualiais gyvenimo klausimais, 
mokyti išklausyti kitus (draugus, tėvus, senelius).  

 Organizuoti įvairias edukacines išvykas (pvz., į ,,Lėlės“ teatrą, Operos ir baleto teatrą, 
Planetariumą). 

 Aiškinti bendravimo su nepaţįstamais ţmonėmis taisykles ir galimus pavojus. 

 Integruoti į veiklas pasakojimus ir mokymus, kaip teisingai reikia paprašyti pagalbos, kokiu 
telefono numeriu skambinti, kokio garsumo balsu kalbėti ir pan. Įgūdţių įtvirtinimui paţaisti ţaidimą: 

,,112“ ( pirštu rodyti į burną - sakyti 1, po to į nosį – sakyti 1 ir po to rodyti į akis – jos dvi). Ţaisti 

siuţetinius ţaidimus (,,Kviečiu greitąją pagalbą“, ,,Kviečiu ugniagesių komandą“ ir pan.).  

 Įgyvendinti svarbiausią mokytojo pareigą – būti pavyzdţiu, tinkamo elgesio modeliu vaikams. 
Kalbėti apie tinkamą bendravimą su tėvais, broliais, seserimis ir draugais bei nepaţįstamais ţmonėmis, 

modeliuoti ir vaidinti įvairias situacijas. Prašyti jų papasakoti, kaip praleido savaitgalį kartu su šeima. 

 Vaikams prašant, įsitraukti į jų ţaidimus, mielai atlikti antraeilius vaidmenis, palaikyti jų 
sumanymus, uţduoti įvairius klausimus, stengiantis  jų ţaidimą padaryti dar turiningesnį. 

Ugdymo priemonės 

Įvairios dėlionės; plakatas ,,Dienotvarkė“; ţaislinis telefonas. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Alijošienė Z. Elgesio kultūros ugdymas. Šiauliai, 2003. 

Mandagumo pamokėlės, etiketas vaikams. Alma Litera, 2006. 

Rigon E. Nenustygstantis, nenuorama,  hiperaktyvus. Gyvenimas su siautėjančiu vaiku. Vilnius, 2010. 

4.2.5. SANTYKIAI SU BENDRAAMŢIAIS 

Vertybinė nuostata. Nusiteikę geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamţiais. 

Esminiai gebėjimai. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais ( supranta kitų norus, dalijasi ţaislais, tariasi, uţjaučia, padeda), padėdamas 

supranta savo ţodţius ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU BENDRAAMŢIAIS RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Vaiko gebėjimo uţmegzti ir palaikyti draugystę su vienu ar keliais vaikais. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 
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 Organizuoti įvairius ţaidimus, reikalaujančius konstruoti, statyti naudojant daug medţiagų ir 

laiko. Taip siekiama skatinti vaiko geranoriškumą paisyti vienas kito interesų, derinti tarpusavio 

veiksmus, norint pasiekti savo pageidaujamą tikslą (pvz., namelio iš kaladėlių statymas). 

 Ugdyti gebėjimus uţjausti, paguosti, priimti naujai atvykusį vaiką. Pakalbinti, kuo jis ar ji 
vardu, kur gyvena, kokį ţaislą atsinešė ir pan. Pakviesti ţaisti kartu ţaidimus: ,,Į ratelį į ratelį“ 

(susipaţinimui, kuomet kviečiams į ratelio vidurį vaikas turi pasisakyti savo vardą), ,,Ţaislų 

parduotuvė“ (vaikai vaidina įvairius ţaislus: lėles, beţdţionytes, mašinytes, lėktuvus, meškučius, 

šuniukus ir kitus, o naujai atvykęs vaikas eina su mokytoju ir ,,perkasi“ ţaislą), pakviesti išsirinkti 

emocijų veidelį ir pakabinti ant ,,emocijų medţio„; pakviesti kartu nutapyti paveikslą (,,Ryto gėlės“, 

,,Snaigių pasaka“, ,,Krintančių medţių lapų karuselė“ ir panašiai). Padovanoti balioną ir visiems 

linksmai juos mėtyti vienas kitam.  

 Organizuoti ţaidimus, kuriuose vaikams ką nors reikėtų daryti paeiliui arba keliems vienu metu 
(įvairios ţaidybinės estafetės – kas greičiau pripildys krepšelį kaštonais, obuoliais ar kitomis rudens 

gėrybėmis; kas greičiau nuridens sunkią medinę kaladėlę ar didelį kamuolį ir pan.). Pakomentuoti 

draugiškus vaikų veiksmus ir jausmus, pritarti ketinimui ţaisti kartu, padėti įsitraukti į bendro ţaidimo 

epizodus. 

 Paminėti „Draugo dieną“ (pvz., vaikai iš skirtingų grupių kviečiami į bendrą draugystės ratą 

kartu aptarti, kas yra draugas, kodėl jis mums reikalingas). Taip vaikai mokosi sakyti vieni kitiems 

gerus ţodţius, pagyrimus, linkėjimus. 

  Sukurti ţaidimo vietas, kuriose vaikai ţaistų vienas greta kito. Skatinti padėti vienas kitam 
įveikti problemas. Uţtikrinti vaiko saugumą. Naudoti susitarimus ir kitus būdus, padedančius vaikams 

palaukti savo eilės (pvz., ,,Smėlio laikrodţio metodas“). Paskatinti paprašyti ţaislo, tartis dėl ţaislo, 

ţaisti su juo kartu. Komentuoti vaiko veiksmus, primenant elgesio taisykles. Atkreipti dėmesį ir pagirti 

vaiko norą pasidalyti, ypač tose situacijose, kai tenka trumpam atidėti savo norų patenkinimą. Įvairiose 

situacijose atkreipti vaiko dėmesį į jo veiksmų pasekmes kitam. 

 Modeliuoti situacijas, kuriose vaikas bandytų tartis su kitais dėl bendrų veiksmų atlikimo (pvz., 
pastatyti ţaislams garaţą, pasiruošti estafetėms, ţaisti futbolą ir kt.). Kad šiose situacijose jis pradėtų 

suprasti savo sprendimų pasekmes (jei savo ţaidimui jis nepasirinko jokių draugų, tai kitą kartą jie 

nepasirinks jo. Pajusti ir nuspręsti, kada kitiems reikalinga jo pagalba, kada ji nebūtina). 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO SANTYKIŲ SU BENDRAAMŢIAIS RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Išmokyti vaiką prosocialaus elgesio – pagarbos bei jautrumo kitam, ugdytis empatiją, lyderiauti, kurti 

partneriškus, palankius tolerantiškus santykius su kitais, pozityviai įveikti kylančius nesutarimus. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Vykdyti ilgalaikį tautiškumo projektą ,,Senolių išmintimi, kraičio skrynios vidumi, savo širdimi 
mylėkime savo gimtąjį kraštą“. Padėti vaikui būti tarp kitų vaikų, pasiūlyti ţaisti įvairius tautinius 

ţaidimus, ratelius (,,Ţilvytis“, ,,Avinėliai“, ,,Ridiko rovimas“, ,,Bitute pilkoji“ ir kt.) temines 

inscenizacijas ( ,,Einam, Katre, putros srėbt“, ,,Du gaideliai“ ir kt.). 

 Atsiţvelgti į kiekvieno augančio ţmogaus savitumą ir ypatumus, pakviesti kartu atlikti kiek 

įmanoma konstruktyviau, dţiugiai ir kūrybingai bendrą kūrybinį darbą. Skatinti ir palaikyti vaikų 

draugystę. Aptarti ,,draugo“ sąvoką, draugiško – nedraugiško elgesio situacijas. Ugdyti sąmoningumą 

dalyvaujant veikloje „Be patyčių“, kurti paveikslą ,,Esu toks, kos esu“, ,,Draugystės knyga“, 

,,Draugystės raktelis“, ,,Geros išeities taisyklės“. Pasiţiūrėti ir aptarti mokomąjį filmą ,,Kaip atpaţinti 

patyčias?„„, ,,STOP patyčioms“. Pasinaudojant ant grupės sienos kabančia ūgio matuokle, pamatuoti 

savo ir draugo ūgį, jį paţymėti simboliu, aptarti, kuris aukštesnis ar ţemesnis. Ieškoti skirtumų – 

įsidėmėti, kas skiria berniukus ir mergaites (drabuţiai, plaukų ilgis ir kt.). Kurti grupės draugų 
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diagramas pagal akių spalvą, plaukų spalvą, ūgį, svorį. Ţaisti ţaidimą ,,Komplimentas draugui“, kartu 

kurti paveikslą ,,Mes draugai“ (nupiešti kiekvienam save, susikabinus rankomis su draugu), kurti 

grupės knygą ,,Mūsų draugystės metai“ (į ją sudėti graţiausius visų kūrybinius darbelius ir pan.). 

 Organizuoti tradicinius įstaigos renginius, apjungiančius visas ikimokyklinio ugdymo grupes 

(,,Kelionė po Lietuvą“). Projekto vykdymui skatinti vaikus veikti drauge, kurti savo grupės ,,keliavimo 

priemonę“ – oro balioną, traukinuką, taksi, geltonąjį mokyklinį autobusiuką ir pan., klausytis mokytojo 

pasakojimų apie miestų istoriją, mokėti papasakoti apie savo veiklą, išklausyti kitus, kartu spręsti 

kokias nors problemas: nusileisti draugui (pvz., keliaujant traukinuku, pasigaminami vagonėliai ir 

,,lokomotyvas“, daugelis vaikų nori būti mašinistu ir kad nesusipyktų, bando susitarti jau jiems 

ţinomais būdais (išsiskaičiuoti: ,,vienas du trys mašinistu bus jis“). 

 Skaityti ir aptarti terapines pasakas: (pvz., ,,Laukinės gulbės“, ,,Dvylika brolių juodvarniais 
lakstančių“ – pasakos apie graţius sesės ir brolių santykius.) 

 Modeliuoti įvairias situacijas, kuriose atkreipiamas vaiko dėmesys į jo veiksmų pasekmes 
kitam, aiškinamasi prieţastys, kodėl kai kurie vaikai neįsitraukia į bendras veiklas. Tarpininkauti 

vaikams ieškant išeičių konfliktinėse situacijose. Mokytoja šiuo atveju turi padėti vaikams nusiraminti: 

kartu giliai pakvėpuoti, ramiai pastovėti, pasėdėti ir pradėti pokalbį.  

 Pateikti perţiūrai ir aptarimui edukacinius filmukus apie draugystę, pagalbą vienas kitam 

(,,Mergaitės ir eţiuko draugystė“, ,,Didţiausias draugas“). Organizuoti pokalbius, skaitytų ar ţiūrėtų 

(online) pasakų ,,Mano draugas Lietsargis“, ,,Trys pingvinai“ ir kt. aptarimus. 

 Organizuoti savo grupės vaikų filmuotų veiklų perţiūras. Siekti, kad vaikai pasidţiaugtų savo 
kūryba, bendru pasirodymu. 

 Ugdyti pasididţiavimą priklausymu grupei – dalyvauti socialinių partnerių organizuojamuose 
renginiuose: ,,Graţiausias margutis“, ,,Kalėdinis atvirukas“, tautiniuose projektuose. 

 Ugdyti vaikų sąmoningumą, toleranciją įtraukiant vaikus į tradicines akcijas, projektus – 

Tolerancijos diena, „Diena be pykčio“, diena be patyčių, Dauno sindromu sergančių vaikų supratimo 
diena ir kt. 

Ugdymo priemonės 

Kaladėlės; konstruktorius, medinis namas; įvairūs reikmenys estafetėms (indai, krepšiai, kaštonai, 

obuoliai, gilės ir kt.); minkštos kaladėlės; spalvotas kartono popierius; įvairių audinių medţiagos; ūgio 

matuoklė. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Autorių kolektyvas. Ką veikti su ikimokyklinukais? Briedis, 2018. 

Bulotaitė L., Gudţinskienė V. ir kt. Gyvenimo įgūdţių ugdymas. Vilnius, 2004. 

Laitan M., Vinokuras I., Jakovič I. Šiuolaikiniai vaikai. Kaip augti kartu? Alma litera, 2011. 

Theriault Ch. Vaikų konfliktai: kaip ugdyti savarankiškumą. Baltos lankos, 2010/ 

STOP patyčioms. Iliustracija vaikams ir tėvams apie patyčias. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=cnLV-SBj4dQ&t=45s 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip augti kartu? 

Prieiga internetu: 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/ vaiku-ugdymas/šiuolaikiniai-vaikai –kaip-augti-

kartu- integralaus – ugdymo-metodika/11362/ 

Vaikų konfliktai: kaip ugdyti savarankiškumą. 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas//vaiku-konfliktai-kaip-ugdyti-

savarankiskuma-/4757/ 

Senoji animacija (online) | Pasakos.lt. 

