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Ikimokyklinio ugdymo programą „Salduvės takeliu...“  rengė ir koregavo Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ auklėtojų ir specialistų darbo 

grupė patvirtinta direktoriaus 2016 metų sausio 13 d. įsakymu Nr. K-4: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Gražina Kriaučiūnienė;  Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė: Vilma Pakalniškytė;  Vyr. auklėtojos: Svetlana Mažeikienė, Daiva Seirackienė, Olga Skorikova; Auklėtoja metodininkė: Daiva 

Šimaitienė; Neformaliojo ugdymo mokytoja – metodininkė Remigija Baliutienė; Šiaulių krašto socialinių pedagogų asociacijos prezidentė: Greta 

Šiaučiulytė.  

Ikimokyklinio ugdymo programa iliustruota auklėtinių ir jų tėvelių piešiniais. 

              

Rugilė Balinskaitė, 7 m. 2 mėn.                                                                                                              
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Lopšelio-darželio „Salduvė“ paskirtis – ugdyti ankstyvojo ir  ikimokyklinio  amžiaus vaikus. Lopšelis-darželis yra Šiaulių miesto biudžetinė 

įstaiga, vykdanti neformalųjį švietimą. Vaikai yra ugdomi gimtąją – lietuvių – kalba. Lopšelio-darželio „Salduvė“ adresas: Vilniaus g. 38 d, LT-

76253, Šiauliai.  

Įstaiga yra įsikūrusi rytiniame miesto pakraštyje (Radviliškio kryptis), vienoje ilgiausių ir svarbiausių Šiaulių miesto gatvių, Šimšės 

mikrorajone.  Ranka pasiekiamas Salduvės parkas ir piliakalnis, todėl įstaigą supa graži gamta ir turtingą istoriją menantys objektai. Greta lopšelio-

darželio „Salduvė“  įsikūrusios trys mokymo įstaigos: Šiaulių sanatorinė mokykla,  Salduvės progimnazija ir Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras  bei 

įvairios komercinės ir nekomercinės  paskirties įstaigos. Tokia įvairių objektų apsuptis yra tinkama aplinka ugdymo procesui ir patyriminiam 

ugdymui. Artimiausia aplinka skatina domėtis įvairiais darbais, veikla, todėl vaikams yra sudaromos sąlygos plėsti akiratį, lankytis įvairiose įstaigose 

ir pasitikrinti įgytas žinias ir gebėjimus. 

Įstaigos ugdytiniai laukiami: Šiaulių profesinio rengimo centro, buitinių paslaugų skyriaus gamybinėse patalpose, kur supažindinami su 

kirpėjo, siuvėjo, fotografo, vizualinės reklamos gamintojo ir floristo specialybėmis. AB „Ortopedijos technika“ vaikai sužino apie sveikatos 

sutrikimus ir galimybę padėti sau ir kitiems. Šiaulių sanatorinės mokyklos baseine vaikai maudosi ir stiprina sveikatą. Šiaulių Jaunųjų gamtininkų 

centre vaikams yra sudarytos galimybės gaminti įvairius dailės darbelius iš gamtinės medžiagos, pažinti gyvūnus ir lankytis A. Kavaliauskienės 

įkurtame „Katinų muziejuje“. Ch. Frenkelio rūmuose lankomos įvairios parodos. Salduvės progimnazija siūlo draugauti, žaisti, lenktyniauti 

susipažinti su mokykla ir draugais ir  pažinti būsimą mokytoją.  Maisto prekių parduotuvėse „Aibė“, „Kubas“ ir „Maxima“  įgyjama apsitarnavimo 

patirties, susipažįstama su pardavėjo profesija ir darbo specifika. 

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė”  įsteigtas 1967 metų gegužės 15 dieną. Tuo metu pradėjo dirbti 12 grupių: 4 lopšelio (viena  jų buvo skirta 

rusų tautybės vaikams) ir 8 darželio (viena jų taip pat buvo skirta  rusų  tautybės vaikams). Vėliau buvo atidarytos  net 4 grupės rusų tautybės 

vaikams, veikusios iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Dabar įstaigoje veikia viena ankstyvojo amžiaus grupė; penkios ikimokyklinio amžiaus 

grupės ir dvi priešmokyklinio amžiaus grupės. Pagal tipinį projektą įstaigoje ugdomi 155 vaikai. Įstaigoje veikia prailgintos dienos grupė – vaikai ten 

laukia ilgiau dirbančių tėvų. Vaikams paslaugas teikia: logopedės, socialinė  pedagogė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė ir pedagogės, 
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turinčios vyresniosios auklėtojos, auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Lopšelis-darželis priklauso Lietuvos mokyklų stiprinančių 

sveikatą tinklui ir dirba pagal įstaigos sudarytą ir patvirtintą programą. 

Įstaigoje  vaikams ugdyti skiriamos įprastos ir pedagogių sukurtos erdvės: sporto salė, meno studija, socialinių įgūdžių mokyklėlė „Mažasis 

šeimininkas“, interaktyvaus ugdymo erdvė „Mobili klasė“. Lopšelio-darželio patalpose yra įsikūręs Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos filialas 

„Varsa“,  kuriame yra rengiamos vaikų darbų (dailės, knygų, žaislų ir kt.) parodos, vyksta susitikimai su vaikų rašytojais, skaitymų  vakarai. 

Ugdymo procesas taip pat vyksta bendradarbiaujant su socialiniais partneriais tiek įstaigos, tiek partnerių patalpose: Salduvės progimnazija, Šiaulių 

sanatorinė mokykla, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras,  Šiaulių lopšelis – darželis „Auksinis raktelis“, „Saulutė“, „Varpelis“, „Žibutė“, Šiaulių 

logopedinis lopšelis – darželis, Šiaulių universiteto ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas. 

Įstaigoje ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir lūkesčius, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas vaikų ir tėvų 

poreikiams.  

Vaikų poreikiai. Kiekvienas vaikas vystosi individualiai ir pereina žinomas asmenybės raidos stadijas. Būdamas vienoje iš šių stadijų, jis 

turi bendrų, tokio pat amžiaus vaikams  būdingų savybių. Vienmečiai vaikai pradeda savarankiškai vaikščioti, atpažįsta pagrindines emocijas. Tokio 

amžiaus vaikai jau turi savo kalbą, moka nesudėtingus žodžius ir garsiažodžius. Vienmečiams būdinga išsiskyrimo baimė, manipuliavimas siekiant 

išsireikalauti dėmesio. Dvimečių poreikiai orientuoti į tiksliųjų motorinių įgūdžių vystymąsi, akies ir rankos koordinacijos veiksmų suderinimą, 

išryškėja natūralus judėjimo poreikis, todėl jie laipioja, šokinėja, bėgioja, nori čiuožti, suptis. Šio amžiaus vaikai džiaugiasi žaisdami su kitais 

vaikais, tačiau dar nemoka žaisti bendrų žaidimų ar dalintis. Trimečiai vaikai pradeda suvokti veiksmus ir pasekmes, todėl mokosi  bendrauti, 

susitarti. Trijų metų vaikai pajaučia savo galias, autonomiškumą ir nepriklausomybę nuo suaugusio žmogaus. Jie jaučiasi galintys patys nuspręsti ir 

įgyvendinti savo sprendimus. Sprendimai dažnai būna, suaugusiojo akimis žiūrint, neteisingi, bet vaikui jie labai svarbūs, nes yra jo. Keturmečiai  

vaikai bando savo galimybių ribas ir paaiškina, kodėl negerai ar gerai elgiasi, išsako motyvus, ilgiau išlaiko dėmesį, randa išeitį iš susidariusios 

situacijos, moka atsiprašyti ar susitarti. Mokosi susirasti žaidimų draugą, gali vadovauti, išsako nuomonę, lygina, perteikia savo emocijas, pradeda 

žaisti kūrybinius vaidmeninius žaidimus, mėgdžioti suaugusiųjų gyvenimą, suvokti lytinius berniukų ir mergaičių skirtumus, domisi kūnu ir 

jogalimybėmis.  Penkiamečiai  mėgsta bendrauti, turi nuolatinius žaidimų partnerius, reiškia prielankumą, moka gražbyliauti, įsiteikti, žaidimus 
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renkasi savarankiškai. Dažnai žaidžia stalo žaidimus, mėgsta galvosūkius, dėliones, kurios reikalauja kantrybės ir kruopštumo. Vaikai reiškia savo 

nuomonę, bet negeba jos motyvuoti. Vystosi sudėtingesnis mąstymas, tobulėja gebėjimas rasti sprendimus. Mėgsta būti giriamas ir siekia 

pripažinimo. Gerai išlavėjusi kalba,  daro mažai klaidų, derina linksnius, gimines, laiką. Valdo savo balsą, gali improvizuoti, pamėgdžioti, vaidinti. 

Jaučia atsakomybę  už savo elgesį. Vaikai geba apsitarnauti. Lavėja rankos ir kūno koordinacija, išlaiko pusiausvyrą, gerai piešia ir „rašo“, dažnai 

save sureikšmina. Šio amžiaus vaikų klusnumą keičia „neklaužadavimas“.  

Ugdymas įstaigoje organizuojamas atsižvelgiant ne tik į asmenybės raidos stadijas, bet ir į vaiko socialinę padėtį, pasiekimus, įgūdžius, 

pažinimo būdus, individualius vaiko gebėjimus ir poreikius. Ugdymo programa nuolat kinta atsižvelgiant į skirtingų vaikų kartų poreikius. 

Šiandienos vaikai yra Alfa kartos atstovai, kurie puikiai valdo informacines technologijas, nemėgsta rutinos, nuobodžios ir mechaniškos veiklos, 

mėgsta naujus iššūkius, nori greito rezultato ir motyvuojančios aplinkos. Šios kartos vaikams reikalingas mokytojas – pagalbininkas. Įstaigos 

pedagogai suvokia, kad šiuolaikiniai vaikai yra kasdieninis iššūkis, kurį įveikti padeda kartų skirtybių žinojimas, suvokimas ir gebėjimas  pritaikyti 

darbinėje veikloje. 

Organizuojant ugdymą taip pat atsižvelgiama į teisinius aspektus. Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių Konvencija lopšelis-darželis 

“Salduvė“ įpareigoja bendruomenę vykdyti šias vaiko teises: gerbti vaiką  nepriklausomai nuo tėvų tautybės, kalbos, religijos, socialinės kilmės, 

turto, sveikatos ir kitų aplinkybių; garantuoti vaiko teisę į ugdymą, sveikatos stiprinimą ir apsaugą; gerbti vaiko orumą, vaiko prigimtines teises; 

užtikrinti vaiko  pasitikėjimo savimi ugdymą  įvairiose veiklose;  apsaugoti vaikus nuo žalingos informacijos ir smurto; suteikti  teisingą ir 

objektyvią informaciją vaikams  įvairiomis  informavimo priemomėmis, kurios lavintų ir ugdytų. 

Tėvų poreikiai. Įstaigoje nuolat tiriamas grįžtamasis ryšys iš tėvų, kuris atspindi tėvų poreikius. Tėvai nori, kad įstaigoje daugiau dėmesio 

būtų skiriama: vaiko savarankiškumui ugdyti, gebėjimui įveikti sunkumus; mokymuisi prisitaikyti prie naujos aplinkos; pasiruošimui mokyklai; 

bendravimui su bendraamžiais ir suaugusiais;  higienos įgūdžių formavimui, vaikų sveikatos saugojimui ir užtikrinimui, vaiko asmeninių savybių 

ugdymui: suvokimui, mąstymui, bendravimui. Tėvai taip pat yra neabejingi vaiko psichologiniam komfortui. Jie nori, kad vaikas pajaustų sėkmės 

džiaugsmą, gebėtų įveikti sunkumus, pareikštų savo nuomonę, ją motyvuotų. Tėvams svarbu pedagogo pagalba vaikui, jo supratimas,  palaikymas.  
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Jų nuomone vaikas auga ir tobulėja. Tėvų apklausos rezultatai rodo, kad jie domisi ir rūpinasi savo vaikų patriotiškumu,  nori, kad jų vaikai žinotų 

savo miesto, mikrorajono istoriją, padavimus apie artimiausią aplinką.  

Lopšelis-darželis “Salduvė“ yra šiuolaikiška ugdymo įstaiga turinti savas tradicijas. Kasmet priešmokyklinio amžiaus vaikai vyksta į 

pažintines keliones po Lietuvą, aplanko lankytinas Šiaulių vietas. Įstaigoje rengiamos tradicinės senelių vakaronės su liaudies dainomis, išmintimi, 

pasakomis ir žaidimais. Sporto šventės ir pramogos vyksta Salduvės parke, kur žiemą vaikai džiaugiasi rogių keliais, o patys mažiausieji  pramogauja 

su auklėtoja ir tėveliais.  

Vizija – laimingi vaikai vaikystės namuose. 

Misija – organizuoti kokybišką, šiuolaikinius visuomenės lūkesčius atitinkanti, ugdymo procesą.  

Ugdymo filosofija: ugdymas grįstas vadovaujantis rekonstruktyvistine ir progresyvistine ugdymo filosofijos kryptimis. 

Rekonstruktyvistinė ugdymo filosofijos kryptis atspindi įstaigos bendruomenės siekį sudaryti sąlygas ugdymo proceso vyksmui ne tik įstaigoje, bet ir 

už jos ribų. Ugdymas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui skirta pedagogine ir 

metodine literatūra, artimiausia aplinka, Salduvės parko augmenija ir gyvūnija.  

Progresyvistinė ugdymo filosofija atspindi įstaigos bendruomenės siekį akcentuoti ne žinias, o žinojimą, ugdytinio gebėjimą spręsti 

problemas, vertinti sukauptą informaciją ir ją interpretuoti. Vadovaujantis šia filosofija įstaigoje siekiama išmokyti mokytis, mąstyti, todėl ugdymo 

procese akcentuojami aktyvūs ugdymo(si) metodai, kurie nukreipia ugdytinius į veiklas. Progresyvistinė ugdymo filosofija taip pat perteikia ir 

įstaigoje dirbančių pedagogų ir kitų specialistų tikslą – jie yra ugdymo organizatoriai, o ne visažiniai specialistai.  
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II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

HUMANIŠKUMO PRINCIPAS – gerbti vaiką kaip asmenybę, užtikrinti jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį. 

PARTNERYSTĖS SU ŠEIMA PRINCIPAS – pozityvi pedagogo, vaiko ir šeimos sąveika. Šeima yra aktyvus ugdymosi proceso 

dalyvis, partneris. 

TĘSTINUMO PRINCIPAS – šiuolaikinių ugdymo sąlygų plėtojimas. Ugdymą būtina sieti su ugdymo filosofija ir šiuolaikinėmis ugdymo 

teorijomis, bei visuomenės individualybių bendrija. Vengti pedagoginio autoritariškumo, neslopinti vaiko individualumo. 

IDIVIDUALIZAVIMO PRINCIPAS – vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualias savybes, patirtį, poreikius, ugdymosi šeimoje 

tradicijas. Stebima ir fiksuojama vaiko daroma pažanga, numatoma tolimesnė ugdymo(si) pažanga. 

DEMOKRATIŠKUMO PRINCIPAS  primena, kad vaikystė netaisoma. Pedagogas turėtų atsisakyti nuolatinių pamokslavimų, juos keisti 

dialogu, pavyzdžiu. Vaiko elgesį pripažinti kaip savaiminę vertybę. 

INTEGRALUMO  PRINCIPAS  padeda suvokti grožį kaip vertybę. Ugdyti teigiamą požiūrį į meno, gamtos ir žmogaus vertybes. 

Socialinį jautrumą ugdyti per supančią aplinką ir kultūros paveldą. Vaiko empatiją (susitapatinimą) sieti su supančia aplinka ir ją tausoti.                                                                                    

 

Justina Borovkaitė, 4 m. 11 mėn. 
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III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, ugdyti asmenybės dorines normas ir vertybes sudarant 

sąlygas mokėjimui mokytis,  tautos tradicijoms ir tolimesniam ugdymo (si) procesui skleistis. 

UŽDAVINIAI: 

❖ Keisti pedagogo ir vaiko santykį: suteikiant pasirinkimo laisvę vaikui ugdymo procese, remtis vaiko interesų tenkinimu ir idėjų skatinimu. 

❖ Žadinti vaiko poreikį saugiai ir pagal galimybes judėti, žaisti, pramogauti, mokytis įvairių sportinių žaidimų, įgyti žinių apie save ir savo 

sveikatą, lavinti ir tyrinėti fizines kūno galias. 

❖ Tenkinti prigimtinį vaiko smalsumą: sužinoti, matyti, eksperimentuoti, išmokti rasti informacijos šaltinį ir būdą, kaip juo naudotis, bei  

suvokti savo galimybes : „Aš noriu“, „Aš galiu“, „Aš įveiksiu“, „Aš pats“, „Aš didelis“, „Aš žinau“, „Aš pažįstu“, „Aš galvoju“, „Aš 

išmoksiu“, „Aš geras“. 

❖ Padėti įvaldyti įvairias komunikacines priemones, laikytis bendravimo taisyklių, kaupti informaciją apie aplinkinį pasaulį. 