Prieiga internetu: http://www.pasakos.lt/senoji-animacija/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cnLV-SBj4dQ&t=45s
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/%20vaiku-ugdymas/šiuolaikiniai-vaikai%20–kaip-augti-kartu-%20integralaus%20–%20ugdymo-metodika/11362/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/%20vaiku-ugdymas/šiuolaikiniai-vaikai%20–kaip-augti-kartu-%20integralaus%20–%20ugdymo-metodika/11362/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/vaiku-konfliktai-kaip-ugdyti-savarankiskuma-/4757/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/vaiku-konfliktai-kaip-ugdyti-savarankiskuma-/4757/
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.pasakos.lt%2Fsenoji-animacija%2F&redir_token=QUFFLUhqbllFTDRCRG80cXhPeHhhdFpHMk9wMFA5R2xUQXxBQ3Jtc0tsOXdGNXg2eWl1T281eFgzT25qa01UbTdMXzRrbGc2UkRaUVBLWjA4MG5hVzBGZFQ5MXlqOFR4M0hRRFgxM0JPZ014akFLVFpSc3ZaU0lGd2ltX1BUTlhKZWUzWkxhNU5uTnU4MlpoMi1CcHNxMjl0NA%3D%3D&event=video_description&v=6PnK7MFqOd0
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4.3. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

4.3.1. SAKYTINĖ KALBA. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save. 

Esminiai gebėjimai. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, 

laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos groţį. 

 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO SAKYTINĖS KALBOS UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Ugdyti vaiko sugebėjimą klausytis ir kalbėti. Padėti vaikui paţinti aplinkinį pasaulį, gausinti vaiko 

kalbą naujais ţodţiais. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Klausymas 

 Pratinti įsiklausyti į mokytojos ir draugų kalbą. 

 Skaityti įvairius tekstus, pasakojimus apie gamtą, augalus ir gyvūnus, trumpus eilėraštukus, 
skirtus mokytis įvairių garsų tarimo (pvz., (,,Susirūpino pelytė“) , sekti pasakas (,,Buvo buvo, kaip 

nebuvo“, ,,Senelės pasaka“, ,,Apie narsųjį strazdą“ ir kt.), skatinti uţbaigti ţinomų pasakų, eilėraštukų 

ar lopšinių frazes (,,A-a-a pupa, kas ta pupą supa“ ir pan). 

 Sukurti kuo įvairesnę kalbinę aplinką: apibūdinti ţaislus, grupėje esančius daiktus, vaiko kūno 
dalis, jo nuotaiką, apie tai, kas vyksta. 

 Rodyti iliustruotas knygutes ir aptarti matomus vaizdus. Mokyti įsijausti į personaţą, jį išgirsti 

ir suprasti. 

 Mokyti garsų / kalbos naudojant muzikos, vaizdo įrašus: (pvz., ritmines daineles: ,,Katytė“ – 
„miau-miau-sušalau“; ,,Karvutė“ – „mū- mū- noriu namų“; ,,Grieţlė“ – „krės-krės- varškės, o kam–

vaikam“ ir kt.) skaičiuotes (,,Kybur vybur kabarai, nešė medų aitvarai“, ,,Ei vija, pinavija, jau praţydo 

kaip lelija“ ir kt. ). 

Kalbėjimas 

 Atkreipti dėmesį į tai, kuo vaikas domisi, į ką ţiūri ar bando parodyti ir pasakyti, paskatinti 
vaiką kalbėti, mokyti taisyklingai tarti garsus, kalbėti taisyklingais 2–3 ţodţių sakiniais.  

 Skatinti kalbinį bendravimą su suaugusiaisiais ir bendraamţiais, įvardinant naujais ţodţiais 
nusakomą artimiausią aplinką, būtinai perteikiant taisyklingo kalbėjimo, elementaraus mandagumo 

modelius. 

 Savo pavyzdţiu skatinti emocingai reaguoti į skaitomą, pasakojamą, deklamuojamą literatūros 

kūrinį. 

 Mokyti nesudėtingų eilėraštukų, kartoti daineles. Vykdyti tautiškumo projektą – taip padėti 
vaikui pajusti tekstų stilistinę įvairovę, pasiūlyti tautosakos kūrinių: parinkti pasakas, skaičiuotes, 

patarles, pasakėčias, pasakas be galo ir t.t. Pvz., perskaičiuos pasakojimą apie Bitę, kokia ji yra, kaip 

atrodo, ką daro, perskaityti eilėraštuką, padainuoti dainelę ,,Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji?“ ir 

sušokti ratelį ,, Bitelė – grikis“, pasakyti patarlę ,,Darbšti kaip bitė“, uţminti mįslę ,,Su sparnais, bet ne 

paukštis, su kailiu, bet ne ţvėris“ ir pasiūlyti išmokti eilėraštuką: ,,Bitė renka saldų medų/ Po geltoną 

lašą./ O kokiam gi ąsotėly/ Bitė medų neša?“ 

 Skatinti vaiką kartoti dainelių, eilėraštukų, ţaidimų, pasakėlių, tekstų garsus, ţodţius, frazes, 
juos papildant kūno kalba. Skatinti vaiką mankštinti veiduko ir burnytės raumenis. Atlikti linksmus 

pratimus: ,,Tvorelė“ (nusišypsoti taip, kad matytųsi sukąsti dantukai), ,,Dūdelė“ ( atkišti lūpas ,,dūdele“ 

į priekį ,dantukai sukąsti), ,,Langelis“ (plačiai išsiţioti – ,,karšta“, uţčiaupti burną – ,,šalta“), 

,,Balionėlis“ (išpūsti skruostus, rankutėmis susprogdinti ,,balionėlį“, paliečiant skruostus) ir kt. 

 Skatinti uţbaigti ţinomų pasakų, eilėraštukų frazes. 
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 Ţiūrėti su vaiku animacinius filmukus, plakatus, knygų paveikslėlius ir kt. Paţiūrėjus skatinti jį 

papasakoti apie tai, ką matė ir girdėjo ţodţiais, gestais, siejant tai su jo gyvenimiška patirtimi. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO SAKYTINĖS KALBOS UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Tobulinti natūralų vaiko kalbėjimąsi su suaugusiais ir vaikais apie savo patirtį, išgyvenimus, juos 

supančią aplinką, įvykius. Ugdyti gebėjimą klausytis aplinkinių kalbėjimo, tekstų skaitymo. Turtinti 

vaiko kalbą ţodţiais ir posakiais. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Klausymas 

 Ugdyti vaiko gebėjimą klausytis savo ir kitų kalbos. Vaiko kalbos jausmą ţadinti emocinga, 
ekspresyvia ir vaizdinga kalba, pateikiant skatinamuosius klausimus: ,,Kas čia?“, ,,Kas atėjo?“, ,,Ką 

matai?“ ir pan. 

 Sudaryti sąlygas klausytis gamtos ir aplinkos garsų (pvz., lietaus, griaustinio, vėjo ir dūţtančių 
bangų garsus, paukščių klyksmą, lapų šlamėjimą, paukščių čiulbėjimą, laukinių arklių risnojimą), 

naminių gyvūnų garsus (kačių kniaukimą, šunų lojimą, arklių ţvengimą ir kt.). Įtvirtinti vaiko 

suvokimą apie tekstų stilistinę įvairovę (skaityti pasakas, patarles, greitakalbes, padavimus, eilėraščius, 

pasakas be galo, skelbimus, kvietimus ir kt.).  

 Mokyti vaikus atpaţinti, kokio stiliaus tekstą skaitome. Vykdyti tautiškumo projektą ,,Senolių 
išmintimi, kraičio skrynios vidumi, savo širdimi mylėkime gimtąją šalį“ – pristatyti ir toliau mokyti 

įvairių tautosakos kūrinių, išskirti tarmiškus ţodţius ir paaiškinti neţinomų ţodţių prasmę. Klausytis 

įrašų aukštaičių tarme ,,Apie melagius“, įvairių įrašų iš „2013 – ieji tarmių metai“. Esant galimybei 

kviestis tarmiškai kalbančių senolių. 

 Supaţindinti vaikus ir su kitų tautų kalbomis (paprašyti pakalbėti namuose kita kalba 

kalbančių vaikų, paklausyti įvairių uţsienio kalbų ţodţių per google vertėjo garsinę programą). 

 Pateikti klausymui įvairių įrašų, inscenizuotų audio  pasakų, kaip antai ,,Batuotas katinas“, 
,,Raudonkepuraitė“, ,,Pelenė“ ir kt. Skaitant kūrinėlius, nutylėti frazę ar ţodį, leisti vaikui jį baigti. 

 Pasiūlyti pasiţiūrėti vaikams skirtas programas, spektaklius ir kt. (pvz., ,,Linksmoji šeimynėlė“, 
,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ ir kt.). 

Kalbėjimas 

 Inicijuoti įvairias bendravimo situacijas, kuriose vaikas skatinamas gyvai kalbėtis su draugais, 

išsipasakoti savo išgyventus įspūdţius, plėsti jų ţodyną: ,,Ryto pasisėdėjimai – pasikalbėjimai“ (,,O šį 

rytą papasakokite vienas kitam, ką mėgstate valgyti“, ar ,,Papasakokite draugui apie kelionę į namus“ ir 

pan. ). 

 Skatinti išsipasakoti apie laiką, leistą namuose su tėveliais, artimaisiais (pvz., ,,Papasakokite 
vienas kitam, ką darėte vakar vakare“, ,,Ką veikei pas senelius?“ ir pan.). Skatinti kuo plačiau 

papasakoti, kaip atliko savo kūrybinį darbelį, kas jame pavaizduota, kokias priemones naudojo, kaip 

pavadintų. Organizuoti išsipasakojimų valandėles, ramiai susėdus ant kilimo ar lauko aikštelėje ant 

suoliuko. 

 Siekti, kad vaikas gebėtų išlaikyti dėmesį, gerbtų kalbantįjį, išlauktų filmuoto siuţeto ar rodomo 
spektaklio pabaigos. Sekti pasakas be galo: ,,Senis ir senutė“, ,,Balta avelė“, „Molio katinėlis“, ,,Senelė 

ir puodas“, ,,Kiškis“ ir kt. 

 Ţaisti klausimų - atsakymų, rimavimo reikalaujančius, informacijos perteikimo kitam, garsų 
keitimo ţodţiuose ţaidimus, dainuoti daineles, pasiūlyti surasti aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai 

prasideda arba baigiasi nurodytu garsu (linksmi tautosakos kūrinėliai: ,,Kur eini? – pas Rainį“, ,, Ką 

pasakė lapė – snapė? “ ir kt.; aplinkos daiktai, prasidedantys raide ,,L“ – langas, lovytė, lėlytė, lapas; 
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raide ,,S“ – saulytė, spinta ar batas, kilimas, draugas ir pan.). Pasiūlyti suvaidinti pasaką ,,Katinėlis ir 

gaidelis“. Organizuoti mokyklos bibliotekoje literatūrinių personaţų pristatymus.  

 Inicijuoti įvairius vaikų ţodţių ţaidimus, pasakojimų būdus: spontaniškus, atkuriamuosius, 

kūrybinius, fantastinius ir kt. Ugdyti originalumą savitai išsakyti savo idėjas, nuolat drąsiname 

fantazuoti (,,O kas būtų jeigu...“). Įvairiai inicijuoti eilėraščių, istorijų, pasakų kūrimą, pvz., sugalvoti 

kitokią pasakos pradţią ar pabaigą, atvirkštinę pasaką, kalbėtis su draugu ţaisliniu telefonu, minti 

mįsles. Skatinti kurti pasakojimus (,,Mano augintinis“, ,,Mano ţaislas“, ,,Mano šeima„„). Ţaisti 

didaktinius ţaidimus(,,Pabaik ţodį“, ,,Sakyk priešingai“, ,,Ţenk ţingsnelį“ – išgirdęs sutartą ţodį 

ţengia ţingsnį į priekį, ,,Aidas“ – atkartoja ţodį ar garsų junginį, ,,Stebuklinga dėţutė“, ,,Sugauk ir 

atsakyk“, ,,Atspėk ţodţius“, ,,Pasakyk priešingai“. Ţaisti įvairius garsų keitimo ţodţiuose ţaidimus 

(pvz., ,,kur- mur, mė – bė, zė – ţė“ ir kt., ,,Pučiame balioną“ (pūsdami sakome ,,š“, ,,šš“, ,,ššššš“. Kai 

balionas didelis, jame atsiranda maţa skylutė ir oras pamaţu iš jo išeina. Girdėti garsas ,,sss“ ir kt.) 

Ugdymo priemonės 

Raidţių kaladėlės (medinės); pakabinamas atskirų raidţių raidynas; stalo ţaidimai: ,,Sudėk ţodį“, 

,,Metų ratas“, ,,Atspėk mįslę“; magnetinės raidės; rašomoji lenta; dėlionės: ,,Abėcėlė – gyvūnai“, ,, 

Paukščiai“, ,,Vaisiai ir darţovės“; garsų knygos: ,,Abėcėlė“, ,,Gyvūnų ir augalų pasaulis“; pasakos ir 

lopšinės – CD;  

Rekomenduojami šaltiniai: 

Skučaitė R., Balsytė I. Raidţių namučiai. Eiliuota ir įgarsinta abėcėlė. Baltos lankos. 2018. 

Gedvilienė D. Nykštukai ţaidţia ir mokosi. Atmintis, smulkioji motorika. Alma litera, 2020. 

Faber A. ir Mazlish E. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. 

Vaga, 2017. 

Jakubėnas K. Abėcėlė. Alma Litera, Vilnius, 2012. 

Ivoškuvienė R. Ikimokyklinio amţiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas. Šiauliai, 2002. 

Klausimynas smalsiems ir ţingeidiems. Aktėja, 2017. 

Kontrimas L. Keturios paslaptys, kaip paţinti raides ir natas. Tikra knyga. Vilnius, 2016. 

Labanauskienė A. Vaikų kalbos skirtumai. Kaunas, 2003. 

Landsbergis Vytautas. V Angelų pasakos .Šviesa, 2003. 

Lietuvos raidynas. UAB Balto print, 2018. 

Molcho S. Vaikų kūno kalba. Vilnius, 2006. 

Suskind D. Trisdešimt milijonų ţodţių: kaip kalbėjimasis lavina vaiko smegenis: būk dėmesingas, 

daugiau kalbėk, aš tau, tu man. Vaga, 2018. 

Graţiausios audio pasakos vaikams 

Prieigos internetu:https://www.youtube.com/watch?v=7Ia7Tab_dG0 

https://www.youtube.com/watch?v=bd2S_IqHUjc 

https://www.vaikams.lt/pasakos/pelene.html 

Audio pasakos įrašas „Sraigė, vardu Irutė“.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=IBKrs2tvc5w/ 

Audio pasakos įrašas ,,Vištytės pyragas“.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=aRuLyST6IF0 

Audio pasakos įrašas ,,Lapės ir gervės vaišės“. 

Prieiga internetu:  https://www.youtube.com/watch?v=CsyyvN1rXcY> 

Nauja laida vaikams – "Linksmoji šeimynėlė". – Vaikystės sodas  

Prieiga internetu: 

https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/nauja-laida-vaikams-linksmoji-seimynele/12697  

Gyvūnų Garsai - Dainelės vaikams lietuviškai. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=5n1vX3j9QFI 

Lietuvos paukščiai: atspėk koks tai giesmininkas 1 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0&t=45s 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ia7Tab_dG0
https://www.youtube.com/watch?v=bd2S_IqHUjc
https://www.vaikams.lt/pasakos/pelene.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBKrs2tvc5w/
https://www.youtube.com/watch?v=CsyyvN1rXcY
https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/nauja-laida-vaikams-linksmoji-seimynele/12697
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4.3.2. RAŠYTINĖ KALBA. 

Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ţenklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminiai gebėjimai. Atpaţįsta ir rašinėja raides, ţodţius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO RAŠYTINĖS KALBOS  UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Sėkmingai besiformuojančios vaiko rašytinės kalbos raiškos. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skaitymas 

 Sudaryti galimybę vaikui pasirinkti norimą knygutę, kartu su juo vartyti, rodyti paveikslėlius, 

skatinti juos įvardinti, paskaityti. Skatinti vaiko ţodinę ir kūno kalbą (atkartoti vieno skiemens, 

dviskiemenius ţodţius, mokyti pavaizduoti (pvz., ,,Kaip sako šuo?“ , „O katė? “ ir pan.). 

 Skaityti vaikams įvairius trumpus tekstukus su pasikartojančiais ţodţiais. Vaizdţiai perteikti 
atskirų personaţų kalbą (dainelė ,,Du gaideliai“, pasaka ,,Eglė ţalčių karalienė“, eilėraštis ,,Dalijimo 

mįslės“ ir kt.). 

Rašymas  

 Skatinti vaiko poreikį pasipasakoti suaugusiajam apie savo išgyvenimus, baimes, norus, 
jausmus, naudojant įvairius simbolius, pvz., nupiešti piešinį, bandyti ,,parašyti“ kreidele ant lentos ar 

pagaliuku smėlyje ar ant sniego. Pasirūpinti, kad vaikai turėtų jiems patogių rašymo priemonių. 

 Skatinti popieriaus lape įvairiomis priemonėmis (vaškine kreidele, pieštuku, spalvota kreida ir 

kt.) braukyti linijas, bangeles ir pan. 

 Padėti realizuoti saviraiškos poreikį, vaikui atliekant smulkiosios motorikos uţduotis, 
sujungiant taškus, linijas, ornamentuojant, ritmiškai atkartojant piešiamus elementus. 

 Sudaryti situacijas, kad vaikai matytų mokytoją rašant, pvz. grupėje ant lentos uţrašyti metų 
laiką, mėnesio pavadinimą, savaitės dieną, atėjusio vaiko vardą ir pan. 

 Girti vaiko atliktus darbus, ant piešinių uţrašyti jo vardą, skirti laiko jo pasakojimų uţrašymams 
– sukurti vaiko uţrašų knygelę. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO RAŠYTINĖS KALBOS UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Sėkmingai besiplėtojančios vaiko rašytinės kalbos raiškos. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skaitymas 

 Įtraukti vaikus į raidţių paţinimo ir skaitymo stalo ţaidimus. Siūlyti paieškoti savo vardo pirmą  

raidę, ją suradus apsidairyti ir grupės aplinkoje surasti daiktą, prasidedantį ta raide. Surasti savo vardo 

pirmąją raidę knygų ar ţurnalų pavadinimuose ir t.t. 

 Įvairiomis dingstimis skatinti vaiką domėtis suaugusiojo skaitomu tekstu (pvz., skaityti įvairius 
kvietimus: ,,Į kalėdinę šventę“ ,,Į draugo gimtadienį“; skelbimus; ,,Parduodu – perku“, reklaminius 

pranešimus, vaikiškas ţinias, įvairius skaitinius tarmiškai (eilėraščius: ,,Vasaras laikas“, ,,Tėviškės 

kvapas“, pasakas: ,,Aukštaičių pasaka apie melagius“, „Suvalkiečių pasaka apie volungę“ ir kt.). 

 Ugdyti gebėjimą skaitomame tekste surasti vaiko pirmą vardo raidę, atpaţinti jo vardą ant 
vaikui skirtų daiktų (spintelės, lovytės, kėdutės ir kt.). 

 Pasiūlyti vaikui paskaityti, uţduoti klausimus apie tai, ką ,,perskaitė“. Atsakymus uţrašyti ir 

jam perskaityti. Vaiko ,,perskaitytą“ ir mokytojo uţrašytą tekstą pasiūlyti iliustruoti. Kurti vaiko 

individualų jo ,,perskaitytų“ tekstų albumą. 
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 Skaityti tekstukus, kuriuose ţaidţiama su kalbos garsais – smagias greitakalbes:„ Šešios ţąsys 

su šešiais ţąsyčiais“, ,,Gervė gyrūnė“ ir kt. Pasiūlyti ţaisti įvairius kūrybinius ţaidimus: nupiešti raidę 

ir jai sugalvoti smagų pavadinimą, surinkti raidę iš pagaliukų, įvairios gamtinės medţiagos, pabandyti 

ją pamatyti aplinkoje, pvz., raidė ,,I“ – medis , raidė ,,O“ – saulė, laikrodis ir pan. Kurti apie raides 

įvairias pasakas, istorijas. Skatinti savaip pavadinti ţinomų autorių paveikslus, savo nupieštus ar kitu 

būdu atliktus darbelius. 

 Organizuoti raidţių imitacinius ţaidimus – susikabinus rankomis, sėdint, ar gulint ant grindų, 
poromis ar su keliais draugais pabandyti pavaizduoti raides. Linksmai paţymėti vaiko vardo raidţių 

dienas. 

 Skatinti nusakyti veikėjų, daiktų, veiksmų savybes būdvardţiais, veiksmaţodţiais, jaustukais, 
ištiktukais, dalyviais, prieveiksmiais. Pavaizduoti įvairiomis schemomis, grafikais, juos komentuoti. 

Sudaryti galimybę vaikams grupėje vartyti knygas, turtinti grupės aplinką įvairiais spausdiniais. 

 Skatinti vaikus kurti rankų darbo knygelę pačiam, su paslaptingomis durelėmis, langeliais, 

uţdengtais paveikslėliais ir kt. Padėti vaikams pajusti ryšį tarp vaizdo ir ţodţio ,,skaitant“ iliustracijas. 

Rašymas  

 Kiekvieną dieną per įvairiausias veiklas ţadinti vaiko norą vartoti kraigaliones, įvairius 
simbolius, piešinius. Naudotis kompiuteriu. Pavyzdţiui, kompiuteryje, parašyti laišką, ţinutę ir lyginti 

šriftus, parašytus ranka ir kompiuteriu. Skatinti ,,rašyti“ raidėmis, pasidarytomis iš plastilino, modelino 

ar sudėliotomis iš kaštonų, gilių, sėklų, akmenukų, pagaliukų, magnetinėje lentoje. 

 Pasiūlyti vaikui smulkiosios motorikos, paţintinės veiklos ţaidimų, naudojant gamtines 
medţiagas, verti vaiko vardo karolius, suverti ţodţius: ,,Mama“, ,,Tėtė“, ,,Ačiū“ ir pan. Ieškoti 

artimiausioje aplinkoje ţodţių, kuriuose yra ne viena, o kelios vaiko vardo raidės. Visada pagirti vaiką 

ir pasidţiaugti jo pastangomis. 

 Skatinti savarankiškai ar grupelėse kurti reklamas, skelbimus, sveikinimus, kvietimus, 

palinkėjimus, grupės ar savo dienotvarkę, orų prognozių suvestines ir kt. 

 Organizuoti įvairias šventes, skatinti vaikus kurti ţodinius laiškus, telegramas, pranešimus, 

ţinutes. Pasiūlyti sukurtą tekstą perteikti įvairiais simboliais: uţrašytomis raidėmis, piešiniais, 

aplikacijomis ar iš ţurnalų iškirptomis spausdintomis raidėmis ir kt.  

 Pasiūlyti veiklas: profesijų pristatymų, imitacinių kelionių į kitus miestus, šalis, kuriose vaikui 
kiltų poreikis uţrašyti įvairių objektų pavadinimus, simbolius. Paraginti nubraiţyti kelio iš namų į 

darţelį maršrutą, savais simboliais ir ţenklais pavaizduoti, ką sutiko savo kelyje. Praturtinti grupės 

aplinką spalvingomis raidėmis (sukabinti ant virvutės, priklijuoti ant spintų durų ir kitų daiktų 

priklijuoti jų pavadinimus, įkurti vaikams knygų bibliotekėlę). Mokyti rašyti šviesos stale, naudojant 

įvairias medţiagas (manų kruopas, kinetinį smėlį, grūdines kultūras). Piešti įvairius hieroglifus ant 

asfalto, popieriaus, kartono, vašku padengtų ir guašu nudaţytų popieriaus lapų, sniego ir pan. 

Ugdymo priemonės  

Spalvoti ir paprasti pieštukai; spalvoti markeriai, kreidinės rašymo lentos; vaškas; gelinės piešimo 

lentos su magnetiniais rašikliais; šviesos stalas; pagalbinės medţiagos: grūdinės kultūros, 

kineziterapinis smėlis; antspaudai - raidės; įvairūs ţurnalai karpymui; albumai uţrašams; senovinių 

telegramų pavyzdţiai; kompiuteris; raidynas; projektorius; raidynai; ţodţių kortelės, juostelės, stalo 

ţaidimai su raidėmis, uţrašais, skirti kalbai ugdyti kubeliai; automobiliai ir ţaislinės knygelės vaikams 

(su iškirptais langeliais, perspektyviniu vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų), receptų knygos; 

telefonų knygos vaikų ţaidimams; ţymekliai knygoms; simboliniai lipdukai; atskiri pratybų lapai; 

įvairių uţduočių vaikui rinkinys; lipdukai-raidynai; skaitmenys; knygelės asmeniniam raidynui, 

ţodynui sudaryti ir kt. 

Rekomenduojami šaltiniai:  

Autorių kolektyvas. Pirmieji rankos lavinimo ţingsneliai. Presvika, 2019. 

Aukštaičių pasaka apie melagius.  
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Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=AIkvWnoFaKY 

Eitmonytė-Valuţytė L. Maţieji Laimiuko juokai. Nieko rimto, 2007. 

Fiurst A., Paulauskienė L. Išgirsk, ištark, surask. Lucilijus, 2020. 

Juodišius P. Maţosios Laimiuko ţinios. Nieko rimto, 2008. 

Kirvelienė R., Imbrasienė J. Boruţėlės pamokėlės dalis. Lucilijus, 2020. 

Krasauskienė M. Apie Dievą karvytį. Poezija tarmiškai, Alkas. 2018. 