❖ Ugdyti kūrybiškumą, saviraišką  per aplinkos pažinimą, meno pasaulio suvokimą,  istorinį palikimą, aplinkos vertybes ir patirti kūrybos 

džiaugsmą. 

❖ Integruoti sveikatingumo ugdymo programą  per  kasdieninę: savaiminę, integruotą, projektinę, sportinę, žaidybinę – veiklą. 
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IV. ANKSTYVJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS  

 PROJEKTAI 

 Ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programos „Salduvės takeliu...“ projektai parengti vadovaujantis 18 vaikų ugdymosi pasiekimų sričių, 

kurios atsispindi kiekviename ugdymo programos projekte.       

 

Įstaigoje nuolatos organizuojamos netradicinės ugdomosios veiklos: 

Netradicinės veiklos pavadinimas Laikas 

„Ugdymas lauke, bet kokiu oru“ – organizuojama ugdomoji veikla lauke, pagal mėnesio projektinę temą. 1 kartą per mėnesį 

„Vaiko diena – svajonių pilna“ – organizuojama ugdomoji veikla grupėse su atsineštais vaikų daiktais ir žaislais. Pirmadieniais 

„Pusvalandis kitaip“ – organizuojama motyvacinė veikla. Trečiadieniais 

„Linksmadienis“ – organizuojama judri, muzikinė veikla atsižvelgiant į vaikų pageidavimus. Penktadieniais 

„Mobili klasė“ – interaktyvi veikla.  1 kartą per savaitę 

„Mažasis šeimininkas“ – gyvenimo įgūdžių ugdymas. 1 kartą per savaitę 
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Projektas „Vaikų šalis“ 

Projekto tikslas: ugdyti vaiko savarankiškumą, aktyvumą, skatinti norą bendrauti ir bendradarbiauti. 

Projekto uždaviniai:  

1. Padėti vaikui suvokti bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais 

taisykles. 

2. Sudaryti sąlygas įgyti žinių apie darželio aplinką, čia dirbančius 

suaugusiuosius ir jų profesijas. 

3. Sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai per menines priemones. 

4. Ugdyti bendravimo kultūrą, kaupti informaciją, lavinti kalbą. 

5. Pratinti saugiai elgtis grupėje, kieme, gatvėje, jausti šalia esantį ir būti 

už jį atsakingam. 

Projektinės temos aprėptis: 

❖ Žaislai (grupės, kiemo, savi ir kitų vaikų atsinešti; dalijimasis 

žaislais, žaislų vieta grupėje, jų tvarkymas).           Urtė Turskytė, 4 m. 9 mėn. 

❖ Mano draugai (bendraamžiai: jų vardai, bendravimas ir bendradarbiavimas; suaugusieji besirūpinantys vaiku: jų profesijos, bendravimo su 

suaugusiais subtilumai – mandagumo žodžiai). 

❖ Mano kelias į darželį (gatvė, artimiausi objektai, transporto priemonės, kelio ženklai, saugus elgesys gatvėje). 

❖ Mano darželis (adresas, važiuojantys iki darželio autobusai, kiemas, grupės, administracijos patalpos, virtuvė, kambarėliai, artimiausi 

kaimynai). 

Projekto turinys:  

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam, kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Mokysis 

savarankiškai valgyti  

Valgys ir gers padedant 

arba savarankiškai. 

Savarankiškai valgys ir gers. 

Pradės naudoti stalo  

Valgys gana tvarkingai. Valgys tvarkingai, dažniausiai, 

taisyklingai naudosis stalo 
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ir gerti iš puodelio.  įrankius.  įrankiais. 

Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Sėdės, šliauš, ropos 

pirmyn ir atgal. 

Eis į priekį, bėgs tiesiom 

kojom, ridens didelį 

kamuolį. 

Bėgs keisdamas kryptį, 

greitį. Eis plačia linija. 

Mokysis atsispirdamas 

abiem kojom pašokti nuo 

žemės, nušokti nuo laiptelio.  

Eis ant pirštų galų, nušoks 

nuo gimnastikos suolelio. 

Šokinės abiem kojom ir ant 

vienos kojos, nušoks nuo 

paaukštinimo. 

Bėgios vingiais. Eis aukštai 

keldamas kojas. Šokinės abiem 

kojom vietoje, peršoks per 

žemas kliūtis. 

 

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Suklus išgirdęs 

suaugusiojo kalbą. 

Mimika ir gestais 

reaguos į ištartą savo 

ar artimo žmogaus 

vardą. Supras 

elementarius 

klausimus ir 

prašymus (atidaryti – 

uždaryti, paimti – 

atnešti ir   kt.). 

Gebės surasti 

nurodytus daiktus 

(lėlę, mašiną, 

meškiną). 

Komunikavimui 

pradės vartoti ne tik 

gestus, mimiką bet ir 

įvairius garsus ar 

garsų junginius. 

Supras vaikų ir 

suaugusiųjų kalbą. 

Dalyvaus bendraamžių 

pokalbiuose. Klausysis 

trumpų kūrinėlių ar 

eilėraštukų apie vaikus, 

žaislus, transporto 

priemones. Mokysis 

užkalbinti kitus: 

paklausti, paprašyti. 

Kalbės 2 žodžių 

sakiniais, vartos 

įvardžius (aš, tu, mes, 

man). Mokysis pavadinti 

transporto priemones 

(mašina, autobusas, 

lėktuvas), sieks aiškiai 

ištarti jų pavadinimus.  

Pratinsis išklausyti, suprasti 

ir reaguoti į kelis vienas 

paskui kitą sekančius 

prašymus. Klausysis naujų 

žodžių (virėja, slaugytoja, 

kiemsargis, šviesoforas, 

sunkvežimis, kranas ir t. t.), 

aiškinsis jų reikšmes, 

mokysis aiškiai ištarti. 

Kalbės 2-3 žodžių sakiniais 

(kalbės pats su savimi 

žaisdamas – monologinė 

kalba; pratinsis užkalbinti 

kitus, paklausti, paprašyti). 

Pratinsis taisyklingai 

pavadinti draugus, aiškiai 

ištarti jų vardus. Laikysis 

elementarių kalbinio etiketo 

normų – sakys „ačiū“, 

„prašau“. 

Pradės išklausyti, suprasti ir 

reaguoti į tai, ką jam sako 

šalia esantis suaugusysis ar 

vaikas. Klausysis pokalbių, 

pasakojimų,  pasakos sekimo, 

deklamavimo, skaitymo. 

Pasakos apie tai, ką matė ar 

girdėjo – draugus, žaislus, 

darželį, transporto priemones, 

– vartodamas paprastos 

konstrukcijos gramatiškai 

taisyklingus sakinius. 

Pratinsis kalbėtis su keliais 

vaikais iš karto. Stengsis 

teisingai pavadinti 

suaugusiųjų profesiją 

(direktorė, auklėtoja, virėja, 

stalius…). Deklamuos 

nesudėtingus eilėraščius, 

ketureilius. Kalbės 

laikydamasis kalbinio etiketo 

normų. 

Klausysis įvairaus turinio tekstų 

ir įrašų: dainų, pasakų, savo ir 

draugų kalbos… Pajaus įvairių 

tekstų stiliaus skirtingumą. 

Svarstys, tarsis (garsiai arba 

tyliai) prieš pradėdamas ką nors 

veikti (monologinė kalba). 

Pratinsis kalbėti, ką nors 

pranešti, papasakoti visai 

bendraamžių grupei. Pratinsis 

kalboje vartoti prieveiksmius 

(palengva, staiga, 

galvotrūksčiais ir  kt.) ir 

apibendrinamuosius žodžius 

„transporto priemonės“, 

„profesijos“, „pastatai“.   

Atpasakos ir/ar seks girdėtas 

pasakas.  Deklamuos tradicinius 

eilėraščius.  

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Vartys knygeles, 

žiūrės paveikslėlius. 

Atpažins ir parodys 

Vartys knygeles, žiūrės 

paveikslėlius, piršteliu 

juos rodys (mašina, 

Vartys knygeles, prašys jas 

paskaityti. Pats „skaitys“   

stebėdamas knygelių 

Domėsis skaitymu: sugalvos 

knygelėms ir paveikslėliams 

pavadinimus. Dėlios daiktų 

Domėsis abėcėlės raidėmis, 

skaičiais ir simboliais 

gyvenamųjų patalpų planais bei 
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kai kuriuos piešinyje 

pavaizduotus 

daiktus. Stebės 

rašančius žmones. 

kelias, namas). 

Įvairiomis rašymo 

priemonėmis 

spontaniškai braukys 

popieriaus lape. 

paveikslėlius. Įvairiomis 

rašymo priemonėmis 

keverzos vertikalias ir 

horizontalias linijas. 

paveikslėlius su pirmąja raide 

ar skaičiumi, stengsis 

išsiaiškinti, pažinti nežinomą 

raidę ar skaičių. Keverzonėse 

ir piešiniuose pasirodys realių 

raidžių ar skaičių elementai. 

schemomis, esančiais gatvėse, 

parduotuvėse, darželio 

patalpose... Pastebės žodžius 

prasidedančius ta pačia raide. 

Pratinsis kopijuoti daikto ar 

vardo pirmąsias raides. 

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Atpažins artimus 

žmones (mamą, tėtį, 

brolį, sesę), žaislus ir 

kai kurias transporto 

priemones 

natūralioje aplinkoje 

bei paveikslėliuose. 

Mokysis surasti ir 

paduoti nurodytą 

žaislą. 

Pasivaikščiojimų 

metu stebės gatve 

važiuojančias 

transporto priemones 

(mašiną, autobusą).  

Stebės ir atpažins 

artimiausią savo aplinką 

(grupę), orientuosis jos 

patalpose (rūbinė, grupės 

kambarys, prausykla, 

tualetas) ir bandys 

teisingai pavadinti. 

Susipažins su daiktų 

paskirtimi (šaukštu 

valgoma, iš puodelio 

geriama ir kt.). 

Pasivaikščiojimų metu 

stebės ir susipažins su 

transporto priemonėmis 

(mašina, autobusu, 

lėktuvu), mokysis jas 

pavadinti. Pratinsis skirti 

mašinos dalis (vairas, 

ratas). Grupuos žaislus 

pagal nurodytą požymį 

(spalvą, dydį ar formą).  

Susipažins su grupės ir 

darželio pavadinimu. 

Orientuosis savo grupės 

aplinkoje, žinos, kur laikomi 

žaislai, knygos, indai. 

Domėsis darželio aplinka, 

pratinsis joje orientuotis. 

Pasakys savo ir šeimos narių 

vardus. Plės vaizdinius apie 

darželyje dirbančių 

suaugusiųjų (virėja, 

kiemsargis) darbą bei darbo 

įrankius. Atpažins ir 

pavadins kelias transporto 

priemones (autobusas, 

sunkvežimis, lėktuvas), 

pavadins, kai kurias mašinos 

dalis (kabina, ratai, vairas). 

Sužinos, kad skirtingas 

susisiekimo priemones 

vairuoja skirtingų profesijų 

žmonės (autobusą – 

vairuotojas, lėktuvą – 

lakūnas). Susipažins su 

šviesoforo spalvų 

reikšmėmis. Sužinos, kad 

gatvėje reikia elgtis 

atsargiai. Pratinsis tausoti 

Žinos darželio ir grupės 

pavadinimą. Geriau 

orientuosis ne tik grupės, bet 

ir darželio patalpose (virtuvė, 

direktorės, logopedės 

kabinetai, sekretorė ir t.t.), 

pratinsis jas aiškiai pavadinti. 

Suvoks darželyje dirbančių 

žmonių profesijas. Žinos 

savo, šeimos narių ir draugų 

vardus. Suaugusiajam 

priminus tvarkys žaislus, 

palaikys grupėje švarą ir 

tvarką. Stengsis tausoti 

žaislus, knygas. Įtvirtins 

žinias apie visuomeninį 

transportą ir jas vairuojančių 

žmonių profesijas 

(vairuotojas, lakūnas, 

mašinistas, kapitonas). Žinos 

keletą mašinos dalių, stengsis 

jas pavadinti, žinos kam 

reikalingos. Pakartos saugaus 

eismo gatvėje taisykles: 

prisimins šviesoforo spalvų 

reikšmes, aptars kur ir kaip 

pereiti gatvę, susipažins su 

kelio ženklu „Pėsčiųjų 

Žinios apie darželį ir grupę taps 

išsamesnės (žinos, kokioje 

gatvėje įsikūręs, kaip atvykti, 

kokie pastatai, objektai yra šalia 

kaimynystėje). Laisvai 

orientuosis darželio patalpose ir 

teritorijoje (savarankiškai nueis į 

muzikos salę ir t.t.; atliks 

nesudėtingus įpareigojimus – 

paprašys, pasakys, nuneš, 

atneš). Savarankiškai 

susitvarkys darbo ar žaidimų 

vietą, palaikys grupėje švarą ir 

tvarką. Žinos savo bei tėvų 

vardus, pratinsis kalboje vartoti 

pavardes. Stengsis įsiminti namų 

adresą. Suvoks ir galės 

papasakoti, kam reikia žinoti 

vardą, pavardę ir namų adresą. 

Transporto priemones skirstys į 

keleivinį (mašinos, autobusai, 

lėktuvai, traukiniai) ir krovininį 

(traukinio cisternos, 

sunkvežimiai ir t.t.) transportą. 

Pastebės smulkias mašinų dalis 

(lempas, valytuvus ir t.t.). Gebės 

laikytis saugaus eismo taisyklių 

gatvėje: skirs važiuojamąją kelio 
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žaislus ir knygas, mokysis 

grupėje palaikyti švarą ir 

tvarką.  

perėja”.  dalį nuo šaligatvio, gatvę pereis 

tik per perėją, žinos ir suvoks 

šviesoforo spalvas, žinos kai 

kuriuos kelio ženklus. 

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Domėsis, kai 

parodomas kitokios 

formos, dydžio, 

spalvos daiktas. 

Parodys pirštukais, kiek 

turi metukų. Žaisdamas 

mokysis rasti reikiamos 

spalvos (raudona, žalia, 

mėlyna, geltona), dydžio 

(toks pat, ne toks), 

formos (apvalios) daiktą. 

Skirs žodžius: mažai, 

vienas, du, daug, nė vieno. 

Tapatins daiktus pagal 

formą (rutulys, kubas) ir 

dydį. Supras ir pradės 

vartoti daiktams lyginti 

skirtus žodžius: didelis-

mažas. Sudarys daiktų 

grupes ir išskirs iš grupės 

vieną daiktą. 

Skaičiuos daiktus (daug, 

vienas, nė vieno), palygins 

dvi daiktų grupes pagal 

daiktų kiekį grupėje 

(daugiau, mažiau, tiek pat). 

Labai skirtingus ir vienodus 

daiktus palygins pagal plotį, 

storį. Vartos daiktų 

palyginimui sąvokas: ilgas, 

trumpas. Nurodys kryptį savo 

kūno atžvilgiu. Skirs ir 

pavadins geometrines figūras 

(skritulys, trikampis, 

kvadratas). Skaičiuos iki 2, 

susipažins su skaitmenimis 1 

ir 2. 

Skaičiuos bent iki 5. Skirs 

kelintinius skaitvardžius. Supras, 

kad daiktų skaičius nepriklauso 

nuo jų padėties erdvėje. 

Palygindamas daiktų dydį 

naudosis sąlyginiu matu 

(sprindžiu, plaštaka, pėda, 

žingsniu). Pradės skirti sąvokas 

šiandien, vakar, rytoj. 

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Kalbinamas, 

žaidinamas reikš 

emocijas. 

Susidomėjęs 

klausysis ramios, 

tylios ir garsios 

muzikos. Storu 

pieštuku baksnos.  

Reaguos į muzikos 

garsus. Klausysis ramių 

ir maršinių kūrinėlių 

Žaidžiant pirštukų 

žaidimus mėgdžios 

parodytus veiksmus. 

Atpažins girdėtus 

kūrinėlius. Spontaniškai 

keverzos rankų judesių 

piešinius.  

Muzikiniuose rateliuose 

judesiais vaizduos siužeto 

elementus. Apibūdins 

muzikinio kūrinio nuotaiką. 

Pieš įvairias linijas, jas 

jungs į formas. Bandys ką 

nors pavaizduoti. 

Muzikiniuose rateliuose, 

dainelėse kurs ir savaip 

bandys perteikti kelis veikėją 

vaizduojančius judesius. 

Patirtį išreikš įvairiomis 

linijomis, formomis, 

išgaudamas šiek tiek 

atpažįstamus vaizdus (žaislas, 

namas, mašina, draugas). 

Atpažins muzikos instrumentus 

piešinyje, natūroje, muzikos 

kūrinio tempą, ritmą, dinamiką. 

Muzikiniuose rateliuose savaip 

perteiks 3-4 veiksmų seką, 

vaizduojančią darbus (virėjos, 

vairuotojo, auklėtojos, 

kiemsargio), veikėjų judėjimą. 

Savo patirtį išreikš kitiems 

atpažįstamais vaizdais. 

Eksperimentuos mišriomis 

dailės priemonėmis. 

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 
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Susidomės, kai 

girdės ritmiškus 

muzikos garsus. 

Trumpai išlaikys 

dėmesį. 

Mėgdžios tai, kas jam 

patinka. 

Atpažins kai kuriuos 

girdėtus muzikos kūrinius 

(suklus juos išgirdęs). 

Paklaustas pasakys, ar 

patiko dailės darbelis, 

vaidinimas. 

Džiaugsis menine veikla. 

Keliais žodžiais pasakys savo 

įspūdžius apie vaidinimą, 

dailės darbelį, dainelę. 

Gebės įsiklausyti ir suvokti 

muzikinio kūrinio nuotaiką, 

apibūdinant naudos tam tikrus 

muzikinius terminus. Gėrėsis 

savo ir kitų menine veikla, 

gražiu elgesiu.  

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Domėsis grupės 

žaislais, stengsis juos 

paliesti, paimti, įkišti 

į burną ir paragauti. 

Kieme žais su 

smėliu: pilstys 

vandenį iš vieno 

indo į kitą, laistys 

smėlį, stebės, kaip jis 

sudrėkęs limpa; 

pilstys sausą smėlį, 

žiūrės, kaip byra jo 

kruopelės. 

Pasivaikščiojimų 

metu stebės gatvę: 

žiūrės į 

važiuojančias 

transporto priemones 

– automobilius bei 

autobusus. Klausysis 

suaugusiojo 

pasakojimų, kad 

automobiliais ir 

autobusais keliauja 

žmonės.  

Stebės grupės ir draugų 

atsineštus žaislus, savo 

žaislą skirs iš kitų. 

Stengsis išbandyti 

judančius, garsą 

skleidžiančius žaislus – į 

juos emocingai reaguos. 

Kieme žais su sausu ir 

drėgnu smėliu: sužinos, 

kad sausas byra, o 

drėgnas – limpa. Stebės 

gatve važiuojančias 

transporto priemones 

(automobilius, 

autobusus), 

praskrendančius lėktuvus 

– mėgdžios jų 

skleidžiamus garsus ir 

judėjimą.  

Domėsis naujais žaislais, 

knygomis, grupės daiktais, 

stengsis išsiaiškinti, kam 

vienas ar kitas daiktas 

reikalingas. Atpažins gatve 

važiuojančias ir pavadins 

kelias transporto priemones 

(autobusas, sunkvežimis): 

išsiaiškins, kad autobusai 

gabena žmones, o 

sunkvežimiai – krovinius. 

Žaisdamas su smėliu, 

tyrinės jo savybes: suvoks, 

kad sausas yra birus, o 

drėgnas – puikiai limpa.   

Domėsis grupės žaislais, 

knygomis, baldais, indais, 

aiškinsis jų paskirtį, išskirs 

akivaizdžius jų bruožus. 

Pasivaikščiojimų metu stebės 

gatvę: skirs šaligatvį nuo 

važiuojamosios kelio dalies, 

pastebės žinomus kelio 

ženklus, skaičiuos gatve 

važiuojančias transporto 

priemones, aptars jų spalvas, 

pasakos apie mašinas 

vairuojančių žmonių 

profesijas. Žais su smėliu 

(laistys, drėkins, „padarys” 

lietų), pasakos apie jo 

savybes – būna sausas ir 

drėgnas; sausas – birus, 

drėgnas – limpa ir gerai 

išlaiko formą. 

Lygins grupės žaislus ir daiktus, 

atsižvelgdamas į savybes, 

mokysis juos grupuoti ir 

klasifikuoti. Išvykų, 

pasivaikščiojimų metu plės 

žinias apie saugų elgesį gatvėje: 

atpažins kai kuriuos kelio 

ženklus, aiškinsis, samprotaus 

apie nežinomų ženklų prasmę; 

stengsis išsiaiškinti gatvių 

pavadinimus, namų numeraciją. 

Suvoks, kad vienos transporto 

priemonės skirtos gabenti 

keleiviams, o kitos – 

kroviniams. Domėsis smėlio 

savybėmis (lygins smėlį esantį 

žaidimų aikštelėje ir 

paplūdimyje prie jūros: ras 

panašumus ir skirtumus), 

suvoks, kad su smėliu reikia 

žaisti atsargiai, galima juo 

sužeisti akis. 

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Mokslo ir žinių diena; 2. Saugaus eismo savaitė; 3. Susitikimas su Amsiu.; 4. Piešinių paroda „Vaikų šalis“.  
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Projektas „Rudens dovanos“ 

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas vaikui pažinti gėles, vaisius, daržoves, miško turtus; atrasti jų išvaizdos, skonio, faktūros savitumus; mokyti 

tausoti ir saugoti miško gėrybes. 

Projekto uždaviniai: 

1. Supažindinti vaiką su vaisiais, daržovėmis, gėlėmis, medžiais, krūmais, grybais naudojant tautosakos ir grožinės literatūros kūrinius. 

2. Mokyti panaudoti rudens gėrybes žaidimams, skaičiavimui, lyginimui, matavimui. 

3. Pratinti pažinti ir apibūdinti augalų savybes (kietas, trapus...), įvairius skonius; skirti, kurie augalai vartojami maistui žali, kurie apdoroti. 

4. Stebėti augalų pokyčius, sieti su metų laikų pasikeitimais. 

5. Pajausti spalvų įvairovę, perteikti meno priemonėmis. 

Projektinės temos aprėptis: 

❖ Gėlynas (gėlės sandara, žiedlapių spalvų ir formų įvairovė, nauda). 

❖ Sodas (vaismedžiai, vaiskrūmiai, darbai sode, derliaus apdorojimas). 

❖ Daržas (daržovių klasifikacija: lapinės, gūžinės, šakniavaisiai, šakniagumbiai; daržovių panaudojimas maistui, nauda žmogui; darbai darže 

ir įrankiai).  

❖ Miškas (klasifikacija: medis, krūmas; spygliuotis, lapuotis; medžio sandara; grybai, uogos, miško nauda žmogui). 

Projekto turinys: 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam, kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Parodys ženklais ar 

mimika ko nori. 

Reaguos į vaizdus ir 

garsus už lango. 

Rengiantis ties rankas, 

pats paims rūbus iš 

spintelės. Bandys rodyti 

dėmesį neįprastiems 

sezono reiškiniams. 

 

Savarankiškai eis į tualetą. 

Mokysis padedant 

suaugusiam    rengtis, 

bandys autis batus. 

Sužinos, kad vaisius, uogas ir 

daržoves valgyti sveika. 

Išsiaiškins, kodėl juos prieš 

valgį būtina nuplauti. Bandys 

savarankiškai rengtis ir autis 

batus. 

 

Valgydamas skirs ir teisingai 

pavadins vieną kitą uogą 

(braškė, avietė), vaisių (kriaušė, 

obuolys), daržovę (poras, 

cukinija).    Pratinsis valgant ir 

žaidžiant nesusitepti, tvarkingai 

padėti į spintelę rūbus ir avalynę. 
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Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Sieks judėti į priekį: 

ropos takeliu, šliauš, 

bandys atsistoti ir 

stovėti įsikibęs ar 

prilaikomas. 

Eis, bėgs, sustos 

paliepiamas. Mokysis 

užlipti ant suoliuko, 

stengsis pats 

savarankiškai nulipti.   

Užlips ant paaukštinimo, 

nušoks nuo jo. Mokysis 

mesti, ridenti didelį 

kamuolį.  Lips laiptais 

laikydamasis turėklų.     

Mokysis apeiti kliūtis, 

stengsis jų neužkliudyti. 

Trumpai pastovės ant vienos 

kojos, eis pasistiebęs arba 

keldamas aukštai kojas.  

 

Eis ir bėgs ratu, vorele, poromis. 

Mokysis šokinėti abiem kojomis 

į priekį, pašokti iš vietos į aukštį 

siekdamas kabančio daikto. 

Bandys tiksliau mesti, spirti, 

ridenti kamuolį. 

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Suklus išgirdęs 

suaugusiojo kalbą. 

Stebės nesudėtingą, 

trumpą inscenizaciją, 

į ją emocingai 

reaguos (plos, 

juoksis, krykštaus). 

Gebės kūno judesiais 

bei mimika parodyti, 

ko nori, o ko nenori. 

Atpažins ir parodys 

kai kuriuos daiktus 

(obuolį, gėlę, medžio 

lapą). Čiauškės.  

Klausysis trumpų 

kūrinėlių ir dainų apie 

vaisius, daržoves, 

medžius, reaguos į juos 

kūno kalba: mimika ir 

gestais. Mokysis kalbėti 

aiškiai, neskubant ir 

garsiai. Kartos su 

suaugusiuoju daržovių 

(morka, kopūstas, 

agurkas, bulvė), vaisių 

(obuolys, kriaušė), 

augalų (medis, gėlė, žolė) 

pavadinimus, stengsis 

juos aiškiai ištarti. 

Pratinsis kalboje vartoti 

būdvardžius (raudonas 

obuolys, didelis medis ir 

kt.).   

Klausysis lietuvių liaudies 

pasakų, dainų, garsažodžių, 

reaguos į skaitomą kūrinėlį   

kūno kalba, mimika.  

Pastebės ir pavadins vaisius, 

daržoves, augalus. Klausysis 

naujų žodžių (vaisius, 

daržovė, miškas), aiškinsis 

jų reikšmes, stengsis aiškiai 

ištarti. Pratinsis paklausti, 

atsakyti į klausimus 

trumpais (2-3 žodžių) 

sakiniais.  Mokysis vartoti 

prielinksnius ant, po, į, iš 

(ant stalo, po stalu, į mišką, 

iš miško).  

Pratinsis išgirsti ir suvokti 

įvairaus pobūdžio tekstų 

prasmes: žinutę iš vaikiškos 

enciklopedijos, laišką, 

patiekalo receptą. Pasakos 

pilnais sakiniais apie tai, ką 

mato, liečia, ragauja. Pratinsis 

apibūdinti vaisių ir daržovių 

skonį (saldus, rūgštus) 

vartodami būdvardžių 

laipsnius (saldus – saldesnis, 

saldžiausias). Sakiniuose 

pradės vartoti 

apibendrinamuosius žodžius 

(daržovė, vaisius, uoga, 

medis, krūmas) ir 

prieveiksmius šalia, tarp, 

todėl, dėl to, netyčia… 

Klausysis įvairaus pobūdžio 

tekstų, išgirs juose ir įsimins 

naujus, retai girdimus, žodžius 

(šakniastiebis, šakniagumbis, 

lapinė, gūžinė daržovė), 

aiškinsis jų reikšmes. Kalboje 

vartos daugiau apibendrinamųjų 

žodžių (vaismedis, vaiskrūmis, 

gėlynas, spygliuotis, lapuotis 

medis). Mokysis apibūdinti 

vaisių, daržovių, uogų, grybų 

ypatumus. Vartos 

įvardžiuotinius būdvardžius 

(saldžioji kriaušė, didysis 

miškas, nuodingoji musmirė ir 

kt.), mokysis padaryti 

daiktavardžius su priesagomis 

(beržynas, eglynas, pušynas, 

avietynas, spanguolynas.) 

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Domėsis ir vartys 

paveikslėlių 

knygeles, jose 

atpažins ir parodys 

vieną kitą vaisių ar 

daržovę. Stebės 

rašantįjį, bandys 

Atpažins ir parodys kai 

kuriuos vaisius ir 

daržoves paveikslėliuose. 

Dėlios paveikslėlius, 

vartys paveikslėlių 

knygas. Keverzos 

popieriaus lape, stebės 

Prašys paskaityti knygelę. 

Keverzos lape įvairias 

linijas (vertikalias, 

horizontalias, tiesias, 

kreivas, banguotas). 

Pavadins piešinėlyje 

pavaizduotas daržoves, 

Domėsis knygomis ir jų 

iliustracijomis. „Skaitys“ 

bendraamžiams knygas, su 

jais kartu „rašys”.   Pastebės 

knygose raides, skaičius, 

simbolius, bandys išsiaiškinti 

jų prasmę, bandys kopijuoti. 

Vartys, „skaitys“ knygas.  

Imituos rašymą. Pastebės 

knygose parašytą tekstą, juo 

domėsis, atpažins ir parodys 

kelias vienodas raides. Atras tarp 

kitų savo vardo kortelę užrašytą 

spausdintomis raidėmis. 
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paliesti rašymo 

priemones. 

rašymo priemonių 

paliekamus pėdsakus.  

vaisius, medžius ir kt.                

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Domėsis vaisiais 

(obuolys, kriaušė), 

daržovėmis (morka, 

agurkas), gėlėmis, 

medžiais. Reaguos į 

skirtingą vaisių ir 

daržovių išorinę 

sandarą, 

pavadinimus ir 

skonius. 

Pasivaikščiojimų 

metu, suaugusiajam 

padedant, suras gėlę, 

medį, žolę, lapą.  

Atpažins iš išvaizdos ir 

skonio kai kurias 

daržoves (morką, 

pomidorą, agurką) ir 

vaisius (obuolį, kriaušę), 

stengsis juos pavadinti.  

Skirs medį, gėlę ir žolę 

(ras juos darželio 

aplinkoje), susipažins su 

jų skiriamaisiais 

požymiais. Grupuos 

daiktus pagal nurodytus 

požymius (spalvą, dydį, 

formą): užduotį bandys 

atlikti pagal pavyzdį.  

Atpažins artimiausioje 

aplinkoje esančius augalus 

(medis, gėlė, žolė), suvoks 

jų skiriamuosius požymius. 

Skirs pagal spalvą, dydį, 

formą ir skonį kai kurias 

daržoves (morka, 

pomidoras, agurkas, 

kopūstas) ir vaisius 

(obuolys, kriaušė, slyva), 

juos teisingai pavadins. 

Atpažins dažniausiai 

matomus vaisius, daržoves, 

medžius (beržas, eglė, 

kaštonas), gėles (rožė, 

ramunė, dobilas), grybus 

(baravykas, musmirė) ir juos 

teisingai pavadins, mokysis 

nusakyti išvaizdos požymius. 

Žinos vietas, kur jie auga 

(miškas, sodas, daržas, 

pieva). Žinos vaisių ir 

daržovių panaudojimo 

maistui būdus (šviežios, 

virtos, džiovintos). Suvoks ir 

vartos apibendrinamuosius 

žodžius vaisius ir daržovė. 

Pakartos žinias apie medžio 

sandarą (kamienas, šakos, 

lapai ar spygliai), pastebės 

skirtumus tarp medžio ir 

krūmo.  

Susipažins su rečiau 

sutinkamomis daržovėmis 

(cukinija, patisonu, baklažanu), 

jas skirs pagal ryškiausius 

požymius, mokysis teisingai 

pavadinti. Daržoves skirstys į 

šakniastiebius, šakniagumbius, 

gūžines ir lapines. Praplės žinias 

apie augalų sandarą (šaknys, 

stiebas, lapas, žiedas). Prasiplės 

žinios apie vaisių, uogų, 

daržovių ir miško gėrybių naudą 

žmogui. Aiškinsis kaip šios 

gėrybės sandėliuojamos žiemai 

(marinuojamos, 

konservuojamos, džiovinamos ir 

kt.). Suvoks ir gebės papasakoti 

apie medžio ir krūmo skirtumus 

bei panašumus. Mokysis 

klasifikuoti medžius į lapuočius 

ir spygliuočius. 

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Atkreips dėmesį į 

judančius ar garsą 

skleidžiančius 

daiktus. 

Prodys pirštukais kiek 

turi metų. Parodys 

pasistiebdamas koks yra 

didelis. Žaisdamas 

stengsis atrasti reikiamo 

dydžio (didelis-mažas, 

ilgas-trumpas) ir spalvos 

daiktą (raudonas, 

mėlynas, žalias, 

geltonas). 

Mokysis sąvokų vienas, du, 

mažai ir daug. Atsakys į 

klausimą „kiek“.  Pratinsis 

išrikiuoti daiktus į vieną 

eilę.  Skirs daiktus pagal 

formą (skritulys, kvadratas), 

dydį (didelis-mažas, ilgas-

trumpas), spalvą. Suras, 

kokių daiktų supančioje 

aplinkoje yra po vieną, 

Nurodys kryptį savo kūno 

atžvilgiu. Pažins ir pavadins 

skaitmenis 1 ir 2. Labai 

skirtingus ir vienodus daiktus 

palygins pagal storį, svorį. 

Skaičiuos iki 3. Susipažins su 

skaitmeniu 3. Susipažins su 

geometriniais kūnais (rutulys, 

kubas, ritinys), sąvokomis: 

vakar, šiandien, rytoj, 

Pakartos skaičiavimą 5 ribose, 

prisimins žinomus skaitmenis. 

Skirs kelintinius skaitvardžius. 

Mokysis įvairius vaisius ir 

daržoves priskirti prie 

atitinkamos geometrinės formos. 

Dalins vaisius ir daržoves į 2 ir 4 

lygias dalis, susipažins su 

sąvokomis „pusė“ ir „ketvirtis“.  

Skirs naują geometrinę formą – 
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kokių – daug.   skaičiuos įvairiai išdėstytus 

daiktus. Mokysis skaičiuoti 

garsus, paskutinį skaitvardį 

priskirs visai grupei.  

trikampį. 