Kvičiūnienė A., Šimkienė J. Meškeriotojai ir ţuvelė. Lucilijus, 2019. 

Lukauskienė J. Nykštukų nuotykiai I dalis. Lucilijus, 2020.  

Skučaitė R., Balsytė I. Raidţių namučiai. Eiliuota ir įgarsinta abėcėlė. Baltos lankos, 2018. 

Suvalkiečių liaudies pasaka apie volungę. 

Prieiga internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=5xq0Kxp5c_o&list=PLrLh0Vet5pcIl9BMrAgGeV58rKIeqIgnm&i

ndex=5 

Šimkutė S. Pirštukų miklinimo ţaidimai. Utenos spaustuvė, 2020. 

Leidinys pedagogams ir tėvams „Antroji kalba ankstyvajame amţiuje“. 

Prieiga internetu: https://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/antroji%20kalba_internetui.pdf/ 

Nuostabusis ţenklų ir prasmių pasaulis. 

Prieiga internetu: https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/patarimai_pedagogams.pdf 

4.4. PAŢINIMO KOMPETENCIJA 

4.4.1. APLINKOS PAŢINIMAS. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs paţinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, dţiaugiasi suţinojęs ką 

nors nauja. 

Esminiai gebėjimai. Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, 

savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir 

noriai moksi ja naudotis. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO APLINKOS PAŢINIMO RAIŠKA IR  UGDYMAS(-IS) 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Padėti vaikui patirti paţinimo dţiaugsmą, ugdyti pagarbą aplinkai, formuoti saugaus elgesio įgūdţius.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Sudaryti sąlygas vaikams stebėti ir pavadinti augalus, gyvūnus, esančius artimiausioje 

aplinkoje, paveikslėliuose, vaizdo įrašuose ir kt. Skatinti apie juos kalbėti, juos nuspalvinti. 

  Sekti pasakas apie metų laikus, gyvąją ir negyvąją gamtą (,,Kaip Rudis viščiukus perėjo“, 
,,Septintasis vienaragis“, ,,Buratinas arba auksinis raktelis“, ,,Svirplio čirpynė“, ,,Čipolino nuotykiai“, 

,,Dienos ratelis“), skaityti eilėraščius (,,Ţiema“, ,,Iš labo ryto“), dainuoti daineles (,,Gamtos daina“, ,, 

,Dainelės lyjant lietui ir genant gyvulius“ ir kt.), eiti ratelius 

(,,Skrisk, skrisk, bitute, ,,Šoko kiškis per virvutę“ ir kt.). 

 Sudaryti galimybę tyrinėti, kai dviejų ar trijų dimensijų daiktai tinka vienas prie kito, pvz., 
kaladėlės, dėlionės, šiaudeliai ir kt. 

 Organizuoti loginio pobūdţio, pojūčių, imitacinius ţaidimus (pvz., sudėlioti į dvi grupeles, kas 
juda ir kas nejuda (paukšteliai, ţvėreliai, vabzdţiai ir kt. ir kas nejuda – įvairūs daiktai: kėdė, stalas, 

knygos). Dėlioti korteles – gyvoji ir negyvoji gamta. Imituoti įvairių gyvūnų elgesį: šokinėti kaip 

kiškis, varlė, šliauţti kaip drieţas, gyvatėlė ir pan. Ţaisti pojūčių ţaidimą pėdomis liečiant skirtingas 

faktūras t.y. smėlį, kriauklytes, akmenukus.  

 Skatinti eksperimentuoti su vandeniu, smėliu, spalvomis, sniegu ir kt. medţiagomis, pvz., 

eksperimentai: „Oro plėtimasis ir susitraukimas“, ,,Spalvoti muilo burbulai“, „Augalai šviesoje ir 

šešėlyje“, ,,Išimk ledą nepalietęs rankomis ir kt. 

https://www.youtube.com/watch?v=AIkvWnoFaKY
https://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/antroji%20kalba_internetui.pdf/
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/patarimai_pedagogams.pdf
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 Sudaryti sąlygas stebėti ir savitai fiksuoti gamtos pokyčius, kartu su mokytoja ţymėti 

sutartiniais ţenklais orų kalendorių, pasodinti grupėje kokį augalą (pvz., svogūną, pupelę) ir stebėti jų 

augimą, mokyti apibūdinti savo augimą. Organizuoti išvykas į parką, prie eţero, prie upės. Jų metu 

mokyti vaikus paţinti gamtą, stebėti augalus, pasakyti keletą jų pavadinimų, skatinti juos įsidėmėti, 

Skatinti vaikus kalbėti apie stebimų augalų ar gyvūnų kūno dalis, išvaizdą, apie tai, kokios jų augimo 

sąlygos. Organizuoti išvykas į parkus. Paaiškinti, kaip saugiai elgtis gamtoje; kad ne visus augalus 

galima liesti rankomis ar ragauti, yra nuodingų arba dilginančių, kad gyvūnėliai, kuriuos galime sutikti, 

yra ne jų augintiniai, todėl neţinia, kaip gali pasielgti. Stebėti orus. Mokėti juos apibūdinti. Naudoti 

padidinamąjį stiklą vabaliukų, lapų, gėlių ţiedų ir kt. stebėjimui. 

 Organizuoti įvairias veiklas, kuriose galima konstruoti iš gamtinių ţaliavų; sudėlioti mandalas iš 
darţovių, medţių lapų, šakalėlių, kankorėţių ir kt. Statyti iš šakaliukų, pagaliukų namus, tverti tvoreles, 

iš smėlio ar sniego statyti pilis, sniego senius.  

 Skatinti manipuliuoti dydţiais; daryti sniego kirminėlius iš daugybės maţų sniego kamuoliukų. 
Iš pagaliukų pastatyti kelių aukštų namą, pilstyti vandenį iš didelio indo į maţus ir atvirkščiai ir  pan. 

Skatinti klausti, daryti taip, kaip iki šiol nedarė, panaudoti įvairius daiktus, siekiant, kad vaikai 

pastebėtų, kad tą patį daiktą galima panaudoti įvairiems tikslams. 

 Švęsti tradicines šventes: ,,Kalėdinės eglutės puošimas“, ,,Paukščių sugrįţimo diena“ , 

,,Lygiadienis“ ir kt. Kartu su tėveliais organizuoti inkilų kėlimo, lesyklėlių statymo dienas. Ugdyti 

poreikį rūpintis, kad lesyklėlėse būtų tinkamo maisto paukšteliams.  

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO APLINKOS PAŢINIMO RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Kad vaikas įgytų supratimą apie įvairias pasaulio sritis – artimiausią daiktinę, socialinę ir kultūrinę 

namų bei grupės aplinką, gimtinę, Tėvynę, gamtą, ţemę, jos paviršių, laiko tėkmę. Ypatingas dėmesys 

skiriamas, kad vaikas tobulintų jau turimus aplinkos paţinimo būdus ir išbandytų naujus. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

 Kalbėtis su vaiku, apibendrinti jo turimą patirtį apie aplinkinį pasaulį. Padėti kiekvieną dieną 
suţinoti ką nors naujo Pasiūlyti vaikams paţintinių, stalo, kūrybinių - vaidmeninių ţaidimų. Dėlioti 

paveikslėlius pagal gyvūnų rūšį, pagal jų gyvenamąją vietą ir pan. Susirasti su mokytoja internete 

daugelio gyvūnų pėdučių piešinių ir aptarti: kuo skiriasi gyvūnų pėdos, kas turi kanopas, o kas pėdas; 

kiek kojų pirštų turi leopardas, o kiek ţmogus; kam lengviausia judėti; koks gyvūnas greičiausias ir 

pan. Ţaisti ,,Atspėk ţmogų“, ,,Atspėk profesiją“, ,,Ţaidimai su metų laikais“ ir kt. 

 Skatinti tyrinėti, eksperimentuoti ir pavieniui, ir kartu, padedant vienas kitam bei mokantis 
vienam iš kito, ţadinti smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka (pvz., paţymi medţio ar lazdos šešėlį 

skirtingu dienos metu ir paaiškina, kodėl keičiasi jo vieta; pildo orų kalendorių). Pasigaminti ,,Saulės 

laikrodį“. Ant vienkartinės lėkštės uţrašyti skaičius tarsi tai būtų laikrodis. To padaryti dar 

negalintiems – padėti, kad skaičiai būtų išdėstyti savo vietose ir tolygiai. Pasiūlyti laikrodį iliustruoti, 

kad būtų patrauklus, spalvingas. Lėkštės viduryje įstatyti šiaudelį. Išnešti saulės laikrodį į lauką ir kas 

valandą eiti pasiţiūrėti, kaip pasislenka šešėlis. 

 Skatinti ieškoti informacijos knygose, net jei ir nemoka skaityti, bandyti nupasakoti, kas 
pavaizduota, daryti atradimus, ugdyti gebėjimą numatyti eksperimento padarinius, padaryti išvadas po 

tyrinėjimų (pvz., kas nutinka, kai jie kasinėja ir sumaišo ţemes (smėlį), įpylę vandens, kaip nuo 

šilumos tirpsta sniegas, kaip greitai nuvysta gėlė, sudţiūsta medţio lapas, kaip auga augalas tamsoje ir 

šviesoje, lyginti jų augimą, apibendrinti, kad augalui reikalinga šviesa ir pan.). 

 Organizuoti eksperimentavimą lytėjimu – liesti įvairias medţiagas, uţrištomis akimis atspėti, ką 

liečia: akmenukus, įvairios faktūros medţiagas, stiklą, medį ir pan. Ţaisti ţaidimą ,,Pojūčių kraitelė“ 

(uţrištomis akimis traukti iš krepšelio daiktą, jį uostyti, apčiupinėti, glostyti ir taip nusakyti, koks tai 
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daiktas). Ardyti ir vėl surinkti techninius ţaislus. Palyginti senovėje naudotą techniką su dabartine. 

Pvz., automobiliai, lėktuvai, lygintuvai, telefonai ir t.t. Ţaisti su veidrodţiais ir saulės šviesa. 

Modeliuoti pasaulį savo ţaidimuose, vaizduoti dailės darbuose ir kitoje kūrybinėje veikloje. Ţiūrėti 

filmukus apie ugnikalnius, audras, liūtis, pūgas. 

 Pratinti vaikus domėtis aplinka ne tik per pasakas, bet ir per mokslinę literatūrą, skaitinėti 

(vartyti) gamtos ţurnalus (Lututė“, ,,National geographic KIDS“ ir kt.), fotoalbumus, gamtos 

enciklopedijas, skatinti vaikus kalbėti apie tai, ką juose pamatė. 

 Švęsti etnines (Lino kelias, Advento popietes, Pusiauţiemis, Gandro diena ir kt.) šventes. 
Naudoti vaizdo įrašus apie Respublikoje švenčiamas tradicines šventes (pvz., Uţgavėnės Rumšiškėse, 

ţirgų lenktynės Dusetose ir kt.). 

 Sudaryti galimybę nagrinėti senus ar sugedusius daiktus, kad vaikas galėtų išsiaiškinti, kaip 
daiktai veikia, išbandyti įvairią techniką, kuri padeda tyrinėti judėjimą (pvz., ratai, skridiniai, sūpynės, 

magnetai, svarstyklės), daiktų judėjimo būdus( pučiant, stumiant, skandinant).  

 Sudaryti sąlygas manipuliuoti daiktais, juos skaičiuoti pasitelkiant daineles, eilėraščius, 

skaičiuotes (,,Dainelė apie riešutus“, Tele bim bam,  ,,Šimtakojis“, ,,Dešimt paukščių tupi“). Mokyti 

skaičiuočių (,,Rieda maţas traukinukas, prieky jo toks garveţiukas, trys vagonai prisegti, ar 

suskaičiuoti juos gali?“, ,,Skrido maţas lėktuvėlis“ ir kt.). 

 Organizuoti parodas iš gamtinių medţiagų, mokyti jas lyginti, grupuoti. 

 Ţiūrėti įvairius vaizdo įrašus, skaityti knygas, skatinti vaikų atsakingumą, leidţiant priţiūrėti 
grupėje ar lauko aikštelėse auginamus augalus, ţiemos metu – lesyklėles. Skatinti papasakoti apie savo 

augintinius, jų prieţiūrą, paprašyti atsinešti jo nuotrauką, palyginti ar surasti tokį pat (augintinio 

prototipą) enciklopedijoje. 

 Organizuoti kasdienines ir tolimesnes paţintines išvykas į gamtą, muziejus, prie kultūros, 

istorijos paminklų (prie Riešės upės, į Bukiškio senąjį parką, prie Bevardţio eţero, į Bukiškio 

automechanikos ir verslo mokyklos istorijos muziejų, Bukiškio stačiatikių Kristaus Gimimo baţnyčią, 
Riešės Šv.vyskupo Stanislovo baţnyčią, Aviţienių paštą, tėvų darbovietes ir kt.). 

 Dalyvauti projekte ,,Ţalioji palangė“, kurio metu vaikams sudaroma galimybė patiems auginti, 

stebėti augalo gyvenimo etapus: dygimą, augimą, ţydėjimą, sėklų brandinimą, nuvytimą, nunykimą. 

Mokyti rūšiavimo pradmenų: ţaisti ţaidimą ,,Rūšiuok“. Skaityti paţintinius pasakojimus: ,,Bulvės“, 

,,Ridikas ir svogūnas“, ,,Ţirnis“, ,,Agurkas“ ir kt. 

 Organizuoti bendruomenės šventes, valstybinių švenčių minėjimus, supaţindinti vaikus su 
liaudies papročiais, tradicijomis, su tautine simbolika, įtraukiant juos į renginių organizavimą, 

išklausant jų idėjas. Pvz, organizuojant Vasario 16–osios minėjimą, nupiešti bendrą piešinį su jiems jau 

paţįstama šalies simbolika. Organizuojant šventę Mamytėms, nusiųsti mamytėms filmuotą sveikinimą 

iš vaiko kūrybinės veiklos grupėje.  

 Inicijuoti iškilių, įvairių profesijų ţmonių apsilankymą. Kviesti Nepriklausomybės Atkūrimo 
akto signatarus, Lietuvos kariuomenės karius, gydytojus, dailininkus, ţurnalistus, mokytojus. 

 Organizuoti kaimyninių grupių vaikų bendrus ţaidimus, pramogas, šventes, skatinti talkinti 

vieni kitiems, kurti kaimynystės tradicijas, sudaryti sąlygas bendrumo su kitais jausmui atsirasti. 

 Vykdant projektą ,,Kelionė po Lietuvą“, plėsti ţinias apie Lietuvą (aplankyti visas Lietuvos 
sostines: Kernavę, Trakus, Kauną ir Vilnių. Sukurti grupėje aplankytų miestų ţemėlapį. Lietuvos 

ţemėlapyje spalvotomis vėliavėlėmis paţymėti miestus, į kuriuos buvo nuvykę), apie vietovę, kurioje 

gyvena.  

 Plėsti ţinias apie pasaulį, gamtos objektus, ţmones, reiškinius. Plėsti ţinias apie pasaulį, 
kryptingai organizuoti gamtinį suvokimą skatinančias veiklas. Pvz., stebėti, daţniau paţvelgti į dangų. 

Gal pastebės išskrendančius paukščius. Papasakoti, kaip jie skrenda ( antys, ţąsys, skrenda panašiai, 

kaip gervės – trikampiu, pempės, varnėnai – rutulio formos būriais). Ţiūrėti video apie dangaus kūnus. 

Skaityti pasakas apie mėnulį ir saulę. Stebėti, kokie ţiemojantys paukščiai lankosi vaiko namų ar 
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mokyklos kieme. Parūpinti jiems tinkamo maisto. Stebėti, kaip keičiasi dangaus spalva, kokie debesys, 

juos apibūdinti (kamuoliniai, plunksniniai ir t.t.). Pasiūlyti juose įţiūrėti įvairių gyvūnų ar daiktų 

formas. Kartu su mokytoja išsiaiškinti, kaip matuojam kūno temperatūra, ir kaip aplinkos: kambario, 

lauko. Kuo skiriasi? Skatinti ieškoti atsakymus į klausimus: ,,Kodėl upė teka?“, ,,Kaip buoţgalviai 

virsta varlėmis? “ ir pan. 

 Padėti šalies istorijos pamatus supaţindinant su Lietuvos Respublikos simbolika, sostine, 

didţiaisiais miestais, garsiais ţmonėmis: šalies prezidentais, didţiaisiais kunigaikščiais, kovotojais, 

ţuvusiais uţ Lietuvos laisvę ,,Sausio 13-osios“ didvyriais. Skaiyti knygas apie Lietuvos istoriją, 

padavimus (,,Dainavos kraštas“, ,,Legenda apie Gedimino pilį“ ir kt.). Ţaisti stalo ţaidimus (šaškės, 

domino, ,,Monopolis“). Pavadinti figūras Lietuvos didikų vardais, pervadinti Monopolio miestus 

lietuviškų miestų pavadinimais. Ţaisti kūrybinius ţaidimus, įsikūnijant į karalių Mindaugą, karalienę 

Mortą, Vytautą Didįjį ir kt. Dalyvauti projekte ,,Kelionė po Lietuvą“. Taip skatinti ir padėti lengviau 

įsidėmėti istorinius faktus, asmenybes. 

Ugdymo priemonės 

Mokomieji plakatai: ,,Lietuvos paukščiai“, ,,Lietuvos ţvėrys, ,,Augalai“, ,,Ţuvys“; mėgintuvėliai; 

padidinamieji stiklai; įvairios talpos indai; stiklinis butelis siauru kakleliu; balionai, dvi vonelės su 

vandeniu (karštu ir šaltu); jūros kriauklelės; šaškės, domino; lauko ir kambario termometrai, kūno 

termometras; ţaisliniai apsauginiai laboratoriniai akiniai, ţaislinis teleskopas; Lietuvos, Europos ir 

Pasaulio ţemėlapiai; gaublys; šviesos stalas su jam skirtomis priemonėmis; įvairios gamtinės 

medţiagos: kaštonai, gilės, šermukšnių uogos, riešutai, sudţiovinti medţių: klevo, ąţuolo, berţo lapai; 

gyvūnų trafaretai; paukščių, ţuvų, gyvūnų dėlionės; Pasaulio enciklopedija vaikams; kompiuteris; 

įvairios faktūros popierius; knygos; plakatai; enciklopedijos; kortelių rinkiniai, stalo ţaidimai; šviesos 

stalas ir jam reikalingos priemonės; eksperimentavimui, bandymams atlikti skirta įvairi įranga; įvairūs 

laikrodţiai; magnetai; mikroskopai; termometrai; padidinamieji stiklai; ţiūronai; kompasai; pinigų 

pavyzdţiai; įvairūs ţenklai, ţaislai grupavimui, rūšiavimui, tapatinimui; ilgio matavimo priemonės; 

svarstyklės; muilo burbulai; aitvarai; plunksnelės; išardomi ir sudedami ţaislai; daiktų modeliai; 

techniniai ţaislai; gamtos garsų įrašai; galvosūkiai; labirintai; darbo įrankiai; Lietuvos Respublikos 

vėliava; gimtojo miesto herbas; gaubliai; ţemėlapiai; interaktyvios lentos; multimedija; komp iuteriniai 

ţaidimai; edukacinės-paţintinės programėlės; planšetiniai kompiuteriai; fotoaparatai;  muzikinis 

centras; vaizdo grotuvas; diktofonas; foto kamera ir kt. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Autorių kolektyvas. Transporto priemonės. Surask 1001 daiktą. Vaiga, 2018. 

Andersonė G. Gamtos Sąsiuvinis ABC 123. Gudragalvis, 2013.  

Barber Š. Septintasis vienaragis. Naujoji Rosma,2005. 

Česūnienė R., Česūnas L. Mėgintuvėlis. Enciklopedija kitaip. Alma Littera, 2017. 

Dorling Kindesley. Iliustruota vaikų enciklopedija. Margi raštai. 2006. 

Gianni R. Čipolino nuotykiai. Alma litera, 2003. 

Geda S. Baltoji varnelė. Vyturys, 1985. 

Eksperimentai kiekvienai dienai (pavasaris ,vasara, ruduo). Šviesa, 2016. 

Ildas A.S. Gyvūnų jaunikliai. Alma littera, 2005. 

Kandrotas V. Lietuvos istorija. Terra Pulica. 2009. 

Laucius J. Ţaliojo miško aidas. Trys ţvaigţdutės, 2012. 

Moksliniai eksperimentai su vandeniu. Naujoji Rosma, 2013. 

Moksliniai eksperimentai su oru. Naujoji Rosma, 2013. 

Paltanavičius S. Gamtos metų ratas. Nieko rimto. Vilnius, 2017. 

Paltanavičius S. Eime į gamtą. Pamatyk ir suţinok. Alma littera. Vilnius, 2017. 

Paltanavičius S. Paţinkime Lietuvos gyvūnus. Alma littera, Vilnius, 2017. 

Paltanavičius S. Labas, kaip gyveni? 14 laiškų iš girios. Nieko rimto, 2010. 

Pille Siilak. Darbeliai iš gamtos. Presvika, 2010. 
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Prišmantienė- Antanaitytė V. Kaip Rudis viščiukus perėjo. Rotas, 2013. 

Sadauskas K., Laurušaitė L. Didysis klausimynas. Aktėja, 2007. 

Scott D. Sampson. Kaip uţauginti gamtos vaiką. Meilės gamtai menas ir mokslas. Vaga, 2016. 

Starastė M. Stebuklai ţaliam darţe. Lietus, 1998. 

Animacinis filmas „Kaip mes kvietėme pavasarį ?“ 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=oauSG2XMgnc 

Milošo Macoureko pasaka „Iš ko daroma vaivorykštė”. 

Prieiga internetu: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/107536723/vakaro-pasaka-is-ko-daroma-vaivorykste 

Edukacinis filmukas „Ţaidimai su akmenukais“  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s 

Edukacinė laida vaikams apie spalvas.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8 

Animacinė pasaka ,,Coliukė“ 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=EYCOucenkeE 

Video įrašas apie paukščius. 

Prieigos internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Mq-Wfm8Rqt0/ 

https://www.delfi.lt/grynas/gamta/viesviles-rezervate-peri-10-gerviu-poru.d?id=61265071  

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-

ikimokyklinukams/1894716  

Gamtos eksperimentai. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=1fNFohshYtk 

CD rinkinys. Dainelės ,,Lietui Lyjant Ir Genant Gyvulius Namo. Saulala Motula“.  

Prieiga internetu: https://www.ld-boruzele.lt/images/Dokumentai/ge.pdf 

Video įrašas „Vaikams apie Velykas“. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c 

Video įrašas „Velykų rytas“. 

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg> 

 

4.4.2. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS. 

Vertybinė nuostata. Nusiteikęs pasauliui paţinti naudoti skaičiavimą ir matavimą.. 

Esminiai gebėjimai. Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia 

dydţių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja ţodţius, kuriais apibūdinamas 

atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Supaţindinti vaiką su skaičiaus sąvokos vaizdiniais ir mokyti pastebėti daiktų skirtumus, orientuotis 

laike ir erdvėje. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skaičiavimas  

 Pradedant kiekvienos dienos veiklas, įvardinti kokia diena, parodyti ją kalendoriuje, grupėje tą 

dieną ieškoti tos dienos skaičiaus plakatuose, knygose, mokytojos sumanytose uţduotyse. 

 Organizuoti teatralizuotus ţaidimus, inscenizuoti pasakas, kuriose kas nors paeiliui daroma, 
rikiuojama. Ţaidimas ,,Aplink pasaulį“ (keliaujama ratu, aplankant vis naujas šalis, ant kėdučių padėti 

šalių pavadinimai - juos perskaito mokytoja.Vaikai tose šalyse vaidina tos šalies gyventojus: vaţinėja 

https://www.youtube.com/watch?v=oauSG2XMgnc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/107536723/vakaro-pasaka-is-ko-daroma-vaivorykste
https://www.youtube.com/watch?v=In7IrgSL57s
https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8
https://www.youtube.com/watch?v=EYCOucenkeE
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-Wfm8Rqt0/
https://www.delfi.lt/grynas/gamta/viesviles-rezervate-peri-10-gerviu-poru.d?id=61265071
https://www.youtube.com/watch?v=1fNFohshYtk
https://www.ld-boruzele.lt/images/Dokumentai/ge.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg
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mašinomis, dirba gydytojais ligoninėse, parduotuvėse, groţio salonuose ir t.t. Po to vyksta į kitą miestą. 

Ten viskas kartojasi arba vyksta panašiai). Pasaka ,,Iš ko daroma vaivorykštė“, ,,Pirštinė“, ,,Ropė“. 

 Siūlyti klausytis ir kartu dainuoti, atkartoti eilėraštukus, kuriuose kas nors skaičiuojama, 

kartojama, randama dar ir dar (,,Du gaideliai, du gaideliai“, „Pagrandukas“, ,,Pavasariui atėjus“). 

 Skaityti trumpas pasakaites, pasakas be galo (,,Senelis ant akmenėlio“, ,,Buvo senis ir senutė“, 
,,Trys paukščiai“ ir kt.). 

 Supaţindinti su sąvokomis: maţai ir daug, pasiūlyti ţaisti didaktinius ţaidimus, kuriuose ant 
didelio paveikslo vaikas turi rasti atitinkamus maţesnius paveikslėlius (Loto). Ţaidimas ,,Dėmesio“ – 

atitinkamos paveikslėlių poros sudaromos pagal ,,ėjimų“ nuo maţesnio kiekio link didesnio. 