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Girdėdamas 

muzikinius garsus 

plos, mojuos, 

linguos galvą.  

Baksnos su storu 

teptuku, pieštuku. 

Pakartos dainelės ar 

muzikininio žaidimo 

judesius. Muzikuos su 

akmenukais ir 

barškučiais padarytais iš 

žirnių, pupelių, kaštonų ir 

kt. Stebės daržovių 

(morkos, burokėlio) 

paliekamus potėpius. 

Išmoktas daineles perteiks 

imitaciniais judesiais. 

Muzikuos padedamas 

pedagogo. Piešdamas, 

tapydamas bandys 

pavaizduoti konkrečius 

daiktus (medį, gėlę).  

 

Dainuos nesudėtingas, 

aiškaus ritmo dainas, atliks 

nesudėtingus šokio 

elementus. Savarankiškai 

kurs naujai dainai imitacinius 

judesius. Kurs ir fantazuos 

klausydamasis miško garsų 

įrašų. Piešdamas perteiks 

rudens spalvų gamą. 

Klausysis klasikinių muzikos 

kūrinių, stengsis atkartoti jų 

ritmą plojant greitai arba lėtai, 

garsiai arba tyliai. 

Ekperimentuos mišriomis dailės 

technikomis. Susipažins su 

spalvų maišymo subtilumais.  

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Emocingai reaguos į 

muziką ar rodomą 

paveikslėlį. 

Trumpam išlaikys 

dėmesį. 

Emocingai reaguos į 

įvairių formų ir spalvų 

gėles, daržoves, vaisius. 

Suklus išgirdęs žinomą 

dainą, muzikos kūrinėlį. 

Džiaugsis savo ir 

bendraamžių piešiniais.  

Džiaugsis menine veikla: 

norės dainuoti, šokti, vaidinti, 

piešti. Turės savo nuomonę 

apie vaidinimą, muzikos 

kūrinį ar piešinį. 

Džiaugsis ir mėgausis menine 

veikla. Rodys pasitenkinimą 

bendra veikla. Grožėsis rudens 

spalvomis. Pasakos, kas ir kodėl 

patinka.  

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Stebės vaisius, 

daržoves, medžius ir 

gėles. Tyrinės juos 

liesdamas bei 

kišdamas į burną, 

ragaudamas. Su 

suaugusiojo pagalba 

ieškos darželio 

kieme medžių, gėlių, 

žolių, rinks 

įvairiaspalvius 

medžių lapus. 

Apžiūrinės, purtys, 

ragaus vaisius bei 

daržoves. Stebės žoles, 

medžius ir gėles: 

susipažins su jų 

skiriamaisiais požymiais 

– gėlė turi žiedą, kvepia; 

žolė yra žema, žalia; 

medis – aukštas, turi 

daug lapų. 

Domėsis vaisiais ir 

daržovėmis: supras, kad jos 

skiriasi spalva, forma, 

dydžiu, skoniu. Susipažins 

su darželio kieme 

augančiais medžiais (egle ir 

kaštonu): supras, kad eglė 

neturi lapų, yra dygi, 

subrandina sėklas 

kankorėžiuose, o kaštonas 

turi didelius lapus, 

subrandina sėklas – 

kaštonus. Tyrinės 

kankorėžius ir kaštonus 

Stebės ir atpažins dažniausiai 

matomus vaisius, daržoves, 

medžius, gėles, grybus,  

žoles:  suvoks, kad jie visi yra 

augalai, bet skiriasi savo 

dalimis (vieni turi stiebą arba 

kamieną, šakas, lapus, žiedus, 

sėklas; kiti – tik kotą ir 

kepurę; treti – neturi žiedų 

arba stiebo; ketvirti – turi net 

po kelis stiebus). Sužinos apie 

augalų prisitaikymą prie metų 

laikų kaitos: dauguma rudenį 

nunyksta, gyvybę slėpdami 

Stebės, skaičiuos, matuos svers 

vaisius ir daržoves – išsiaiškins, 

kurie didžiausi, sunkiausi, 

lengviausi, mažiausi… Ieškos 

vaisių ir daržovių sėklų, o suradę 

jas stebės bei skaičiuos. Suvoks, 

kad augalus naudojame maistui, 

juose yra daug vitaminų, 

valgome įvairias jų dalis: šaknis 

(bulvė, morka, svogūnas ir t.t.), 

lapus (salotos, svogūno laiškai, 

rūgštynės). Stebėdami gėles, 

žoles, medžius ir krūmus, 

suvoks, kad vienus augalus 
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(sausus ir drėgnus). Stebės 

darželio gėlyne žydinčias 

gėles: supras, kad jos 

skiriasi spalva, lapų forma, 

ūgiu.  

sėklose (gėlės); medžiai ir 

krūmai – numeta lapus ir 

žiemoja ramybės būsenoje. 

Gėlyne suras subrandintų 

gėlių sėklų ir jas tyrinės 

(pastebės spalvą, formą, 

dydį).  

sutinkame tik tuomet, kai šilta 

(gėlės, žolė), o kitus ir žiemą, 

kai šalta (medžiai, krūmai). 

Išsiaiškins, kad augalų dalimis 

teka vanduo (atliks bandymą su 

baltos spalvos gėle ir ryškia 

spalva nudažytu vandeniu). 

Stebės lapo sandarą, pastebės 

jame gysleles, suvoks, kad jomis 

teka vanduo. 

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Sveikatos renginių savaitė. 2. Sporto šventė “Salduviukai-stipruoliukai" 3. Rudens šventė. 4. Išvyka į 

Salduvės parką. 

g 

      Eimantas Janušas (4 m. 9 mėn.) ir Ugnė Janušaitė (7 m. 2 mėn.) 
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Projektas „Gamtos paslaptys“ 

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas vaikui pažinti gyvąją ir negyvąją gamtą, mokyti atrasti savo vietą gamtos grandinėje, gerbti gyvūniją bei 

gyvybę, tausoti ir saugoti gamtą ir savo sveikatą.  

Projekto uždaviniai:  

1. Mokyti saugiai ir atsakingai bendrauti su gyvūnais, „susidraugauti“  su besikeičiančiais orais. 

2. Pratinti atrasti gyvūnų ir gamtos (vėjo, lietaus, vandens...) garsų pasaulį. 

3. Stebėti gyvūnų, paukščių ir žmogaus prisitaikymą prie gamtos pokyčių, susieti su metų laikų pasikeitimais.  

4. Skatinti tausoti švarią aplinką, rūšiuoti buitines atliekas. 

5. Siekti, kad vaikas pajaustų gyvūnų, besikeičiančių orų ypatumus, perteiktų juos meninėmis priemonėmis.  

Projektinės temos aprėptis:  
❖ Gyvūnija (migruojantys ir žiemojantys paukščiai, laukiniai ir naminiai gyvūnai: jų išvaizda, mityba, gyvenimo būdas, prisitaikymas prie 

metų laikų pokyčių). 

❖ Negyvoji gamta (vėlyvojo rudens požymiai, orų permainos, debesys, lietus, balos, dienos ilgumas). 

❖ Žmogus (kūnas: kūno dalių pavadinimai, jų funkcijos, skirtumai tarp mergaičių ir berniukų; apranga, mityba, būstas). 

❖ Sveikata (grūdinimasis ir judėjimas lauke, sveikas maistas – mitybos piramidė, vitaminai, švari aplinka).  

Projekto turinys: 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Stebės, kaip 

suaugusysis jį 

prausia ir šluosto.  

Suaugusiojo padedamas 

bandys plauti ir šluostyti 

rankas. Mimika ir 

ženklais, kartais parodys, 

kad nori į tualetą.  

Pasakys, ką mėgsta valgyti 

ir ko nemėgsta. Suaugusiojo 

padedamas mokysis 

apsirengti ir nusirengti, 

bandys savarankiškai 

praustis, šluostytis.  

Sužinos, ką valgyti sveika ir 

ko reikėtų vengti.  

Suaugusiojo padedamas ir 

skatinamas mokysis rūšiuoti 

buitines atliekas. 

Naudosis stalo įrankiais – 

šaukštu, šakute, mokysis 

naudotis peiliu. Stebėdamas 

mitybos piramidę svarstys ir 

aiškinsis, koks maistas sveikas ir 

visavertis. Stengsis nešiukšlinti, 

priminus, rūšiuoti buitines 

atliekas.  
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Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Mokysis atsistoti į ką 

nors įsitvėręs. 

Bandys stovėti 

įsitvėręs arba 

savarankiškai 

Padedamas lips laiptais 

aukštyn pristatomu 

žingsniu. Mokysis ridenti 

mesti, gaudyti didelį 

kamuolį.  Bandys pralįsti 

pro kliūtis keturpėsčia. 

Mokysis paimti daiktą iš 

viršaus apimdamas jį 

pirštais.  

Mokysis apeiti ir peržengti 

per kliūtis. Užlips ir nulips 

laiptais pakaitiniu žingsniu, 

laikydamasis suaugusiojo 

rankos arba turėklų. 

Mokysis suverti ant virvutės 

sagas.  

Eis ant pirštų galų. Šokinės 

abiem ir viena koja. Laiptais 

lips aukštyn ir žemyn 

nesilaikydamas už turėklų. 

Mokysis atlikti judesius 

plaštaka ir pirštais (kočioti, 

volioti tarp delnų tešlą, ją 

atgnybti). Mokysis 

taisyklingai laikyti žirkles ir 

kirpti popierių.  

Eis pristatydamas pėdą prie 

pėdos, atlikdamas judesius 

rankomis. Šokinės abiem 

kojomis vietoje ir judėdamas 

pirmyn. Peršoks per žemas 

kliūtis. Su pirštais ir ranka 

mokysis atlikti sudėtingesnius 

judesius (bandys susisegioti 

sagas, užtraukti užtrauktukus, 

užrišti batraiščius). Pieštuką ir 

žirkles pratinsis laikyti 

taisyklingai.  

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Reaguos į griežtą ir 

malonų suaugusiojo 

kalbos toną. 

Emocingai 

(plojimais, 

lingavimu, 

trepsėjimu) reaguos į 

klausomą dainelę, 

sekamą pasaką. 

Čiauškės, bandys 

kartoti garsus, 

mokysis mėgdžioti 

gyvūnų balsus (au, 

mū, miau). Žinos ir, 

išgirdęs tariamus 

pavadinimus, 

parodys kai kurias 

žmogaus arba 

gyvūno kūno dalis 

(koja, ranka, galva, 

nosis, uodega ir kt.).  

Klausysis skirtingu ritmu 

skaitomų kūrinėlių 

(greitai – lėtai). Gestais, 

mimika reaguos į 

muzikinį kūrinėlį ar 

inscenizaciją. Atpažins ir 

mokysis pavadinti kelis 

naminius ir laukinius 

gyvūnus, žmogaus ar 

gyvūno kūno dalis, 

drabužius, gamtos 

reiškinius. Mokysis 

taisyklingai tarti balsius 

ir priebalsius. Mėgdžios 

gyvūnų balsus, gamtos 

garsus (lietaus 

barbenimą, vėjo ūžesį 

kamine ir kt.). Pratinsis 

vartoti būdvardžius ir 

daiktavardžius, derinti jų 

giminę (didelis namas, 

Klausysis trumpų kūrinėlių, 

pasakų, greitakalbių – 

įsiklausys į kalbos tempą 

(lėtas – greitas). Mokysis 

pamėgdžioti gamtos garsus, 

gyvūnų balsus. Mokysis 

vartoti sinonimus (eiti: 

pėdinti, šliaužti, sliūkinti, 

čiūžinti…). Kalboje vartos 

veiksmažodžius, 

pavadinančius veiksmus 

(virti, kepti, tepti). Pratinsis 

deklamuoti su suaugusiuoju 

nesudėtingus ketureilius, 

įsijungti į suaugusiojo 

pradėtą pasakojimą, jį 

papildyti, patikslinti, 

užbaigti.  

Klausysis patarlių, 

priežodžių, pasakų be galo, 

greitakalbių. Pratinsis kalboje 

vartoti deminutyvus ir 

ištiktukus, apibūdinančius 

gamtos garsus (nuo stogo 

šlumšt, šaka triokš, balon 

pūkšt ir kt). Išmoks teisingai 

pavadinti drabužius, mokysis 

rengimosi veiksmų 

pavadinimų (autis, mautis, 

segtis, rištis). Suvoks ir 

pratinsis kalboje vartoti 

apibendrinamuosius žodžius 

(žvėreliai, paukščiai, maistas, 

baldai ir kt.). Deklamuos 

tradicinius eilėraščius, 

trumpai pasakos pagal 

paveikslą arba knygos 

iliustraciją.  

Klausysis gyvūnų balsų ir 

gamtos garsų įrašų, stengsis 

suvokti, kieno jie. Mokysis 

užminti ir įminti mįsles – 

pastebės ir bandys išsiaiškinti 

jose perkeltinę prasmę. Pratinsis 

teisingai pavadinti naminių ir 

laukinių gyvūnų jauniklius 

(kiaulė – paršiukas, avis – 

ėriukas, karvė - veršiukas ir kt.), 

vietą, kur laikomi naminiai 

gyvūnai ir paukščiai (kiaulidė, 

vištidė ir kt.). Vartos kalboje 

apibendrinamuosius žodžius 

(paukščiai, žvėreliai, drabužiai, 

baldai, indai), pakartos drabužių   

ir rengimosi veiksmų 

pavadinimus (vilktis, gaubtis, 

juostis, segtis). Seks liaudies ir 

literatūrines pasakas, deklamuos 

eilėraščius ar pasakų eiliuotus 
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piktas vilkas, maža katė). intarpus.  

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Vartys ir žiūrinės 

knygutes su gyvūnų 

bei drabužių 

paveikslėliais. 

Atpažins ir parodys 

keletą gyvūnų ir 

drabužių. Domėsis 

rašymo 

priemonėmis, stebės 

rašančiuosius.  

Vartydamas knygeles, 

stebėdamas paveikslėlius 

parodys pažįstamus 

gyvūnus, drabužėlius, 

žmogaus ir/ar kūno dalis. 

Su rašymo priemonėmis 

spontaniškai braukys 

popieriaus lape, stebės 

skirtingų spalvų ir storio 

paliekamus potėpius.  

Vartys knygeles, prašys jas 

paskaityti. Pavadins 

paveiklėliuose 

vaizduojamus gyvūnus, 

drabužius, gamtos reiškinius 

(lyja, sninga, žaibuoja). 

Stebės ir išbandys įvairias 

rašymo priemones, keverzos 

horizontalias ir vertikalias 

linijas.  

Domėsis spaudiniais 

(knygomis, vaikiškomis 

enciklopedijomis, žurnalais 

laikraščiais…), vaizduos kad 

„skaito“ ir „rašo”. Pasakos, 

ką mato paveikslėliuose. 

Pratinsis schematiškai žymėti 

artimiausios aplinkos daiktus. 

Dėlios paveikslėlius su 

užrašytomis pirmosiomis 

raidėmis.   

Domėsis abėcėlės raidėmis, 

skaičiais, skirtingais spaudiniais 

(kalendoriais, plakatais, 

valgiaraščiais ir kt.). Pratinsis 

kurti ir „leisti“ kartu su 

suaugusiuoju gyvūnų, valgių 

receptų, madų knygeles, dėlioti 

korteles su daiktais ir jų 

pavadinimais. Mokysis užrašyti 

spausdintomis raidėmis savo 

vardą.  

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Domėsis ir mokysis 

pažinti gyvūnus 

(šunį, katę, 

paukštelį) natūralioje 

aplinkoje ir 

paveikslėliuose. 

Mokysis atskirti ir 

parodyti tikrus, 

žaislinius ir 

paveikslėlyje 

pavaizduotus 

gyvūnus. Pratinsis 

atkreipti dėmesį į 

pagrindines jų kūno 

dalis (galva, letena, 

nosis, akis) ar kai 

kuriuos 

skiriamuosius 

požymius (uodega, 

sparnai). Rengiamas 

atpažins ir parodys 

Atpažins laukinius 

gyvūnus (vilkas, kiškis) ir 

naminius (katinas, šuo, 

karvė, ožka), pastebės ir 

išskirs ryškiausias jų 

savybes (karvė, ožka su 

ragais, kiškio ilgos 

ausys). Mokės pavadinti 

gyvūnų kūno dalis 

(galva, uodega, letena, 

snukutis). Mėgdžios 

gyvūnų ir paukščių 

balsus, judėjimo 

ypatumus. Rengiantis 

atneš drabužius ir 

avalynę, mokysis juos 

pavadinti.  Pakartos 

žinias apie indų paskirtį 

(šaukštu valgoma, iš 

puodelio geriama, puode 

verdama ir kt.), skirs 

Atpažins artimiausioje 

aplinkoje esančius laukinius 

(lapė, vilkas, kiškis) ir 

naminius gyvūnus (katinas, 

šuo, karvė, ožka), gebės 

pavadinti juos ir jų kūno 

dalis. Pastebės skirtumus 

tarp gyvūno ir paukščio. 