,,Labirintas“ – ţaidimo lauke, suţymėtame langeliais ar apskritimais, išmetus kauliuką keliauti tikslo 

link. Nuo išmesto kauliuko skaičiaus priklauso vaiko ėjimas ţaidimo lauku. ,,Dėlionės“ – paveikslo 

padalijimas į keletą, keliolika ar keliasdešimt dalių, iš kurių reikia sudėti visumą. 

 Dţiaugtis vaiko gebėjimu pirštukais parodyti, kiek jam metų. 

Matavimas  

 Mokyti paimti vieną (du) daiktus, ţaisti dalybas, naudojant įvairias priemones (pvz., kaštonus, 
riešutus, kamuoliukus, pagaliukus ir pan. sudėlioti juos į dvi, tris krūveles). 

 Tikslingai apipavidalinti grupės vidaus aplinką, kurioje vaikai gali pamatyti skaičius, juos 
surinkti, išdėlioti sava tvarka. Leisti išmatuoti lovytės ilgį savo plaštakomis, kilimo ilgį ir plotį - 

pėdomis, stalo ilgį - liniuotėmis, centimetrais ir t.t. 

 Skatinti vaiką vartyti nedideles, kietais viršeliais knygutes, pasiūlyti jas uţdėti ant didelės 

knygos, palyginti. Leidţiame manipuliuoti daiktais (juos vartyti, padėti šalia, uţdėti ant, įdėti į ir pan.), 

stebėti kitus, kaip jie komponuoja įvairius daiktus, eksperimentuoti. 

 Pasiūlyti vaikams eksperimentuoti su spalvomis, dydţiais ir formomis. Pvz., bandymai su 
makaronais: surūšiuoti, į atskirus indelius sudėti skirtingas makaronų rūšis – pagal spalvą, formą, 

skaičių ar raidę. Galima išdėlioti formą, dėlioti tiesiog į lygią eilę ar nupieštą apskritimą, keturkampį. 

Galima išdėlioti seką. Dėlioti skaičių seką nuo 0 iki 9 ar nesudėtingą ţodį iš raidţių. Galima suverti 

(vamzdelio formos makaronus mauti ant šiaudelių ar pagaliukų, verti ant virvelių ar kaspinėlių) ir pan. 

 Skatinti įvairiai judėti, kai reikia, pasirinkti teisingą kryptį savo kūno atţvilgiu, išrikiuoti daiktus 
į eilę. 

 Pasiūlyti atlikti smulkiosios motorikos uţduotis. Ţaisti su Lego kubeliais (ant popieriaus lapelių 
nupiešti bokštelius iš skirtingų spalvų Lego kubelių, uţrašyti skaičių, kiek kubelių reikės panaudoti. 

Vaiko uţduotis - garsiai skaičiuoti, įvardinti spalvas ir sudėti bokštelį pagal piešinį. Šis ţaidimas lavina 

smulkiąją motoriką, pastabumą, padeda išmokti skaičiuoti, paţinti spalvas). Daryti iš plastilino 

aplikacijas arba piešti plastilinu – iš plastilino smulkių gabalėlių sudėliojamas piešinys arba galima 

plastilinu ,,spalvinti“, t. y. naudoti nespalvotą piešinį arba kurti įvairius personaţus. 

 Mokyti vaiką orientuotis laike, kalbėtis jam atėjus į grupę: ,,Tu atsikėlei anksti ryte, per pietus 

eisime miegoti“, po popietinio pasivaikščiojimo apibūdinti: „Greit ateis vakaras, ateis tavo tėveliai, 

rytoj vėl pasimatysime“ ir pan. Laiko suvokimui greičiau įsisavinti pasitelkti įvairius simbolius, 

muzikinius signalus: pvz., pasigirdus tam tikrai melodijai – laikas ruoštis valgyti, dūdelės garsams – 

laikas eiti pasivaikščioti, pasigirdus lengvai, tyliai muzikai ar lopšinei – ruošiamasi miegoti ir pan. 

Uţduočiai galima naudoti smėlio laikrodį ar tam tikrą melodijos, dainos atlikimo dalį.  

 Mokyti skirti erdvines sąvokas (,,uţ“, ,,ant“, ,,po“). Naudoti įvairius simbolius, paveikslėlius, 
spalvas ( pvz., raudonus pieštukus dėsime ant stalo, ţalius – po kėdute, geltonus – po stalu). Svarbu 

vaikus mokyti kalboje vartoti prieveiksmius: čia, ten, toli, arti, viršuje, apačioje, aukštai, žemai, 

pirmyn, atgal, priekyje, už nugaros, visur ir kt. (pvz., šokti ratelius su nurodymais ,, pora uţ poros“, 

atliekant mankšos pratimus - ,,tiesiame rankas pirmyn, atgal, prieikite vienas prie kito arčiau, paeikite 

toliau ir pan.). Visa tai įtvirtinti praktiškai per ţaidimus, sekant pasakas. (,,Elektrinė Raudonkepuraitė“, 

eilėraštis ,,Upė“, skaitant pasakojimus: ,,Ilga, ilga birţelio naktis“, ,Bulvės“ ir kt.). 
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 Ugdyti gebėjimą paţinti ir apibūdinti erdvės objektus, surasti juos artimiausioje aplinkoje (pvz., 

obuolys apvalus kaip kamuolys, indelis nuo jogurto panašus į puodelį ir pan.). Formuoti supratimą, kad 

forma nepriklauso nuo dydţio, spalvos. Atlikti įvairias rūšiavimo, komponavimo uţduotis; išskirti ir 

sudėti į atskirą krepšelį erdvinius daiktus. Pasiūlyti ţaisti Lego. Pastatyti iš erdvinių figūrų namus, 

konstruoti įvairius įrenginius ir pan. 

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Kad vaikas įgytų ir pakankamai sukauptų matematinės, praktinės patirties. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Skaičiavimas  

 Sudaryti sąlygas vaikui stebėti, analizuoti aplinką ir ją pavaizduoti matematiniais simboliais, 
skaičiais, dydţiais. Ryte atėjus mokyti suskaičiuoti, kiek yra vaikų, įvardinti, kelintas atėjo į grupę. 

 Naudoti paveikslėlius, kreipti vaikų dėmesį, koks daiktų skaičius grupėje. Mokyti palyginti 
daiktų grupes pagal kiekį (daugiau / maţiau), skatinti atsakyti į klausimą kiek? Mokyti sieti daiktų kiekį 

su skaičių ţyminčiu simboliu. 

 Ugdyti suvokimą, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo jų poţymių ir jų padėties erdvėje. 

 Pateikti kūrybines uţduotis, skaičiuotes, kuriose reikia pratęsti, sukurti skirtingų poţymių sekas 
su 2–3 pasikartojančiais elementais. Pvz., kaladėlė, pagaliukas, kaladėlė, pagaliukas. Naudoti 

muzikines sekas: plojimas rankomis, plojimas per kelius, du plojimai rankomis, plojimas per kelius ir 

t.t.; pašokti į priekį, pašokti atgal, į kairę, į dešinę ir pan. 

 Skatinti atlikti problemines uţduotis: Išrikiuok ir pasakyk, kelintas stovi eilėje, suskaičiuoki iki 
5-ių, 10-ties ,sugrupuoki po du, tris. Mokyti vartoti ţodţius: sudėti, atimti, kiek bus, pirmas, antras. 

Mokyti laiko planavimo sekų: diena, naktis, diena, naktis; rytas, vakaras, rytas, vakaras; seka su 

simboliais: saulė, mėnulis, saulė, mėnulis  ir pan. Tęsti ,,Saulės laikrodţio“ paţintines veiklas. 

 Organizuoti kūrybinius ţaidimus, skatinant tyrinėti prieţasties ir pasekmės ryšius. Diskutuoti ir 
aiškintis su vaikais, kaip sukurti automobilį, kuris išvengtų avarijų. Priimti visus pasiūlymus, kartu 

išmąstyti, kad gal galima būtų pritaisyti įvairius jutiklius. Pagalvoti, kaip apsaugoti gyvūnus kelyje – 

vaikai gali sumąstyti statyti jiems poţemines perėjas, tiltus. Sekti pasakas, kuriose reikia perbristi gilią 

upę - vaikai turi sugalvoti, kaip tai padaryti (pasatatyti tiltą, nutiesti lieptelį ar dar kitaip), kaip priėjus 

didelį kalną į jį uţlipti (pasidaryti iš šiaudelių kopėčias, pasigaminti specialius batus ir kt). 

Matavimas  

 Mokyti ieškoti sąsajų tarp gamtos reiškinių ir matematinės jo išraiškos. Pvz., dėlioti sekas su 

metų laikais: vasara, ruduo, ţiema, pavasaris, jiems priskirti po tris mėnesius; kiekvienam mėnesiui 

priskirti po keturias savaites ir pan. Naudoti korteles, sieninius ar stalo kalendorius, planšetinius 

kompiuterius ir kt. 

 Skatinti naudoti sąlyginį matą (trečią daiktą – pvz., kubelį, parodyti, kaip išmatuoti, palyginti). 
Matuoti kuo įvairesniais matais: sprindţiais, pėdomis, ţingsniais, sverti svarstyklėmis. Pasiūlyti ţaisti 

ţaidimą su kaladėlėmis ,,Mano bokštas toks, kaip Aš.“ Vaikas stato iš medinių kaladėlių bokštą, vis 

pamatuodamas bokšto aukštumą su savimi. Galima vaikams pasiūlyti statyti bokštą dviese ar trise, tik 

reikia susirasti tokio pat ūgio draugą. Vaikai palygina bokštų didumus ir taip išsiaiškina, kad vaikų 

ūgiai skirtingi. Mokyti apibūdinti: aukštesnis - ţemesnis, lengvesnis – sunkesnis, maţesnis - didesnis. 

 Geometrinių figūrų suvokimui organizuoti įvairius ţaidimus naudojant smėlio laikrodţius, grupės 
sieninį laikrodį, ţadintuvą, piešimo technikas, karpymą, technikas, dėliones su spalvingomis figūromis, 

skrituliais, rombais. Statyti iš jų namus, laivus ir kt. Ţaisti ţaidimą ,,Valandų mūšis“ (padalinti lentą ar 

kartono lapą į dvi dalis – dieną ir naktį. Kiekvienas ţaidėjas turi po 12 valandas reiškiančių rutuliukų – 

vienas nuo 1 iki 12 val. suţymėtus juodus, kitas nuo 13 iki 24 val. suţymėtus baltus rutuliukus, ţaidėjai 
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turi per ,,laiko“ vartus kuo greičiau perstumti visus savo turimus, atitinkančius ,,dienas“ arba ,,naktis“ 

rutuliukus. Laimi tas, kuris tai padaro pirmas. Pagirti visus vaikus, akcentuoti, koks ţaidţiamu metu yra 

paros laikas).  

 Pasiūlyti vaikams uţduočių, kuriose vaikai grupuoja daiktus, ţmones ar ką kita pagal išorinius 

poţymius, pagal spalvą, dydį, storį, masę. Pasiūlyti ţaisti ţaidimą su veidrodėliais (Išdalinama vaikams 

po veidrodėlį ir pasiūloma paţiūrėti, kokios spalvos jų akytės (mėlynos, rudos, pilkos), kokie 

plaukučiai ( rudi, juodi, geltoni), koks plaukučių ilgis ( trumpi, ilgi), ar yra duobutės skruostuose ir t.t. 

Vaikai įdėmiai apţiūri save veidrodėlyje ir po vieną pasakoja apie akytes, plaukučius ir t.t. Prieina prie 

didelio veidrodţio ir įdėmiai apţiūrinėja save ir kitus. Mokytoja su vaikais suskaičiuoja mėlynakius, 

rudakius, šviesiaplaukius, brunetus, juodaplaukius. Tolesniam paţinimo įtvirtinimui galima paţaisti dar 

ir judrųjį ţaidimą ,,Tilto sargas“. Mokytoja kreida paţymi ,,tiltą“. Išrinktas vaikas ar mokytoja stovi 

prie ,,tilto“ ir paskelbia: ,,Tiltu gali eiti tie, kurių plaukų spalva yra ruda. Vaikai, turintys rudus plaukus, 

pereina ,,tiltu“ į kitą pusę“ ir pan.  

 Kaupti tvermės dėsniui reikalingą patyrimą (pvz., plastilino gabaliukui suteikti vis kitą formą, 
formuoti smėlio figūrėles ir pan.). 

 Stebėti vaiko ţaidimą su įvairiomis priemonėmis ir apibūdinti tai, ką sukuria vaikas 
matematinėmis sąvokomis. Skatinti vaikus kelti hipotezes ir atlikti bandymus jų patikrinimui (pvz., 

kiek telpa smėlio siauroje stiklinėje ir plačioje, kiek telpa pieštukų siauroje dėţutėje, kiek plačioje ir 

pan.) Padrąsinti diskutuoti, analizuoti, kodėl taip yra. Formuoti vaikų ţingeidumą, norą perprasti kuo 

daugiau dalykų, ugdyti draugiškumą, bendradarbiavimą,  

 Skatinti vaiką palyginti kiekio ir daiktų formos santykį, skaičiuoti pagal daikto poţymį. 

Aiškinti, kad kiekis nepriklauso nuo dydţio ar apimties (pvz., padėti penki kamuoliai ir penki pieštukai, 

klausiama – ko daugiau? Bandymas su pupelėmis (supilti pupeles į didesnį indą, šalia pastatyti 

maţesnį, duoti vaikui samtelį ar didesnį šaukštą. Vaiko uţduotis yra paimti pupas, jas sudėti į samtelį ir 

perberti į maţesnį indą. Bandyti suskaičiuoti, kiek šaukštelių pupelių telpa viename ir kitame inde.) 

Sudaryti galimybę saugiai naudotis darbo įrankiais ir priemonėmis, aiškinti apie jų paskirtį. Pasiūlyti 

vaikams įvairius ţaidimus, pvz., ţaisti formų slėpynes (paslepia įvairias formas grupėje, lauke, salėje ir 

paskatina vaikus surasti, pavadinti ir padėti formą į jai skirtą dėţutę). Siūloma pasirinkti vaikui įdomius 

ir suprantamus stalo ţaidimus (dėlionės, domino, šaškės), dalomąją medţiagą. Inţinerinių gebėjimui 

ugdymui - siūlyti konstruoti statinius, naudojant schemas, pavyzdţius. 

 Sudaryti sąlygas eksperimentuoti su įvairios talpos indais, priemonėmis, savarankiškai atlikti 
problemines uţduotis (pvz., ar vanduo, perpiltas iš stiklinės į puodelį sutilps? O smėlis ar riešutai 

vienodai uţima vietos?). Bandyti numatyti daiktų svorį, keliant akmenį ir kaladėlę - kuris sunkesnis 

paėmus į rankas, paskui pasverti juos svarstyklėmis. Atlikti bandymą ,,Vandens perpylimas“ 

(Šaukšteliu semti maistiniais daţais nudaţytą vandenį ir pilti jį į kitą, maţesnį indelį, vėliau iš antrojo 

indelio įpilti į dar maţesnį, trečiąjį indelį. Indeliuose paţymėti, ties kuria riba buvo pripilta vandens, 

palyginti, pasamprotauti, kodėl ne vienodame aukštyje atsiranda ţymos.). 

 Plėsti vaiko ţodyną, reikalingą daiktų vietai, judėjimo krypčiai nusakyti, atliekant logines 
uţduotis sudėlioti priešingybių paveikslėlius, bendraujant kasdienėje veikloje (aukštai – ţemai, ant – 

po, kairėje – dešinėje ir pan.). 

 

Ugdymo priemonės 

Medinės kaladėlės; smėlio laikrodţiai; sieninis laikrodis; ţadintuvas; stalo ir sieniniai kalendoriai; 

piešimui reikalingos priemonės; ţirklės; spalvotas popierius; magnetiniai skaičiai; plastilinas; 

modelinas; gamtinės medţiagos: kaštonai, gilės, skujos, gėlių ţiedeliai, akmenukai ir kita; įvairios 

talpos indai, svarstyklės, figūrų ir skaičių  kilimėliai. 

Rekomenduojami šaltiniai: 

Autorių kolektyvas. Pirmieji matematikos ţingsneliai. Presvika, 2019. 
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Autorių kolektyvas. Mokytis lengva. Formos ir spalvos. Vaiga, 2018. 

Geda S. Valkataujantis katinas. Vilnius, 1998. 

Janosch Brolių Grimų pasakos kitaip. Nieko rimto, 2007. 

Kvičiuvienė A. Mano spalvos.  Lucilijus, 2017.  

Šverčiauskienė I. Mokausi skaičiuoti. Liberum artis, 2017. 

Bajoriūnė L., Donelienė I., Visockienė M. Pykšt ir Pokš eksperimentai 3-5 metų vaikams. STEAM 

ugdymas.//Inţinerija. Šviesa, 2019.Matematinių gebėjimų įtvirtinimui.  

Prieiga internetu: https://www.youtube.com/watch?v=8_GsJKSJ43o 

4.5. MENINĖ KOMPETENCIJA 

 

MENINĖ RAIŠKA. 

Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos dţiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje 

veikloje. Domisi, gėrisi, groţisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdţius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas, 

muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. Pastebi ir ţavisi aplinkos groţiu, meno 

kūriniais, dţiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, 

vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, 

įspūdţiais. 

 

2–3 M. AMŢIAUS VAIKO MENINĖ RAIŠKA IR  UGDYMAS(-IS) 

 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Ko siekiame? 

Sudaryti sąlygas vaikui emocingai reaguoti į muziką ir turtinti savo dvasinį pasaulį.  

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Muzika 

 Sukurti tokią emocinę atmosferą, kur kiekvienas vaikas jaučiasi svarbus, jam nenuobodu. Rytais 

grupėje sudaryti sąlygas klausytis linksmų, nuotaikingų dainelių. Pvz., ,,Musė“, ,,Kirmėliukas 

Infantino“, ,,Voras“, ,,Mėlynas autobusiukas“. Pietų meto laikotarpiu klausytis lopšinių ,,Ţvaigţdelė“, 

,,Pasakėlė tavo delne“ ir kt. 

 Skatinti vaikus dainuoti ţaidţiant: ,,Katu katu katutes“, ,,Mane barė“. 

 Pagirti, kalbinti, uţmegzti ir palaikyti emocinį ryšį. Pavyzdţiui, paklausus apie augintinį, 
pasikalbėti apie jį, jei tai kačiukas, dainelė apie katinėlį „Katinėlis“, įsidainavimas su skiemeniu 

,,miau“. Jei vaiko augintinis šuniukas – mokyti dainelę apie šuniuką. Galima surasti dainelių ir vaiko 

mėgstamam ţaislui. 

 Parinkti neilgas, lengvai suvokiamas, nesudėtingas, atitinkančias vaikų amţių daineles. Skatinti 

jas dainuoti, dainavimą palydėti judesiais, niūniuoti. Siūlyti vaikams klausytis linksmų trumpų  

muzikinių kūrinėlių, vaikiškų dainelių, paukščių balsų, miško garsų įrašų ir skatinti reikšti emocijas, 

jausmus (pvz., klausti – Kas čia? Gal paukšteliai skraido ir čiulba? Kaip jie skraido? Tada paprašyti 

kūno judesiais parodyti). Skatinti judėti be muzikos - improvizuoti, judėti pagal lėtą muziką, 
vaizduojant meškiuko judesius ar greitą muziką – vaizduojant kiškutį bėgantį, šokinėjantį ir pan. 

Mokyti įvairių pirštų ţaidimėlių su ritminiais ţodţiais ir judesiais, pvz., ,,Virė virė košę“, ,,Košė 

malošė“, ,,Suka lizdą pelėda“ ir kt. 

 Mokyti vaikus dainuoti įvairaus turinio daineles ir skatinti jas dainuoti visur, kur tik galima, 

grupėje, lauke, atliekant kūrybinius darbelius, ţaidţiant individualius ţaidimus. 

Šokis 

 Parinkti nesudėtingos struktūros folklorinius ţaidimus, ratelius: ,,Jurgeli meistreli“  ,,Ţvirbli, 
ţvirbli“, ,,Šarka“. Naudoti ir kitų tautų folklorinę medţiagą, ypač kai grupėje yra vaikų iš mišrių šeimų, 

pvz. muzikinis ţaidimas: ,,Muzikos kėdės“. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_GsJKSJ43o
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Vaidyba 

 Organizuoti vaidybinius ţaidimus ,,Raina katytė“, ,,Garnys garnys“. Pasiūlyti ţaidimų pagal 

sekamas pasakas su lėlių teatro lėlėmis ,,Batuotas katinas“, ,,Eglė ţalčių karalienė“, ,,Čipolino 

nuotykiai“. 

 Pasiūlyti paţiūrėti atvaţiuojamų teatro studijų spektaklių. 

 Sudaryti sąlygas vaidinti, įsikūnyti į pasirinktą personaţą, improvizuoti.  

Vizualinė raiška 

 Leisti laisvai ţaisti, tirti, eksperimentuoti; sudominti, skatinti tyrinėti ir atrasti įvairias piešimo 

technikas. Piešimas akvarele, guašu, pieštukais, vaškinėmis kreidutėmis, pagaliukais ant sniego, 

smėlyje ar ant šviesos stalo, piešimas maišant spalvas ir kt. 

 Patiems pasigaminti lėles (mokytoja padeda nupiešti gyvūnus ant rankyčių, o vaikai 
nusispalvina, pvz., ţirafą, zebrą, kiškį, skrybėlėtą poną ir kt.) ir vaidinti pasaką ,,Kartą miške“. 

 Suteikti galimybę pajausti įvairias lipdymo medţiagų savybes, padėti paţinti aplinkinį pasaulį. 

Estetinis suvokimas. 

 Įvairiais meno kūriniais: dainomis, pasakomis, muzikos, dailės kūriniais, skatinti teigiamas, 

dţiugias emocijas, slopinti atsirandančius neigiamų emocijų proverţius. 

 Leisti vaikui stebėti šokį ar spektaklį gulint ar sėdint ant grindų, kad jis galėtų keisti pozą ir 
laisvai reaguoti į stebimo šokio sukeliamus pojūčius. 

 Organizuoti įvairius imitacinius ţaidimus, kuriuose vaikas gali atkartoti imituojamas 
pasibaisėjimo, nustebimo, pasigėrėjimo emocijas. 

 Organizuoti piešinių, kūrybinių darbų parodas suteikiame vaikui galimybę pasikalbėti apie jo 
kūrinėlį. Paskatiname apibūdinti ir pasigėrėti draugo atliktu darbu. Pritarti jo komentarams, kartu 

papildyti jo ţodyną naujais ţodţiais. 

 Sudaryti galimybes vaikui stebėti ir gėrėtis gamtos, vidaus ir lauko aplinkų vaizdais. 

 Ugdyti vaiko gebėjimą įsiminti klausomus muzikos, eiliuotos literatūros kūrinius, matytus 
paveikslus, šokius ir kt., kad vėliau juos galėtume aptarti. 

 Paţiūrėjus lėlių teatro ar kitus vaidinimus, skatinti vaiko gebėjimą atpaţinti pasakų veikėjus, 
matytus personaţus.  

 

4–6 M. AMŢIAUS VAIKO MENINĖ RAIŠKA IR UGDYMAS(-IS) 

 

Vaiko veiklos ypatumai, rodantys ugdymo(-si) rezultatus. Ko siekiame? 

Ugdantis meninės raiškos srityje įvairiomis meninėmis priemonėmis ir būdais tobulinti vaiko emocijų, 

patirties, minčių, įspūdţių raišką. Sudaryti sąlygas spontaniškai ir savitai reikšti įspūdţius, 

išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas. 

Ugdymo gairės ir rekomendacijos mokytojui. Kaip siekiame? 

Muzika  

 Siūlyti klausytis įvairaus stiliaus ir ţanrų muzikos kūrinių; vokalinių dainų, vaikiškos muzikos 

roko, klasikinės muzikos kūrinių, pop muzikos ir kt. Kviesti atlikėjus ar jų grupes. 

 Parinkti sudėtingesnio ritmo, melodijos, platesnio diapazono vienbalses dainas, mokome jas 
tiksliai intonuoti. Mokyti dvibalsio dainavimo, dainuojant trumputes dainas kanonu. Įvardinti kūrinio 

nuotaiką, tempą, dinamiką. Mokyti skirti, kai kuriuos instrumentus: smuiką, dūdelę, būgną, gitarą ir kt. 

Kai kuriais melodiniais instrumentais pagroti 2 – 3 garsų melodijas. 

 Numatyti vaikų kūrybingumą skatinančių meno projektų (pvz., muzikos ir dailės projektas „Aš 
piešiu muziką“, ,,Skambantys lašeliai”, ,,Daina Mamai” ir kt.). 

 Dainuoti su vaikais vienbalses ir dialogines dainas. Skatinti dainuoti individualiai išmėginant, 
kaip skamba balsas grupėje, salėje, lauke ir kitur. 
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 Ţaisti su vaikais kompozitorius, skatinant kurti melodijas tekstams, knygų iliustracijoms, 

paveikslams, trumpoms pasakėlėms. Mokyti dalį teksto dainuoti, dalį kalbėti, pratinantis dainuoti „kaip 

operetėje“. 

 Groti kartu ir paskatinti vaikus groti melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais muzikines 
pjeses solo ir orkestre. Išsirinkti dirigentą, kuris diriguotų orkestrui. Pamokyti vaikus sekti dirigento 

judesius, kad jie kartu galėtų pradėti ir baigti kūrinėlį. 