Aiškinsis kuo minta 

gyvūnai, kaip juda, kokie jų 

balsai. Žinos pagrindines 

žmogaus kūno dalis, turės 

žinių apie drabužius, 

mokysis juos pavadinti. 

Sužinos, kad vaisius ir 

daržoves valgyti sveika. 

Skirs atskirus gamtos 

reiškinius (lyja, drėgna, 

pučia vėjas, šalta).  

Atpažins dažniausiai 

matomus naminius ir 

laukinius gyvūnus bei juos 

teisingai pavadins, nusakys 

išvaizdos požymius, ras 

skirtumus ir panašumus. 

Pasakos apie laukinių 

žvėrelių gyvenimo būdą, 

mitybą, būstus, bandys 

pavadinti jų jauniklius. 

Suvoks ir apibūdins, kuo 

skiriasi suaugę gyvūnai nuo 

jauniklių. Pažins keletą 

išskrendančių į šiltus kraštus 

paukščių, mokės juos 

teisingai pavadinti. Plės, 

tikslins žinias apie žmogaus 

kūną, jo atliekamas funkcijas. 

Plės žinias apie grūdinimąsi 

(mankšta, vitaminai, 

vaistažolių arbatos). Žinos ir 

Atpažins ne tik naminius, bet ir 

laukinius gyvūnus, samprotaus 

apie jų gyvenimo skirtumus, 

pasakos kuo vieni ar kiti gyvūnai 

minta, kur gyvena, kaip prižiūri 

savo jauniklius. Suvoks, kad 

naminiai gyvūnai gyvena šalia 

žmogaus, žmogus juos prižiūri ir 

šeria. Susipažins su naminių 

gyvūnų ir paukščių nauda 

žmogui. Susipažins su dar 

nežinomu naminiu paukščiu – 

kalakutu. Plėsis žinios apie 

žiemojančius ir išskrendančius 

paukščius. Gebės paaiškinti, 

kodėl vieni išskrenda, o kiti 

lieka. Pavadins metų laiką – 

rudenį, plės žinias apie šio metų 

laiko požymius, susipažins su 

šviesos ir tamsos santykiu 

paroje. Išsamesnės žinios taps 
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vieną kitą drabužį 

(kelnės, suknelė, 

kepurė ir kt.). 

Parodys mimika kas 

patinka valgyti, o 

kas ne.  

mėgstamus maisto 

produktus. Skirs ir 

bandys pavadinti atskirus 

gamtos reiškinius – lyja, 

šalta.  

pavadins metų laiką (ruduo), 

domėsis rudens požymiais, 

tam metų laikui būdingais 

gamtos reiškiniais (rūkas, 

rasa, lietus, šlapdriba). 

Pratinsis derinti aprangą ir 

apavą prie metų laiko ir oro 

sąlygų.  

apie žmogaus kūną: žinos ir 

pavadins kai kuriuos vidaus 

organus (širdis, kraujagyslės, 

plaučiai), aiškinsis jų paskirtį, 

pratinsis pavaizduoti piešinyje. 

Susipažins ir analizuos maisto 

pasirinkimo piramidę – plės 

žinias apie tai, kas žmogui 

padeda būti sveikam.  

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Gestais ir mimika 

mokysis parodyti, 

jog suvokia, ką 

reiškia „yra- nėra“.  

Susipažins su sąvokomis 

vienas ir daug nė vieno, 

mažai,. Stebės skirtingų 

spalvų, formų (rutulys, 

kubas) ir dydžio daiktus. 

Žaisdamas mokysis 

atrasti reikiamos formos, 

spalvos ir dydžio daiktą.  

Pakartos žodžius vienas, du, 

mažai ir daug, bei sąvokas 

ilgas-trumpas-vienodi. 

Gebės išrikiuoti daiktus į 

vieną eilę. Tapatins daiktus 

pagal formą (skritulys, 

kvadratas), dydį, spalvą. 

Pradės įsidėmėti pagrindines 

spalvas: mėlyna, raudona, 

geltona, žalia. Suras, kokių 

daiktų supančioje aplinkoje 

yra po vieną, kokių – daug.  

Atpažins ir atrinks skritulio, 

kvadrato, trikampio formos, 

vienodo dydžio (ilgis, plotis) 

ir spalvos daiktus. Susipažins 

su ovalo forma. Skaičiuos iki 

4. Susipažins su skaitmeniu 4. 

Supras, kad prie daiktų 

pridedant po vieną jų skaičius 

grupėje didėja, o paimant po 

vieną – mažėja. Mokysis 

judėti nurodyta kryptimi 

(pirmyn, atgal, kairėn, 

dešinėn). Gyvūnų ir augalų 

skirtumams apibūdinti pradės 

vartoti žodžius„didesnis-

mažesnis“.  

Įtvirtins skaičiavimą 5 ribose, 

susipažins su skaitmeniu 5. 

Mokysis sudėlioti daiktus nuo 

mažiausio iki didžiausio (ir 

atvirkščiai). Susipažins su 

naujomis geometrinėmis 

formomis – trikampiu ir 

keturkampiu. Vartos kalboje 

kelintinius skaitvardžius. 

Pratinsis skirti kairę ir dešinę 

kūno puses. Mokysis įvardinti, 

kas yra prieš, už, šalia. 

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos 

krykštavimais į 

muzikos garsus, 

balso intonacijas, 

judesius. Eis paskui 

suaugusįjį būreliu, 

įvairiomis kryptimis. 

Domėsis dailės 

Klausysis muzikos ir 

aplinkos garsų. Mėgdžios 

gyvūnų judesius. 

Skambant muzikai plos, 

trepsės. Spontaniškai 

keverzos (pvz. pripieš 

gyvūnams uodegas, 

taškys lietaus lašus), 

Tyrinės muzikos 

instrumentus, jais gros su 

pedagogu. Mėgdžios 

gyvūnų ir paukščių garsus 

bei judesius. Pieš įvairias 

linijas, jas jungs. Bandys 

pavaizduoti konkrečius 

daiktus (gyvūną, žmogų, 

Dainuos trumpas, aiškaus 

ritmo dainas, dainavimą 

palydės ritmiškais 

imitaciniais judesiais. Tyrinės 

balso galimybes (dainuos 

tyliai ir garsiai). Gyvūnus, 

žmogų, pastatus pieš 

naudodamas linijas, dėmes, 

Dainuos vienbalses dainas, jas 

papildys pasirinktais muzikos 

instrumentais arba judesiais. 

Eksperimentuos mišriomis 

dailės medžiagomis ir 

priemonėmis (susipažins su 

taškymo technika). 

Vaizduodamas gyvūnus ar 
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priemonėmis, jas lies 

ir jomis baksnos į 

popieriaus lapą.   

džiaugsis dailės 

priemonių paliekamais 

potėpiais.   

namą, medį, gėlę).  geometrines ir laisvas formas. 

Eksperimentuos su dailės 

medžiagomis ir priemonėmis 

ieškodamas spalvų, linijų, 

formų, faktūrų įvairovės.   

žmogų, perteiks jų kūno 

proporcijas, bruožus, 

reikšmingas detales; suvoks 

vaizduojamų objektų (žemė – 

dangus) buvimo vietą. 

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla . 

Susidomės ir rodys 

pasitenkinimą, kai 

girdės muziką,  

matys ryškius 

paveikslėlius.   

Skirtingai reaguos į 

įvairius muzikos garsus, 

knygelių iliustracijas. 

Intuityviai mėgdžios tai, 

kas patinka.  

Emocingai suklus, kai išgirs 

girdėtus muzikos kūrinius, 

atpažins knygelių 

iliustracijas ar jose matytus 

gyvūnus.  Apžiūrinės savo ir 

kitų piešinėlius, džiaugsis 

savo puošnia apranga.  

Norės dainuoti, šokti, 

vaidinti, puoštis. Džiaugsis 

menine veikla. Pratinsis 

keliais žodžiais  pasakyti savo 

nuomonę apie muzikos 

kūrinį, dailės darbelį. Pradės 

reaguoti į kitų vertinimus.  

Gėrėsis savo ir kitų menine 

veikla. Pratinsis dalintis 

įspūdžiais po spektaklių, 

koncertų. Grožėsis gamtos 

garsais, daiktų formomis. 

Pasakys savo nuomonę apie 

muzikos kūrinėlį ar drabužį. 

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Pasivaikščiojimų 

metu stebės balas, 

domėsis lietaus 

lašais tekančiais per 

lango stiklą – brauks 

piršteliu žymėdamas 

vandens kelią. 

Suklus išgirdęs 

smarkų lietaus 

barbenimą į palangę. 

Klausysis 

suaugusiojo 

aiškinimo, kad lyjant 

lietui – šlapia.   

Plės vaizdinius apie 

vandenį – jis teka, būna 

šaltas ir šiltas; aiškinsis, 

kam vanduo reikalingas 

(juo prausiamasi, 

maudomasi, geriamas…), 

plukdys žaislus šiltame 

vandenyje. Stebės savo 

kūną (rankos plaštaką 

arba kojos pėdą pamerks 

į dažus, o paskui 

apžiūrinės jų paliekamus 

pėdsakus ant popieriaus 

lapo ar tapeto).  

Stebės ir tyrinės vandenį 

balose: pažins kai kurias jo 

savybes – skystas, skaidrus, 

drumstas, pratinsis tas 

savybes pavadinti. 

Tyrinėdamas įvairius 

daiktus, išsiaiškins, kurie 

vandenyje plūduriuoja, o 

kurie skęsta. Sužinos oro 

buvimo faktą: pūs burbulus 

(su kokteilių šiaudeliais) 

vandenyje, pūs muilo 

burbulus... Stebės savo ir 

draugų pėdučių arba 

plaštakų atspaudus ant 

popieriaus, mokysis juos 

lyginti didesnis – mažesnis – 

vienodi.  

Žaisdamas su vandeniu 

išbandys daiktus ir 

medžiagas, išsiaiškins jų 

savybes (plaukia ar skęsta 

vandenyje, sunkus ar lengvas, 

kietas ar minkštas). Stebės 

vandens būklės pasikeitimus: 

užšaldys vandenį ir atitirpins, 

užvirins ir išgarins. Suvoks 

oro buvimo faktą: įkvėps ir 

sulaikys kvėpavimą, stebės 

išpučiamą orą šaltu metu; pūs 

balionus. Sužinos, kad 

kvėpuojama plaučiais, apie šį 

vidaus organą ieškos 

informacijos enciklopedijose. 

Žaisdami tyrinės pirštų 

antspaudus: suvoks, kad 

kiekvieno vis skirtingi. 

Susipažins su šiukšlinimo 

žala gamtai: mokysis rūšiuoti 

Domėsis, medžiagomis (medis, 

tošis, šiaudai, vilna, plunksnos, 

akmuo ir kt.) bei jų savybėmis 

(plaukia vandenyje, skęsta, dega, 

lengvas, sunkus ir kt.). Tyrinės 

balas ir vandens telkinius: stebės 

kaip jie banguoja, mes 

akmenukus ir stebės kaip vanduo 

raibuliuoja (apskritimais). Pieš 

su pagaliukais ant vandens. 

Aiškinsis, kaip susidaro balos, 

kaip vanduo teka. Plės žinias 

apie žmogaus kūną (atras 

kraujagysles, širdį). Klausysis 

širdies plakimo stetoskopu, 

bandys skaičiuoti pulsą. Plės 

žinias apie šiukšlinimo žalą 

gamtai, stebės darželio kieme 

šiukšlių konteinerius, rūšiuos 

buitines atliekas. Tyrinės kaip 

greitai suyra buitinės atliekos 
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buitines atliekas. Tyrinės kaip 

greitai suyra buitinės atliekos 

(saldainio popierėlis ir bulvės 

lupenos).  

(plastikinis maišelis ir obuolio 

graužtukas).    

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Pasakų savaitė. 2. Ekskursija į Katinų muziejų. 3. Pramoga „Atliekiukų šou“.  4. Edukacinė veikla Šiaulių 

senąjame malūne „Duonos kelias”.  

 

Justas Kaupenas, 6 m. 4 mėn. 
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Projektas „Pusnynų pasakos“ 

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas vaikui susipažinti su žiemos įtaka gyvūnijai ir žmogui; ugdyti suvokimą, kad Kalėdos – saulės grįžimo diena, 

lydima susikaupimo, susitaikymo, papročių ir tradicijų. 

Projekto uždaviniai: 

1. Sužinoti kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją, suvokti sąsajas su šv. Kalėdomis; ugdyti vaiko dvasingumą. 

2. Stebėti žiemos orus, spalvas, vaizdus; teisingai pavadinti žiemos reiškinius, juos perteikti meninėmis priemonėmis. 

3. Mokyti susigyventi su žiemos džiaugsmais ir pavojais, džiugiomis šventinėmis akimirkomis. 

4. Pratinti pastebėti orų permainas, globoti alkstančius paukštelius. 

5. Išmokti susikaupti, pratinti atleisti, susitaikyti, aukoti, dalintis. 

Projektinės temos aprėptis: 

❖ Žiema (požymiai gyvojoje ir negyvojoje gamtoje; dienos ir nakties santykis paroje; baltasis badas, liaudies išmintis). 

❖ Žmogus (apranga, žiemos pramogos ir pavojai, grūdinimasis ir imuniteto stiprinimas). 

❖ Kalėdos (Adventas – laukimo ir susikaupimo metas; Kūčių papročiai ir tradicijos; saulėgrįža; laiškas Kalėdų seneliui, Kalėdų pramogos, 

dovanos). 

❖ Nauji metai (norai, svajonės, nauji sumanymai, žaidimai).  

Projekto turinys: 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Stebės, kaip 

suaugusysis jį rengia.  

Suaugusiojo 

rengiamas, jam padės. 

Suaugusiojo padedamas, 

nusirengs ir apsirengs. 

Šiek tiek padedamas 

apsirengs ir nusirengs, 

apsiaus ir nusiaus batus. 

Savarankiškai nusirengs ir 

apsirengs, apsiaus ir nusiaus 

batus, tvarkingai padės į vietą. 

Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Sėdės, šliauš, ropos 

pirmyn ir atgal, ko nors 

įsistvėręs atsistos, 

stovės laikydamasis ar 

Stovės, atsitūps, 

pasilenks, eis į priekį į 

šoną ir atgal, eis 

stumdamas ir 

Pastovės ant vienos kojos 

(3-4 sekundes). Eis skirtingu 

ritmu (greitai, lėtai), 

peržengs per neaukštas 

Stovėdamas pasistiebs, 

atsistos, ant kulnų. Eis ant 

pirštų galų, eis siaura liniją, 

gimnastikos suoleliu, lips 

Tobulins ėjimo pristatant pėdą 

prie pėdos įgūdžius, atliks 

judesius rankomis. Bėgios 

vingiais, greitėdamas ir 
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savarankiškai, bandys 

žingsniuoti, 

laikydamasis, vedamas 

arba savarankiškai. 

 

tempdamas daiktą, 

bėgs tiesiom kojom, 

atsisėdęs ant riedamo 

žaislo, stumsis 

kojomis, pralįs per 

kliūtis keturpėščia, 

padedamas lips 

laiptais aukštyn 

pristatomuoju 

žingsniu.  

kliūtis, eis plačia linija. 

Mokysis bėgti keisdamas 

kryptį, greitį. Lips ir nulips 

laiptais pakaitiniu žingsniu 

laikydamasis suaugusiojo 

rankos ar turėklų. Nušoks 

nuo laiptelio, peršoks liniją, 

atsispirdamas kojomis 

pašoks nuo žemės. 

laiptais aukštyn – žemyn 

nesilaikant turėklų. Šokinės 

abiem ir ant vienos kojos, 

nušoks nuo paaukštinimo. 

Pagaus didelį kamuolį. 

lėtėdamas, išsisukinėdamas, 

bėgs ant pirštų galų. Šokinės 

abiem kojom vietoje ir judant į 

priekį, ant vienos kojos. 

Mokysis šokinėti per virvutę, 

peršoks per žemas kliūtis, 

pašoks siekdamas daikto. 

Mokysis mesti ir spirti kamuolį į 

taikinį iš įvairių padėčių. 

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Reaguos į įvairius 

ritmus (greitą – lėtą) 

bei garsus (nukritusio 

daikto barkštelėjimą, 

šlapdribos, vėjo 

judinamos šakos 

barbenimą į palangę ir 

kt.). Stebės trumpą 

inscenizaciją, į ją 

emocingai reaguos 

(plos, linguos, šoks). 

Čiauškės, kartos, 

mėgdžios, jam tariamus 

garsus ir garsų 

junginius. Pratinsis 

išgirsti ir atlikti keletą 

nesudėtingų 

įpareigojimų 

(rengiantis atnešti 

batus, žaidžiant paduoti 

didelį meškiną ar mažą 

kamuoliuką).  

Klausysis trumpų 

pasakėlių ir eilėraščių 

apie žiemą.  Mokysis 

paprastų naujų žodžių 

(snaigė, sniegas, 

ledas), pratinsis juos 

suvokti ir aiškiai 

ištarti. Noriai dalyvaus 

bendraamžių 

pokalbiuose. Bandys 

kalbėti 2 žodžių 

sakiniais. Pratinsis 

kalboje vartoti 

būdvardžius (šlapias, 

šaltas, linksmas, 

liūdnas). Mokysis 

žaisdamas reguliuoti 

savo balso intonaciją 

(šaukdamas, 

šnibždėdamas). 