Šokis  

 Vykdydami projektą ,,Senolių išmintimi, kraičio skrynios vidumi, savo širdimi mylėkime savo 
šalį” stengti išmokyti vaikus šokti sudėtingesnius ratelius (,,Ţydi bičių gėlės“, ,,Ant kalno karklai“), 

mokyti atlikti specifinių ţingsnelių: pritūpiant, sūkurėlių ir bėgamųjų ţingsnelių. Perteikti trumpą 

siuţetą šokio elementais. 

 Mokyti šokti improvizuotai, kuriant septynių – aštuonių natūralių judesių seką, kurti natūralių 

judesių trumpą šokį. 

 Drauge su vaikais ţaisti vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų vegetacijos, gyvūnų) 
šokamuosius ţaidimus, skatiname juos interpretuoti, t. y. sugalvoti savo judesių vietoje ţinomų. 

 Skatinti vaiką kurti, naudoti natūralius, su jokiu šokio ţanru nesusijusius judesius. 

 Naudoti ir kitų tautų folklorinę medţiagą, ypač kai grupėje yra vaikų iš mišrių šeimų. 

Vaidyba 

 Stengtis, kad mokytojui vadovaujant, vaikai kurtų lėlių, šešėlių teatro vaidinimus pagal jiems 
sektą pasaką ,,Ropė“, ,,Eglutė“ ar pasiūlytą situaciją, improvizuotų trumpas ţodines veikėjų frazes, 

fizinius veiksmus, atskleistų jų emocines būsenas (,,Miegančioji graţuolė„, ,,Bremeno miesto 

muzikantai“ ir kt.). 

 Vykdydami projektą ,,Senolių išmintimi, kraičio skrynios vidumi, savo širdimi mylėkime savo 
šalį”, siūlyti išmokti pamėgdţioti paukščių balsus. 

 Skatinti improvizacijas. 

Vizualinė raiška 

 Pasiūlyti dailės darbeliais papasakoti realias ir fantastines istorijas, įvykius. 

 Mokyti vaizdus papildyti grafiniais ţenklais: raidėmis, skaičiais, ţodţiais ir kt.. 

 Skirtingų sumanymų įgyvendinimui tikslingai pasirinkti dailės priemones ir technikas, 
eksperimentuoti sudėtingesnėmis dailės technikomis – piešti įvairių storių plunksnomis ir rašikliais, 

spauduoti įvairiais spaudais, maišyti spalvų daţus ir išgauti naujų spalvų, kurti koliaţus. 

 Skatinti kurti kartu su kitais bendrus dailės darbus: ,,Piešinys Mamai“, ,,Vasaros gėlės“ ir kt. 

 Skatinti tyrinėti artimiausią aplinką, sudaryti sąlygas pamatyti tautodailės, taikomosios 
dekoratyvinės ir vaizduojamosios dailės, šiuolaikinio meno kūrinius, menininkų kūrybos procesą 

artimoje aplinkoje, parodose, muziejuose, tradicinėse šventėse. Stebėti ir mokyti apibūdinti ţmonių ir 

gyvūnų gyvenimą, klausyti istorijų bei patiems jas pasakoti ir kt. Sudaryti sąlygas nuvykti į lėlių teatrą 

ir pasiţiūrėti spektaklį, aplankyti dailės muziejų; kviesti atvykti ir vaikams pakoncertuoti profesionalius 

muzikos kolektyvus. Skatinti vaikus išsakyti savo nuomonę, patirtus įspūdţius po matyto koncerto, 

spektaklio, aplankytos parodos ar kito renginio.  

 Skatinti ţaismingai eksperimentuoti linijomis, spalvomis, formomis. (pvz., klausantis muzikos 
kūrinio ,, Jūra“ teptuku, pieštuku ant popieriaus lapo, stiklo ar plastiko ar kitų medţiagų piešti linksmas 

šokančias linijas. Skambant dainelei apie lietų (,,Vabaliukų dainelė per lietų“) lašinti skirtingų spalvų 

daţus per maţą sietuką ir pan. Ugdyti vaiko vaizduotę. Palaikyti vaiko iniciatyvas vaizdu ar 

neįprastomis sąlygomis ir priemonėmis išreikšti jutiminę patirtį. 

 Padėti vaikams suprasti, kad iš įvairių medţiagų, buities ir gamybos atliekų galima sukurti 
originalių, graţių darbelių. Pvz., iš plastikinių butelių – lesyklėles, iš plastikinių šiaudelių –- gėlių 

vazonėliams padėkliukus ir pan.; iš popierinių daţų – automobilius, vagonėlius, dekoracijas lėlių 

teatrui, iš medinių šaukštų – lėles ir kt. 
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 Turtinti vaikų patirtį, vaizdinius. Paţiūrėti edukacinį filmą: ,,Lietuvių tradicinės juostos“ . 

Minint valstybines šventes pasiūlyti apsirengti tautiniais drabuţiais. Organizuoti grupėje teatro , 

menininkų dienas įtraukiant tėvus, kitus socialinius partnerius. 

Estetinis suvokimas 

 Organizuoti pokalbius – piešinių, kūrybinių darbų aptarimus, išklausiant vaikų, kokius potyrius 
jiems pavyko papasakoti savo atliktu darbu, palyginti, pamatyti skirtumus; mokyti juos įvardinti. 

 Organizuoti pokalbius apie savaitgalio laisvalaikį, kartu su tėveliais lankytas vietas, koncertus, 
spektaklius, miesto šventes, muges ir kt. Pamėginti sukurti savo spektaklio afišą. 

 Kasdienėje veikloje siekti, kad vaikas pamatytų, jog jo noras siekti groţio ir gėrio yra 

pastebimas ir vertinamas. 

 Nuolat ugdyti vaiko estetinį skonį, atkreipiant dėmesį į vaiko aplinkoje esančius daiktus, 
drabuţių puošybą kitų, bei pačių vaikų sukurtą tvarkingą ir graţią aplinką. 

 Sudaryti sąlygas dalyvauti įvairiuose projektuose, akcijose puoselėjant gamtą, aplinką, palaikant 
tvarką grupėje, ugdant tinkamą elgesį viešose vietose. Mokyti vaikus vieniems kitus pagirti, 

pasidţiaugti kito kūryba. 

Ugdymo priemonės 

Muzikiniai instrumentai: dūdelės, švilpynės, molinės švilpynės, tarškynės,  varpeliai, metalofonai, 

lietaus garso lazdelė, būgnai, trikampis; pianinas; sintezatorius; tautiniai drabuţiai; kurpaitės; 

gimnastikos bateliai; kaspinai; skarelės; medţiaginių lėlių teatras, pirštukų teatro lėlės; priemonės 

kūrybiniams vaidmenų ţaidimams: sukurtos lėlės; įvairūs senoviniai rakandai; vaizdinė - video 

mokytojų sukurta priemonė ,,Paukštelių balsai“; išmanusis plastilinas; modelinas; molis; įvairūs 

trafaretai; antspaudai; molberto stovai; įvairūs pieštukai; akvarelinės, kreidinės, vaškinės kreidelės; 

guašas; pirštų ir kiti daţai; įvairaus formato, dydţio, storio, spalvos, faktūros, gofruotas, lipnus ir kt. 

popierius; kartonas; sąsiuviniai gelinės, fluorascencinės lentos; trafaretinės lentos piešimui lauko 

aikštelėse; medţiagos tapymui, piešimui, aplikavimui, lipdymui, įvairiems rankų darbams, 

štampavimo, antspaudavimo priemonės; piešimo popierius; pastelė; įvairaus dydţio, pločio, storio 

teptukai; indeliai vandeniui, daţams; plunksna; tušas; plastikas; lipdymo tešla; gipsas; audinys; medis; 

akmenėliai; pagalbinės lipdymo medţiagos; įmautės; segtuvai; priemonės darbo vietai uţdengti; darbo 

apranga vaikui, dirbant su daţais, moliu, štampavimo, antspaudavimo, aplikavimo medţiagomis; klijai; 

ţirklės; kanceliariniai peiliukai; gamtinės medţiagos; antrinės ţaliavos ir kt.); įvairios formelės; širmos 

ir kita įranga teatrui; apranga ir vaidybos atributika vaikams; pirštukų lėlės; lazdelinės lėlės; neišbaigti 

ţaislai; įvairios lentos; švenčių atributika; stalo teatro ţaislai; įvairūs muzikiniai instrumentai; 

muzikiniai įrašai; muzikos ţenklų rinkiniai; muzikiniai ţaislai dailės kūrinių reprodukcijos; tautodailės 

kūriniai: audiniai, mezginiai, medţio ir molio darbai. Muzikos instrumentai: molinukai, tarškynės, 

akmenukai, lazdelės, metalofonai, smuikas, kanklės, akordeonas, būgnai, ritminiai mušamieji 

instrumentai ar savos gamybos instrumentai; muzikos centras arba garso grotuvas; įvairūs įrašai 

(populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. muzika), muzikos ţenklų rinkiniai muzikos raštui (penklinių, 

natų, pauzių ţenklai) ir kt. Meninių darbų albumai; dailininkų paveikslų kopijos; kompiuteris; 

projektorius; teatrų repertuarai, lankstinukai, afišos; dailės priemonės; tvarkos palaikymo grupėje 

priemonės: šluotelė, semtuvėlis, šiukšliadėţė, rūšiavimo konteineriai. 

Rekomenduojami šaltiniai: 
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V SKYRIUS 

 VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko pasiekimų vertinimas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

pasiekimų aprašu (2014) ir Riešės gimnazijos individualios mokinio paţangos stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Riešės gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodţio 

20 d. įsakymu Nr.V1-1062 ,,Dėl Riešės gimnazijos individualios mokinio paţangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo“.  

Vaiko individualios paţangos stebėjimas vykdomas ištisus metus, taikant šiuos metodus: 

vaikų stebėjimai, pokalbiai natūralioje aplinkoje, vaiko veiklos, kūrybos darbų analizė, garso ir vaizdo 

dienoraščiai, mokytojo uţrašai, vaiko ugdymosi pasiekimų įsivertinimas, pokalbiai su pagalbos vaikui 

specialistais ir vaikų tėvais. Vaikų vertinimas ir jo individualios paţangos aptarimas yra atliekamas 3 

kartus per mokslo metus. Kiekvienais mokslo metais pirmasis vertinimas visoje grupėje atliekamas nuo 

spalio 20 d. iki lapkričio 10 d., Vaiko, naujai atėjusio į grupę – praėjus dviem mėnesiams nuo jo 

atėjimo ir buvimo grupėje. Antrasis vertinimas atliekamas nuo sausio 10 d. iki vasario 10 d. Aptariant 

kiekvieno vaiko individualią paţangą, išsiaiškinami silpniau ir stipriau išreikšti vaiko gebėjimai, 

įgūdţiai, pasiekimai, išskiriamos daugiau dėmesio reikalaujančios, siektinos visai grupei pasiekimų 

sritys, ugdytinos kompetencijos. Atsiţvelgiant į realius vaiko gebėjimus bei patirtį ir siekiant 

optimalios jo vystymosi raidos, mokytojas planuoja ir atitinkamai koreguoja savaitinę veiklą. Trečiasis 

vertinimas atliekamas nuo geguţės 10 d. iki 30 d. Esant poreikiui atliekami tarpiniai vertinimai. Vaiko 

vertinimo rezultatus mokytojas kaupia grupėje, jų apibendrinimo dokumentus – vertinimo popieriniame 

ir elektroniniame  aplanke. 

Tėvams sutikus kaupiami vaizdo įrašai apie įstaigoje organizuojamus vaikų ir tėvų 

bendrus renginius, metodinę ir vaikų kasdieninę veiklą. Tėvai apie vaikų ugdymąsi informuojami 

kasdien elektroniniam dienyne,  individualių pokalbių metu. Ši medţiaga analizuojama, t. y. vykdoma 

ugdymo kokybės refleksija. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai vertinami pagal tą pačią 

vertinimo sistemą kaip ir visi vaikai, atitinkamai atsiţvelgiant į jų ugdymosi galimybes. Vertinimo 

rezultatai aptariami individualiuose pokalbiuose su tėvais, pagalbos vaikui specialistais. Vaikui 

suteikiama galimybė pačiam įsivertinti savo pasiekimus pokalbio metu. Jis pats lygina, komentuoja 

savo darbelius, įvardija, kas nepavykdavo, o dabar pavyksta.  

Esant poreikiui, teikdami informaciją apie vaiko pasiekimus Vaiko gerovės komisijai, 

mokytojai laikosi pedagoginės etikos normų, konfidencialumo principo ir asmens duomenų apsaugos 

įstatymo. 

 Ikimokyklinio ugdymo programą baigusiems vaikams atliekamas visuminis vaiko 

pasiekimų įvertinimas, parengiamas jų pasiekimų aprašas. Tėveliams atiduodamas visas veiklų 

aplankas. 

 

https://www.pakartot.lt/genre/7
https://www.youtube.com/watch?v=1baL89SvSWQ
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