Bandys kartu su 

suaugusiuoju kartoti 

nesudėtingą ketureilį 

apie žiemą.   

Klausysis skaitomų ir 

deklamuojamų kūrinėlių, 

dainuojamų dainų – atsilieps 

į juos mimika bei gestais, 

stengsis pajusti jų 

melodingumą ir ritmą. 

Mokysis naujų žodžių 

(varveklis, šalna, plikledis, 

pūga, pusnynai...), bandys 

juos suvokti, aiškiai ištarti, 

išsiaiškinti prasmę.  Stengsis 

įvardinti tyrinėjamo sniego 

ir ledo savybes (kietas, 

šaltas ir kt.). Kalbės ir 

klausinės 2-3 žodžių 

sakiniais. Kartu su 

suaugusiuoju deklamuos 

trumpus eilėraščius, dainuos 

daineles apie Kalėdas ir 

žiemą. 

Klausysis pokalbių, sekamų 

ar skaitomų, kūrinėlių apie 

žiemą ir Kalėdas, adventinių 

dainų įrašų.  Stengsis 

išklausyti suaugusįjį ar 

bendraamžį. Deklamuos 

tradicinius eilėraščius apie 

žiemą, Kalėdas, atkreips 

dėmesį į pauzes tarp žodžių. 

Kurs pasakojimą pagal 

suaugusiojo pateiktą pavyzdį. 

Pakartos drabužių   ir 

rengimosi veiksmų 

pavadinimus. Pratinsis 

kalboje, pasakojime vartoti 

būseną nusakančius 

veiksmažodžius (sušalti, 

sušilti, apsidžiaugti) ir 

jaustukus (ak, oi, brr, fui, vai 

ir kt.) 

Klausysis ir suvoks skaitomą ar 

pasakojamą tekstą, klausinės kas 

neaišku – atkreips dėmesį į 

veikėjų kalbėjimo toną 

(malonus, atšiaurus, 

meilikaujantis). Pratinsis 

kalbėdamas žiūrėti į akis, 

stengsis pakartoti, pasakyti 

kitaip, jei kas jo pasakojimo 

nesuprato. Pats kurs ir pasakos 

istorijas apie žiemos išdaigas, 

Kalėdų stebuklus. Deklamuos 

tradicinius ir modernius 

Kalėdinius   eilėraščius, dainuos 

pasakų eiliuotus intarpus, mins 

mįsles. Susipažins su 

pusdalyviais (klampodamas, 

brisdamas, čiuoždamas, 

slidinėdamas ir kt.) ir 

padalyviais (brendant, lipdant, 

čiuožiant ir kt.). Pratinsis 

teisingai vartoti tik vienaskaitą 

ar daugiskaitą turinčius 

daiktavardžius. 
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Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Kartu su suaugusiuoju 

vartys, stebės knygeles 

ar paveikslėlius apie 

žiemą, Kalėdas. 

Atpažins ir parodys kai 

kuriuos nurodytos 

spalvos, formos ar 

dydžio daiktus. 

Domėsis įvairiomis 

rašymo priemonėmis. 

Atpažins mėgstamas 

knygeles, 

savarankiškai ar 

padedamas 

suaugusiojo  jas 

vartys. Atkreips 

dėmesį į aplinkoje 

esančias raides, 

simbolius, žodžius 

(klausinės, kas čia?). 

Pastebės gyvūnų ir 

žmonių pėdas sniege – 

jas stebės, bandys su 

pagaliuku braukyti 

linijas sniege.  

Domėsis knygomis ir jų 

iliustracijomis. Pradės 

atpažinti aplinkoje esančius 

simbolius. Piešiniu ir 

grafiniais ženklais „rašys“ 

laišką Kalėdų Seneliui. 

Stebės gyvūnų ir žmonių 

pėdas sniege, bandys   

„perskaityti” pėdelių raštą 

(atrasti savo ir suaugusiojo 

pėdas sniege). Braukys 

įvairias linijas sniege batu, 

pagaliuku, žaislu… 

Domėsis skaitymu ir rašymu:  

vaizduos, kad „skaito“  laišką 

ar knygą, kuri jam anksčiau 

buvo skaityta, kurs 

paveikslėliams pavadinimus. 

Bandys kopijuoti savo ar 

šeimos narių vardo pirmąsias 

raides. Tyrinės rašymo 

galimybes su švariomis 

biriomis medžiagomis 

(cukrumi, sniegu, smėliu…). 

Supras skirtingų spaudinių 

funkcijas (kalendorius, 

atvirukas, reklama...).  Išskirs 

pirmą ir paskutinį žodžio garsą. 

Bandys kopijuoti raides, žodžius 

ar užrašus. Kompiuteriu 

spausdins savo vardą, trumpus 

žodžius. Pasitelkęs gamtines 

medžiagas „rašys” žinomas 

raides ir skaitmenis ant sniego.  

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Domėsis žmonėmis 

artimiausioje aplinkoje 

ir paveikslėliuose 

(stebės suaugusiuosius 

ir vaikus: atpažins iš 

kitų darželio kieme savo 

grupės vaikus ir 

auklėtoją). Pratinsis 

parodyti žmogaus kūno 

dalis (galva, nosis, 

burna, akys, koja, ranka 

ir kt.) bei drabužius.  

Domėsis žmonėmis 

artimiausioje 

aplinkoje ir 

paveikslėliuose: 

atkreips dėmesį į 

žmogaus kūno dalis, 

pratinsis jas pavadinti. 

Domėsis žmonių 

apranga, pavadins kai 

kuriuos drabužius. 

Pasivaikščiojimų metu 

stebės ir mokysis 

pasakyti, koks oras 

(sninga, pučia vėjas, 

šalta). Stebės į 

darželio teritoriją 

atskrendančius 

paukščius, domėsis jų 

Domėsis suaugusiais 

žmonėmis ir bendraamžiais: 

atkreips dėmesį į žmogaus 

veidą, išskirs pagrindines 

dalis   (plaukai, akys, ausys, 

nosis, burna), pratinsis jas 

pavadinti. Mokės pavadinti 

žmogaus kūno dalis ir 

drabužius. Pasivaikščiojimų 

metu stebės orus, susipažins 

su žiemos gamtos reiškiniais 

(varveklis, šalna, plikledis, 

pūga, pusnynai...), mokysis 

juos pavadinti. Susipažins 

su medžiu egle puošiamu 

Kalėdoms, sužinos šio 

medžio pagrindines dalis 

(kamienas, šakos, spygliai). 

Plės žinias apie žmogaus 

kūną, aiškinsis jo funkcijas, 

pratinsis teisingai pavadinti. 

Pastebės, išskirs ir mokysis 

teisingai pavadinti drabužių 

smulkias detales (striukė: 

rankovės, apykaklė, gobtuvas, 

sagos, užtrauktukas, kišenės).  

Atkreips dėmesį į šventėms 

gražiai papuoštas gatves bei 

namus. Susipažins su žiemai 

būdingais požymiais. Skirs ir 

pavadins svarbiausius gamtos 

reiškinius žiemą, pratinsis 

nusakyti sniego ir ledo 

savybes.  Pakartos žinias apie 

eglę (ras skirtumus tarp eglės 

ir lapuočių medžių), 

Pastebės ir išskirs žmogaus 

veido (antakiai, blakstienos, 

skruostai, smakras) ir kūno 

(rankų ir kojų pirštai, nagai ir 

kt.) smulkias detales, gebės jas 

pavaizduoti piešinyje. Suvoks 

būtinybę derinti aprangą ir apavą 

prie metų laiko ir oro sąlygų. 

Įtvirtins žinias apie spygliuotį 

medį – eglę. Plės žinias apie 

Kūčių ir Kalėdų šventimo 

Lietuvoje papročius bei 

tradicijas. Kalėdas sies su 

saulėgrįža. Nusakys sniego 

sąvybes, plės žinias apie žiemos 

reiškinius (šerkšnas, lijundra) 

gamtoje,  pratinsis juos 

pavadinti. Stebės ir bandys 
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elgesio savybėmis 

(skraido, tupi ant 

medžių, lesa).  

Stebės į darželio teritoriją 

atskrendančius paukščius, 

sužinos, kad jie ieško maisto 

– pratinsis suaugusiojo 

padedamas juos lesinti, 

paberti trupinių.  

susipažins su papročiu puošti 

eglę per Kalėdas. Aptars 

žiemos pramogas ir pavojus. 

Susipažins su bendruoju 

pagalbos telefonu – 112. 

Pratinsis, suaugusiajam 

priminus, globoti per žiemą 

paukštelius.  

prognozuoti orus. Žinos keletą 

būdų kaip stiprinti sveikatą, kad 

nesirgtų per žiemą. Susipažins 

su žiemoti likusių paukštelių 

bėdomis žiemą, juos globos 

(pabers lesyklėlėje trupinių, 

grūdų). Plės žinias apie žiemos 

pramogas (čiuožinėjimą, 

slidinėjimą) ir pavojus. Pakartos 

bendrąjį pagalbos telefono 

numerį 112.    

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Susidomės kitokios 

spalvos, formos, dydžio 

rodomais daiktais. 

Suvoks yra, nėra, dar, 

taip, ne. 

Rikiuos daiktus į 

vieną eilę. Supras vis 

daugiau žodžių, 

kuriais nusakoma 

daikto forma 

(skritulys, kvadratas, 

rutulys, kubas), dydis 

(didelis, mažas), 

spalva. Susipažins su 

žiemai būdinga balta 

spalva. 

Susipažins su mėlynos 

spalvos atspalviais. Grupuos 

daiktus pagal formą 

(kvadratas, skritulys), pagal 

kiekį (po daug, po lygiai, 

tiek pat), dydį (ilgis, plotis), 

spalvą. Įtvirtins sąvokas 

vienas, du, daug, mažai. 

Supras, kokių daiktų 

supančioje aplinkoje yra po 

vieną, kokių – daug. Dėlios 

geometrines figūras iš vieno 

ilgio pagaliukų. Mokysis 

skirti dešinę ir kairę puses. 

Lygins dvi daiktų grupes, 

uždedant vieną daiktą ant 

kito. 

Skirs ir pavadins geometrines 

figūras (skritulys, kvadratas, 

trikampis, ovalas, 

stačiakampis). Skirs 

geometrinius kūnus (rutulys, 

kubas, ritinys). Lygins 

daiktus, grupuos pagal aukštį, 

storį. Paros dalis sies su savo 

gyvenimo ritmu (rytas, diena, 

vakaras, naktis). Judės 

nurodyta kryptimi (pirmyn, 

atgal, kairėn, dešinėn). 

Skaičiuos iki 5.  Susipažins 

su kaitmeniu 5. Žinos metų 

laikus. Susipažins su 

kelintiniu skaičiavimu. 

Domėsis laiko matavimo 

sąvokomis, kalendorinėmis 

šventėmis, gimimo datomis.  

Įtvirtins daiktų skaičiavimą iki 6, 

susipažins su skaitmeniu 6. 

Mokysis skaičiuoti kelintiniu 

skaičiavimu iki 6.  Mokysis 

skirti kairę ir dešinę puses. Skirs 

ir pavadins spalvų atspalvius. 

Įtvirtins žinias apie geometrines 

figūras lytėjimo ir regėjimo 

būdu. 

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos į muzikos 

garsus, melodijas, balso 

intonacijas, imituos 

gyvūnų judesius. 

Domėsis dailės 

Skambant muzikai 

ritmiškai plos, trepsės, 

tūpčios, barškins. 

Mėgdžios įvairias 

išgirstas intonacijas 

Daineles atliks palydėdamas 

imitaciniais judesiais. Žais 

muzikinius žaidimus, eis 

rateliu, jų tekstą imituos 

rankų, kojų judesiais. Pieš 

Dainuos trumpas, aiškaus 

ritmo, siauro diapazono 

daineles. Dainavimą palydės 

ritmiškais imitaciniais 

judesiais. Žaisdamas 

Dainuos vienbalses, dialogo 

pobūdžio dainas. Žaidžiant 

muzikinius ratelius – bėgs, eis, 

šoks bėgamuoju žingsniu, 

savarankiškai sumažins ir 



31 

 

priemonėmis, jas 

apžiūrinės, ragaus, 

vartys. 

bei veiksmus. Braukys 

pirštais, varvins dažus, 

maigys modeliną. 

tiesias, vingiuotas linijas, 

imituojant laiško rašymo 

tekstą. Eksperimentuos 

dailės medžiagomis ir 

priemonėmis. 

muzikinius ratelius – eis, bėgs 

trepsės, plos, mojuos, suksis 

po vieną ir poromis, 

susikabinę už parankių. 

Tapys maišant spalvas. Pieš 

pūtimo, taškymo technika. 

Lipdys iš atskirų detalių. 

padidins ratelį.  

Pieš monotipijos technika; ant 

glamžyto, šlapio popieriaus, kurs 

meninį gamtos peizažą maišant 

spalvas. Kurs siužetinius 

lipdinius, dekoruos lipdinius 

steka. 

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Susidomės, kai matys 

ryškius, gražius, gražių 

formų daiktus, žaislus, 

girdės ritmiškus 

muzikos ir kitus garsus, 

matys šokio judesius. 

Skirtingai reaguos 

girdėdamas muzikos 

garsus, aplinkos 

vaizdus, šokančius ir 

vaidinančius vaikus ar 

suaugusiuosius.  

Intuityviai mėgdžios 

tai, kas jam patiks. 

Atpažins kai kuriuos jau 

girdėtus kūrinius, šokius, 

ratelius, vaidinimo veikėjus. 

Paklaustas pasakys, ar 

patiko muzikos kūrinėlis, 

dainelė, šokis, vaidinimas, 

dailės darbelis. Emocingai 

reaguos džiaugdamasis savo 

puošnia apranga, pastebės 

šventėms papuoštą aplinką.  

Keliais žodžiais ar sakiniais 

pasakys savo įspūdžius apie 

klausytą muziką, dainelę, 

eilėraštį, pasaką, matytą šokį, 

vaidinimą, gamtos ir aplinkos 

daiktus, reiškinius, pastebės ir 

apibūdins kai kuriais detales. 

Norės šokti, dainuoti, 

vaidinti, pasipuošti. Reaguos į 

kitų vertinimus. 

Dalinsis įspūdžiais po 

spektaklių, renginių, koncertų. 

Supras ir pakomentuos veikėjų 

bruožus, siužetą, nuotaiką, 

spalvas, veiksmus. Grožėsis 

žiemos spalvomis, formomis, 

garsais. Pasakys savo nuomonę 

apie muzikos kūrinėlį, dainelę, 

šokį, vaidinimą, šventinę aplinką 

ar karnavalinį drabužį. 

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Pasivaikščiojimų metu 

stebės žiemos orus, 

klausydamasis 

suaugusiojo 

informacijos plės 

vaizdinius apie sniegą ir 

ledą – šaltas.  

Stebės žiemos orus bei 

tai, kas vyksta 

aplinkui (sninga, 

pusto, vyresni vaikai 

stato sniego senį...). 

Klausydamasis 

suaugusiojo 

informacijos, plės 

vaizdinius apie sniegą 

ir ledą: sniegas – 

šaltas, minkštas; ledas 

– šaltas, kietas. 

Stebės žiemos orus. Tyrinės 

iš dangaus krintančias 

snaiges, stebės snaiges 

nukritusias ant draugo 

kepurės ar pirštinės. Suvoks, 

kad sniegas yra baltas, 

šaltas, minkštas, o ledas – 

skaidrus, šaltas, kietas.  

Pats pasirinks žaidimui 

reikalingus daiktus ir 

medžiagas, juos tyrinės, 

išbandys. Atliks tyrimus su 

sniegu („Kas ėjo šiuo taku?“, 

„Bato pado antspaudas 

sniege“, „Pėdų raštai 

sniege“...). Stebėdamas 

žiemos orus pratinsis nusakyti 

sniego (šaltas, purus, birus) ir 

ledo (šaltas, kietas, skaidrus) 

savybes. Sužinos, kad šaltu 

oru vanduo lauke užšąla ir 

virsta ledu; atšilus orams 

ledas ištirpsta ir virsta 

vandeniu. 

Aiškinsis, iš ko daiktai padaryti 

ir kokia jų paskirtis. Pasakys, 

kad su nežinomais daiktais reikia 

elgtis atsargiai, stengsis pats tai 

daryti. Tyrinės sniegą ir ledą 

(išmatuos, kiek prisnigo, kokio 

storio ledas, organizuos „sniego 

mūšį“, stebės „sniego 

angelus“...). Suvoks ir nusakys 

sniego sąvybes (purus, lipnus, 

birus, šaltas...). 

Pasivaikščiojimų metu atkreips 

dėmesį į vėją: konstruos vėjo 

malūnėlius ir aitvarus, jais 

mokysis nustatyti vėjo kryptį 

(pučia iš šiaurės, rytų, pietų ar 
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vakarų).  

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Žiemos sporto šventė. 2. Advento vakaronė.  3. Ekskursijos prie Šiaulių miesto Kalėdinės eglutės ir į Šv. 

apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą.  4. Kalėdinės eglutės šventė. 

 

Juras Renusas (6 m.  3 mėn.) ir mama Živilė 
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Projektas „Vaikų pasaulis“ 

Projekto tikslas: sudaryti vaikui galimybę pažinti žaidimų įvairovę: mokytis senųjų lietuvių liaudies žaidimų, ratelių, pamėgdžiojimų, 

žaidinimų, skaičiuočių, pajuokavimų, skatinti domėtis žmogaus gyvenimo linija bei šviesos ir tamsos kaita. 

Projekto uždaviniai: 

1. Padėti vaikams suvokti žmogaus gyvenimo kelią: vaikystė, jaunystė, branda, senatvė.  

2. Mokytis bendravimo su skirtingų kartų žmonėmis, kaimynais, draugais. 

3. Pratintis pastebėti ir išreikšti meninėmis priemonėmis kitų žmonių nuotaiką, poelgius, jausmus, išskirtinumą. 

4. Supažindinti su įvairiais laiko skaičiavimo būdais: para, savaitė, metų laikai, metai. 

5. Skatinti būti imliu informacijai, pratinti naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: vaikiškomis enciklopedijomis, grafinėmis iliustracijomis, 

skaičiais, informacinėmis technologijomis, viešaisiais leidiniais ir t.t. 

Projektinės temos aprėptis: 

❖ Žaidimai (dėlionės, stalo, kūrybiniai, statybiniai, vaidmeniniai,  judrieji...). 

❖ Dangaus kūnai (saulė, mėnulis, žvaigždės, tamsos ir šviesos kaita; laikas: para, savaitė, metų laikai...). 

❖ Vaikystė (žmogaus gyvenimo tarpsniai: vaikystė, jaunystė, branda, senatvė; veikla susijusi su amžiumi; prisiminimais, nuotraukos, 

senoviniai žaidimai). 

❖ Draugystė (grupės taisyklės, susitarimai, elgesys, jausmai ir emocijos...). 

Projekto turinys: 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Išmoks laikyti 

arbatinį šaukštelį, 

bandys juo valgyti. 

Sriubą, košę valgys 

šaukštu, savarankiškai 

gers iš vaikams pritaikyto 

puodelio. 

Pradės savarankiškai 

naudoti stalo įrankius: 

šaukštelį, šaukštą, šakutę. 

Pratinsis ragauti įvairų 

maistą. 

Savarankiškai naudosis stalo 

įrankiais. Skirs pagrindines 

maisto produktų grupes: 

pieną, mėsą, daržoves, 

vaisius. 

Dažniausiai taisyklingai 

naudosis stalo įrankiais, su 

suaugusiojo pagalba serviruos ir 

tvarkys stalą. Suaugusiam 

priminus laikysis asmens 

higienos įgūdžių. 
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Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Sėdės, šliauš, ropos 

siekdamas paimti 

žaislą. Vedamas arba 

savarankiškai 

eidamas išlaikys 

pusiausvyrą. 

Vaikščios keisdamas 

judėjimo kryptį, žais su 

judėjimą skatinančiais 

žaislais. 

Bėgs keisdamas kryptį ir 

greitį. Pratinsis ridenti, 

mėtyti, gaudyti, spirti 

kamuolį. Mokysis įkirpti 

popieriaus lapą. 

Žaisdamas judės įvairiais 

būdais (pirmyn, atgal, į kairę, 

į dešinę, vingiais ir kt.). 

Eidamas, bėgdamas mokysis 

atlikti įvairius judesius 

rankomis. Žaisdamas 

judriuosius žaidimus laikysis 

jų taisyklių. 

Eis ir bėgs atlikdamas įvairius 

judesius rankomis ir kojomis. 

Šokinės abiem ir viena koja 

vietoje ir judėdamas į priekį. 

Mokysis šokinėti per sukamą 

šokdynę. Žais ir kurs judriųjų 

žaidimų taisykles. 

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Klausysis 

suaugusiojo 

kalbinimo, mimika ir 

gestais parodys, kad 

girdi, supranta kas 

sakoma. Suras ir 

atneš įvairaus 

dydžio, spalvos, 

formos žaislus. 

Emocingai reaguos į 

liaudiškus kalbinius 

žaidimus. Čiauškės, 

mokysis pavadinti 

mamą, tėtį ir žaislą 

lėlę (kartodamas 

garsų junginius 

paskui suaugusįjį, jį 

mėgdžiodamas). 

Pratinsis atlikti 

nesudėtingus 

įpareigojimus 

(pasodinti ir 

pamaitinti lėlę, 

pavežioti ją 

vežimėlyje ir kt.).  

Klausysis trumpų 

eilėraščių, pasakų apie 

dangaus kūnus, 

pasakojimų apie šeimos 

narius. Klausinės „kas 

čia”, pratinsis atsakyti į 

klausimus 2 žodžių 

sakiniais. Sužinos 

dangaus kūnų (saulė, 

mėnulis) pavadinimus, 

mokysis juos aiškiai 

ištarti. Pratinsis skirti ir 

pavadinti įvairaus 

amžiaus ir lyties žmones 

(berniukas, mergaitė, 

dėdė, teta, senelis, 

senelė), mokysis 

taisyklingai derinti šių 

daiktavardžių skaičių 

(berniukas – berniukai, 

mergaitė – mergaitės).   

  

Klausysis trumpų lietuvių 

liaudies pasakų, sakmių, 

dainų, kalbinių žaidimų apie 

žmones, gyvūnus, dangaus 

kūnus. Pratinsis atsakyti į 

klausimus pilnais (2-3 

žodžių) sakiniais. Mokysis 

apibūdinti žaislus, 

išskirdami jų ryškiausius 

požymius (dydį, formą, 

spalvą, medžiagą). 

Susipažins su deminutyvais 

(saulė, saulužė...) ir 

antonimais (jaunas – senas, 

didelis – mažas…), juos 

kartos, stengsis vartoti 

kalboje.  

Klausysis tekstų ne tik 

literatūrine kalba, bet ir 

tarmiškai. Stengsis įsiklausyti 

ir išgirsti atskirus garsus, jų 

mėgdžiojimus. Gebės kalbėti 

laikydamasis elementarių 

kalbinio etiketo normų. 

Pakartos   

apibendrinamuosius žodžius: 

žmonės, žaislai, dangaus 

kūnai... Pratinsis kalboje 

teisingai pavadinti giminystės 

ryšiais susijusius žmones 

(senelis, močiutė, dėdė, teta, 

pusbrolis…) ir apibūdinti jų 

savybes (mažas, jaunas, 

senas, geras, išdykęs ir kt.).  

Klausysis erzinimų, liaudiškų 

palinkėjimų, humoristinių 

eilėraščių ir dainelių literatūrine 

kalba bei tarmiškai. 

Apibūdindamas žmones ar 

dangaus kūnus įžvelgs ir 

įvardins smulkias, sunkiau 

pastebimas detales. Šeimos 

narius ir gimines pavadins ne tik 

vardais, bet ir pavardėmis. 

Atkreips dėmesį į žmonių 

jausmus ir emocijas, stengsis jas 

teisingai pavadinti. Pratinsis 

kalboje vartoti frazeologizmus 

(dinderį mušti – tinginiauti, 

dykinėti; galvą pametęs – 

skubantis; it musę kandęs – 

nusiminęs ir kt.), aiškiai tarti 

asimiliuotus priebalsius (p-b, d-

g).  



35 

 

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Vartys įvairias 

žaislines knygeles 

(emocingai reaguos į 

jų skleidžiamus 

garsus), stebės juose 

esančius 

paveikslėlius, 

atpažins 

pavaizduotus 

daiktus. Domėsis 

rašymo, piešimo 

priemonėmis. 

Atpažins mėgstamas 

knygeles, įvardins 

paveikslėliuose matomus 

veikėjus. Spontaniškai 

braukys popieriaus lape. 

Domėsis knygomis, šeimos 

albumais, juos vartys, 

pastebės raides bei 

simbolius. Keverzonėmis 

reikš savo patirtį, 

piešiniuose atrsiras įvairų 

ženklų ir simbolių 

užuomazgos. 

Domėsis suaugusiojo 

skaitomu tekstu Vaizduos, 

kad „skaito“ gerai žinomą 

knygą. Domėsis įvairiomis 

rašymo priemonėmis.  

Bandys kopijuoti 

spausdintomis raidėmis bent 

kelias savo vardo raides. 

Nuolat stebės grupėje ir 

artimiausioje aplinkoje esančius 

užrašus. Naudos piešiniuose 

raidžių elementus. Ant darbelių 

gebės užsirašyti savo ir šeimos 

narių vardus. Kopijuos draugų 

vardus, žaidimų,  dangaus kūnų 

ir gamtos reiškinių pavadinimus. 

Mokysis pavaizduoti daiktus ar 

reiškinius schematiškai (braižyti 

diagramas). 

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Domėsis supančioje 

aplinkoje 

sutinkamais 

žmonėmis ir žaislais. 

Juos atpažins ir 

parodys natūralioje 

aplinkoje bei 

paveikslėliuose. 

Atkreips dėmesį į 

žmogaus kūno dalis, 

jas parodys 

paveikslėlyje. 

Pratinsis surasti ir 

atnešti nurodytos 

spalvos, dydžio ar 

formos žaislus. 

Mokysis grupuoti 

daiktus: sudėti 

raudonus kamuolius 

į raudoną dėžę, o 

mėlynus – į mėlyną.  

Pradės skirti ir parodys 

paveikslėliuose 

skirtingos lyties 

(berniukas, mergaitė) ir 

amžiaus (mažas, senas) 

žmones. Pažins 

pagrindinius suaugusiųjų 

ar šeimos narių 

atliekamus darbus 

(šukuojasi, tvarko namus, 

valgo, plauna indus, 

valosi dantis ir kt.). 

Grupuos žaislus pagal 

nurodytą požymį (spalvą, 

dydį, formą): bandys 

užduotį atlikti pagal 

žodinį nurodymą. Skirs ir 

parodys paveikslėliuose 

saulę ir mėnulį, mokysis 

juos pavadinti.  

Orientuosis grupės, darželio 

ir namų aplinkoje. Pasakys 

savo amžių, šeimos narių 

vardus, kas jie tokie yra 

(mama, tėtis, brolis, 

senelis...). Skirstys žmones 

pagal lytį (vyrai: tėtis, 

brolis, senelis; moterys: 

mama, sesutė, močiutė) ir 

amžių (mažas, jaunas, 

senas). Išmoks pavadinti 

savo kūno dalis, sužinos 

apie jų funkcijas. Domėsis 

dangaus kūnais, pratinsis 

pavadinti saulę, mėnulį, 

žvaigždes. Mokysis 

pavadinti pagrindines paros 

dalis (rytas, diena, vakaras, 

naktis),  jas sies su žmogaus 

veikla.  Susipažins su 

apibendrinamaisiais 

Geriau orientuosis grupės, 

darželio ir namų aplinkoje. 

Pažins gyvenamosios 

vietovės objektus 

(parduotuves, gatves, namus). 

Skirs žmones pagal lytį, 

amžių, giminystės ryšius. 

Pastebės ir mokysis nusakyti 

aiškiausiai pastebimus šeimos 

narių ir gyvūnų požymius, 

bruožus. Įtvirtins žinias apie 

parą. Pratinsis teisingai 

pavadinti pagrindines paros 

dalis, jas susieti su spalvomis. 

Pradės suprasti ir mokysis 

vartoti sąvokas vakar, 

šiandien, rytoj. Žinos metų 

laikų pavadinimus, išskirs 

ryškiausius jų požymius. 

Pakartos ir suvoks 

apibendrinamuosius žodžius 

Puikiai orientuosis grupės, 

darželio ir namų aplinkoje. 

Žinos vieną kitą įsimintiniausią 

miesto objektą. Pakartos žinias 

apie adresą (namų ir darželio). 

Plės suvokimą, kodėl būtina 

žinoti adresą.  Domėsis žmogaus 

gyvenimu, pastebės skirtumus 

susijusius su įvairiais amžiaus 

tarpsniais (su jais susijusi 

žmogaus veikla), žmogaus 

lytimi, emocijomis ir jausmais. 

Pasakos apie savo šeimą, jos 

buitį, tradicijas. Žinos savo bei 

artimųjų ne tik vardus, bet ir 

pavardes. Domėsis 

enciklopedijose pateikta 

informacija apie dangaus kūnus 

(saulę, mėnulį, žvaigždes, 

planetas), gamtos reiškinius. 

Įtvirtins ir kalboje vartos 
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žodžiais žaislai, šeima – 

pradės juos suprasti.  

 

šeima, para, apranga, 

dangaus kūnai – pratinsis 

juos vartoti kalboje. 

sąvokas vakar, šiandien, rytoj. 

Žinos metų laikų pavadinimus, 

išskirs ryškiausius jų požymius 

(ras skirtumus ir panašumus). 

Susipažins su savaitės dienų 

pavadinimais. Pradės domėtis 

laikrodžiu ir jo rodomu laiku. 

Mokysis lyginti ir grupuoti 

daiktus, žaislus pagal paskirtį, 

spalvą ir medžiagą; klasifikuoti 

juos (pvz. indai – pietums ir 

arbatai).  

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Domėsis kitokios 

formos, dydžio, 

spalvos daiktais ar 

žaislais, juos ims, 

tyrinės. 

Supras ką reiškia vienas, 

du, daug, daugiau, 

mažiau, tiek pat. 

Klausysis skaičiuočių, 

eilėraščių, pasakėlių, 

kuriuose yra kas nors 

skaičiuojama, kartojama. 

Stengsis rasti reikiamos 

spalvos (raudona, 

mėlyna, žalia, geltona) ir 

dydžio (didelis-mažas, 

ilgas-trumpas) daiktus. 

Grupuos, lygins daiktus 

pagal dydį uždėjimo 

būdu, išskirs būdingas 

daiktų savybes. 

Dėlios vienodo ir nevienodo 

dydžio (pločio), formos 

(skritulys, kvadratas, 

trikampis), spalvos daiktus, 

žaislus (pvz. atskirs daiktus 

skirtus tik suaugusiam arba 

tik vaikui). Žaisdamas stalo 

žaidimus bandys skaičiuoti, 

matuoti sukauptą gamtinę 

medžiagą. 

Gebės atskaičiuoti ir 

skaičiuoti įvairiai išdėstytus 

žaislus, vaikų ir suaugusiųjų 

daiktus, gamtinę medžiagą. 

Skaičiuos iki 5. Skirs ir 

pavadins skaitmenis 1, 2, 3, 4, 

5.  Daiktus lygins pagal 

formą (skirtumai ir 

panašumai), dydį (ilgis, 

storis). Supras, kad prie 

daiktų pridedant po vieną jų 

skaičius grupėje didėja, o 

paimant po vieną – mažėja. 

Nurodydamas kryptį (savo 

kūno atžvilgiu) naudos 

žodžius: pirmyn, atgal, 

kairėn, dešinėn. Kalboje 

vartos sąvokas dydžių 

skirtumams apibūdinti. 

Skaičiuos 7 ribose, susipažins su 

skaitmeniu 7. Supras, kad žaislų, 

daiktų skaičius nepriklauso nuo 

daiktų formos, dydžio ir kitų 

savybių. (pvz. skirtingų spalvų, 

dydžių, formų  žaislai, žaidimai, 

buities daiktai). Skirs apskritą, 

trikampę, stačiakampę formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos į muzikos 

garsus (pvz. mamos 

Įdėmiai klausysis 

muzikos garsų, dainuos 

Dainuos nesudėtingas 

daineles, jas palydės 

Tyrinės muzikos 

instrumentus, susipažins su jų 

Klausysis įvairaus stiliaus ir 

žanrų muzikos kūrinių. Dainuos 
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niūniuojamą 

lopšinę). Atliks 

atitinkamus judesius 

(šoks su gėlytėmis, 

vėliavėlėmis). 

Stebėdamas knygos 

iliustracijas, 

žaisdamas emocijas 

reikš judesiu, 

mimika, balso 

intonacija. 

nesudėtingas, 

pasikartojančio teksto 

daineles. Klausydamas 

žaidinimų, muzikinių 

pasakų, mėgdžios įvairias 

intonacijas, rodys 

veiksmus. 

judesiais. Žais muzikinius 

žaidimus, judės pagal 

muziką. Vaidins 

mėgdžiodamas šeimos narių 

kalbą, veiksmus. 

grojimo technika, ritmiškai 

pritars suaugusiojo grojimui, 

klausysis jų skambėjimo. 

Klausydamas sekamos 

pasakos, improvizuos, atliks 

veikėjų judesius, perteiks jų 

charakterį. 

laisvai ir emocingai žinomas 

daineles. Spalvomis perteiks 

patirtas emocijas. Žais, vaidins 

pagal girdėtas pasakas, 

improvizuos kurdamas savas 

istorijas. 

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Džiūgaus 

girdėdamas 

ritmiškus garsus 

(pvz. barškučio ar 

grojančio žaislo).  

Reaguos į skirtingas 

suaugusiojo balso 

intonacijas, kontrastingus 

muzikos garsus. 

Intuityviai mėgdžios, tai 

kas patinka. 

Emocingai reaguos į 

muzikos kūrinį, šokį, ratelį, 

savo ir kitų piešinėlius. 

Paklaustas pasakys, ar 

patiko muzikos kūrinėlis, 

dainelė, šokis, vaidinimas. 

Skirtingai reaguos (ramiai 

arba emocingai) klausydamas 

skirtingo pobūdžio muzikos 

kūrinius, stebėdamas 

kontrastingą aplinką ir dailės 

darbelius. 

Grožėsis žiemos spalvomis ir 

garsais. Gebės pastebėti gamtos 

grožį.  Stebėdamas įvairias 

dailės parodas, lavins estetinį 

suvokimą. 

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Tyrinės visais 

pojūčiais (lies, kiš į 

burną, uostys) 

sudominusius 

žaislus. 

Pasivaikščiojimų 

metu stebės žiemos 

orus (sninga, šalta). 

Pastebės 

atskrendančius 

paukščius, mėgdžios 

jų judesius 

(straksėjimą, 

skraidymą). 

Domėsis žaislais (juos 

bandys sudėti, sumauti 

vieną ant kito arba 

išardyti). Pavykusį 

veiksmą kartos daug 

kartų. Pasivaikščiojimų 

metu stebės orus (šalta, 

sninga, pučia vėjas) ir 

mokysis juos pavadinti. 

Stebės paukščius 

atskrendančius į kiemą, 

mėgdžios jų judesius ir 

balsus, juos lygins didelis 

– mažas.  

Dėlios žaislus tam tikra 

tvarka, juos skaičiuos. 

Bandys išardyti žaislus ir 

sužinoti kas yra jų viduje. 

Stebės žiemos orus (pusto, 

pūga, sninga, šalta), 

pratinsis juos pavadinti. 

Pastebės ir pavadins 

dangaus šviesulius (saulė, 

mėnulis, žvaigždės). Stebės, 

skaičiuos paukščius, pabers 

jiems trupinių, stebės kaip 

lesa, žarsto sniegą kojomis. 

Domėsis medžiagomis iš 

kurių pagaminti žaislai ar 

įvairūs daiktai. Išskirs daiktų 

ir medžiagų savybes (sunkus 

– lengvas, minkštas – kietas, 

šiltas – šaltas ir kt.). Stebės 

žiemos gamtos reiškinius 

(pūga, plikledis, šerkšnas), 

pratinsis juos teisingai 

pavadinti. Fiksuos žiemos 

orus kalendoriuje, 

žymėdamas juos sutartiniais 

ženklais (skaičiuos, kiek buvo 

saulėtų dienų ir kiek 

apsiniaukusių ir kt.). Pastebės 

ir pavadins dangaus 

Aktyviai tyrinės supančią 

aplinką pasitelkdamas įvairias 

tyrinėjimui skirtas priemones 

(didinamuosius stiklus, 

mėgintuvėlius, žiūronus...): 

matuos varveklius ir sniego 

pusnis, stebės snaigių formas, 

fiksuos žiemos orus (braižys 

diagramas), pro užtamsintus 

stiklus žvelgs į saulę, pastebės 

skirtingas menulio fazes 

(informacijos apie mėnulio fazes 

ieškos enciklopedijose), tyrinės 

magneto ir žiūronų savybes.  

Plės žinias apie sveiką žmonių 

mitybą (tyrinės Coca colos 
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šviesulius (saulė, mėnulis, 

žvaigždės): išsiaiškins, kad jie 

visi šviečia tik skirtingu paros 

metu. Sužinos, kas padeda 

saugoti žmonių sveikatą, 

diskutuos apie sveiką mitybą 

(mokysis pasidaryti sodos 

vandens, aiškinsi ar jį gerti 

sveika). 

savybes). Globos paukštelius 

žiemą – padės įrengti jiems 

lesyklėles.  

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Tradicinė senelių vakaronė.  2. Nuotraukų paroda „Kai aš mažas buvau“. 3. Virtuali pramoga „Nuostabi 

mano Lietutuva“. 4.  Išmanieji vaikiškose rankose „Žiemuže, kur tu?“. 

 

                    Andrius Dovydaitis, 6 m. 3 mėn. 
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Projektas „Salduvės takeliu“ 

Projekto tikslas: pažinti savo gimtą miestą, šalį, mikrorajono, kuriame gyveni, geografinę, socialinę, istorinę aplinką, domėtis čia vykstančiais 

įvykiais, dalyvauti juose; stebėti ir saugoti supančią gamtą. 

Projekto uždaviniai:  

1. Susipažinti su Lietuvos ir Šiaulių miesto žemėlapiais (Lietuvos žemėlapyje rasti didžiuosius miestus, upes, ežerus, Baltijos jūrą. Šiaulių 

miesto žemėlapyje rasti savo ir draugų namus, Prūdelį, Talkšos ežerą ir kitus objektus).  

2. Domėtis ir įsijungti į įvairių socialinių struktūrų veiklą – lankytis muziejuose (Ch. Frenkelio, Katinų, Dviračių), dalyvauti jaunųjų gamtininkų 

veikloje.  

3. Ieškoti informacijos apie Šiaulių miestą ir kraštą, Šimšės mikrorajoną, Lietuvą enciklopedijose, žinynuose, knygose.  

4. Susipažinti su Lietuvos istorija, jos papročiais ir tradicijomis.  

5. Švęsti kalendorines šventes, įspūdžius perteikti meno priemonėmis.  

Projektinės temos aprėptis: 

❖ Šimšė (vietovės geografinė padėtis, žemėlapis, vardo kilmė, svarbiausi 

objektai, joje gyvenantys žmonės). 

❖ Salduvė (legendos ir padavimai). 

❖ Šiauliai (miesto geografinė padėtis, istorija, lankytini objektai: Ch. 

Frenkelio, Katinų, Dviračių muziejai, Šaulys ir Geležinė Lapė, 

Šv.apaštalų Petro ir Povilo katedra; vandens telkiniai, pramonė, 

prekybos centrai). 

❖ Lietuva (teritorija, apskritys, kaimynai, sostinė, miestai, upės, ežerai, 

Baltijos jūra, gyvūnija, augmenija).      

                     Arminas Buivydas (2 m. 9 mėn.) ir Arijus Buivydas (9 m. 6 mėn.) 
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Projekto turinys:          

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Bandys savarankiškai 

valgyti: mokysis 

smulkiai supjaustytą 

maistą imti šaukšteliu.   

Suaugusiojo skatinamas   

stengsis valgyti ir gerti 

savarankiškai.  Nuneš ir 

padės žaislą į nurodytą 

vietą.  

Valgydamas naudosis stalo 

įrankiais (šaukštu, šakute). 

Pasakys, kokius patiekalus 

mėgsta, o kokių ne. Sudės 

žaislus į jiems skirtas vietas. 

Mėgins pats apsiauti batus.  

Mokysis naudotis peiliu. 

Pastebės, kad yra nešvarus 

ir savarankiškai prausis, 

šluostysis. Užsimaus ir 

nusimaus kelnes, ausis 

batus.  

Domėsis, koks maistas sveikas ir 

naudingas organizmui. Serviruos 

stalą vadovaujamas suaugusio. 

Beveik taisyklingai naudosis 

stalo įrankiais (šaukštu, šakute, 

peiliu). 

Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Eis tiesiai takeliu. Mes 

kamuolį žemyn, tolyn.  

Lips į kalnelius, peržengs 

kliūtis. Ridens, neš, 

nuokalne didelius 

kamuolius. 

Pereis nuo ėjimo prie 

bėgimo ir atvirkščiai. 

Nušoks nuo 10-20 cm. 

aukščio daiktų. Užlips ant 

25 cm aukščio dėžės ir 

nulips. 

Šokinės abiem kojom judant 

į priekį. Peršoks per 

neaukštas kliūts. Tiksliau 

mes, ridens, spirs ir gaudys 

kamuolį. Taisyklingiau 

laikys žirkles: mokysis 

kirpti tiesias ir apskritas 

formas.  

Eis, bėgs poromis susikabinus 

rankomis, keičiant kryptį. Eis 

virve padėta vingiais. Šokinės 

judant pirmyn. Šoks nuo 

paaukštinimo į nurodytą vietą. 

Mokysis mesti smėlio maišelį, 

kamuolį į horizontalų arba 

vertikalų taikinį. Mokysis 

perlipti suolelį ropom, 

remdamiesi plaštakomis ir 

keliais. 

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Išgirs, supras ir 

reaguos į suaugusiojo 

tariamą savo ar artimų 

žmonių vardą. Bandys 

ištarti suaugusiojo 

padedamas 

nesudėtingus žodžius 

mama, tėtė, lėlė, 

mėgdžios namuose 

auginamų ar 

pažįstamų gyvūnėlių 

balsus – au, miau. 

Klausysis trumpų istorijų 

ar eilėraščių apie namus, 

šeimos narius. Supras 

suaugusiojo ir vaikų 

kalbą. Dalyvaus 

bendraamžių pokalbiuose 

ir žaidimuose. Pavadins 

baldus (stalas, kėdė, 

lova), indus (lėkštė, 

puodelis), mokysis juos 

aiškiai ištarti. Kartos 

veiksmažodžių (plauti, 

Klausysis tarmiškai sekamų 

sakmių ir pasakų, 

dainuojamų dainų. Reaguos 

į kelis vienas paskui kitą 

sekančius prašymus. Gebės 

3-4 žodžių sakiniais atsakyti 

į elementarius klausimus. 

Pratinsis kalbėtis su 

bendraamžiais – dialoginė 

kalba; aiškiai ir teisingai 

tarti daugumą gimtosios 

kalbos garsų. Susipažins su 

Klausysis patarlių ir 

priežodžių apie namus bei 

gimtą kraštą; tarmiškai 

sekamų sakmių – aiškinsis 

nežinomų žodžių prasmę.  

Tobulės dialoginė kalba. 

Taisyklingai tars ilguosius ir 

trumpuosius balsius. 

Deklamuos eilėraščius. 

Pakartos prielinksnių: ant, 

prie, už, po...vartojimą.  

Apibūdins įvairių daiktų 

Klausysis įrašų ir supras, kai bus 

kalbama ne gimtąja, o užsienio 

kalba arba tarmiškai. Pajus 

ryškiausius tarmės ir bendrinės 

kalbos skirtumus. Kalbės, 

pasakos apie tai kas buvo įvykę, 

ką girdėjo ar matė televizijos 

laidoje, kino filme. Kalboje 

vartos dalelytes: gal, argi, juk, 

netgi, daiktavardžius, 

veiksmažodžius, būdvardžius ir 

kitas kalbos dalis. Pratinsis 
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Supras veiksmų 

pavadinimus (eiti, 

bėgti, lipti, važiuoti ir 

kt.). Vartos kelis 

trumpus žodelius 

veiksmams įvardyti.  

valyti, virti, kepti ir kt.) ir 

būdvardžių (raudonas, 

mėlynas, šiltas, šaltas) 

vartojimą kalboje. 

Pratinsis vartoti 

mandagaus bendravimo 

žodžius (ačiū, prašau, 

labas rytas, viso gero).   

apibendrinamaisiais 

žodžiais (indai, baldai), 

mokysis juos aiškiai ištarti, 

aiškinsis prasmę. Susipažins 

su senoviniais daiktais 

(kubilu, verpste, liže), 

mokysis juos ištarti, 

pavadinti, aiškinsis tų daiktų 

paskirtį.  

savybes ir medžiagas, iš 

kurių daiktas padarytas 

(medinis, gintarinis, 

šiaudinis…). Žodynas 

praturtės lietuvių liaudies 

etnografinių daiktų 

pavadinimais: puodynė, 

klumpės, kurpės, ratelis... 

vartoti vietovardžius ir 

sudurtinius daiktavardžius 

(duongeldė, duonkubilis ir kt.), 

indus, kuriuose laikomi maisto 

produktai (duoninė, cukrinė, 

druskinė).  

 

 

 

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Domėsis knygelėmis 

ir paveikslėliais, juos 

stebės, vartys, 

atpažins ir parodys 

žinomus daiktus. 

Tyrinės įvairias 

rašymo priemones, 

braukys įvairių spalvų 

bei skirtingo storio 

linijas. 

Domėsis paveikslėlių 

knygelėmis, dėlios 

paveikslėlius. Knygose 

pastebės raides, klausinės 

„kas čia?” Įvairiomis 

rašymo priemonėmis 

spontaniškai braukys 

popieriaus lape. 

Gebės sieti paveikslėlius su 

juose vaizduojamais 

konkrečiais daiktais, juos 

pavadins. Stebės raides, 

skaičius, schemas. 

Įvairiomis rašymo 

priemonėmis pratinsis 

schematiškai atvaizduoti 

daiktus.  

Supras, kad skaityti visada 

malonu. Domėsis 

kompiuteriu.  Žaisdamas 

stebės gatvės planus ir 

pastato schemas, kurs 

žodžius, „savo kalbą“. Išgirs 

pirmą garsą trumpuose 

žodžiuose. Pratinsis 

kopijuoti spausdintomis 

raidėmis keletą savo vardo 

raidžių.  

Domėsis Šiaulių miesto gatvių ir 

Šimšės mikrorajono planais, 

Lietuvos žemėlapiu. „Kalbės” su 

bendraamžiais užsienio ar 

ateivių kalba. Gebės nustatyti 

žinomos raidės vietą žodyje 

(pradžioje, viduryje, pabaigoje). 

Kopijuos žodžius ir užrašus. 

Gebės parašyti savo vardą 

spausdintomis raidėmis. 

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Atpažins artimus 

žmones nuotraukose ir 

juos parodys: mamą, 

tėtį, brolį, sesutę, 

močiutę, senelį. 

Reaguos į savo ir 

artimųjų vardus 

(dairysis, ieškos 

artimiausioje 

aplinkoje vos ištarus 

jų vardus). Išskirs ir 

parodys žmogaus ar 

gyvūno kai kurias 

Atpažins nuotraukose 

save ir artimus žmones, 

bandys juos pavadinti. 

Aiškinsis baldų ir indų 

paskirtį (ant kėdės 

sėdima, lovoje miegama, 

iš puodelio geriama, į 

lėkštę pilama sriuba). 

Mokysis indus ir baldus 

teisingai pavadinti. 

Domėsis suaugusių 

žmonių darbu (plauti, 

siūti, valyti, kloti ir kt.).  

Žinos savo ir šeimos narių 

vardus. Pasakos, ką jie dirba 

(profesijos). Pasakys savo 

amžių. Vis geriau 

orientuosis grupės, darželio, 

kiemo, gatvės aplinkoje. 

Suvoks indų ir baldų 

paskirtį, juos teisingai 

pavadins, žinos, kad juos 

reikia tausoti, saugoti. 

Pratinsis išskirti ir pavadinti 

daiktų detales (namas: 

sienos, langai, durys, 

Stebėdamas šeimos 

nuotraukas, atpažins save 

kūdikystės nuotraukose, 

pastebės ir suvoks savo 

augimą. Pagilins žinias apie 

darželį ir grupę. Sužinos, 

kad gyvena Šiaulių mieste, 

susipažins su gatvės 

pavadinimu. Susipažins su 

Lietuvos simboliais: herbu, 

vėliava, himnu – mokysis 

ištarti šiuos žodžius. 

Susipažins su medžiagomis 

Nuotraukose atpažins ne tik save 

kūdikystėje, bet ir mažus tėvus 

ar senelius jaunystėje. Pasakos 

apie savo šeimą (tėvų profesijas, 

pareigas), jos buitį, tradicijas. 

Plės žinias apie Šiaulių miestą 

(jo pramonę, prekybos centrus) 

ir Lietuvą (sostinę, miestus, 

upes, ežerus). Įvardys kelis 

žinomus Šiaulių miesto 

lankytinus objektus (Šaulys, 

Frenkelio vila, Katinų, Dviračių 

muziejai, Šv. Apaštalų Povilo ir 
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kūno dalis. Stebės 

artimiausioje 

aplinkoje esančius 

daiktus (baldus, 

indus) – juos atpažins 

ir parodys natūralioje 

aplinkoje arba 

paveikslėliuose.     

stogas; kėdė: keturios kojos, 

sėdynė, atrama). Mokysis 

lyginti, grupuoti daiktus 

pagal paskirtį, spalvą. 

Pratinsis suprasti 

apibendrinamuosius žodžius 

(indai, baldai). 

(medis, metalas, popierius, 

audinys, gintaras ir kt.) iš 

kurių pagaminti daiktai, 

mokysis teisingai jas 

pavadinti. Domėsis 

artimiausia aplinka: šalia 

namų ar darželio esančiais 

pastatais.  

Petro Katedra). Skirs Lietuvos 

herbą ir vėliavą iš kitų, klausysis 

himno, žinos vėliavos spalvų 

prasmes. Dalyvaus kalendorinių 

švenčių paminėjimuose (Vasario 

– 16-oji, Užgavėnės “Op”).  

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Mimika parodys ką 

reiškia yra arba nėra. 

Kartos matytus 

veiksmus su daiktais. 

Parodys pirštukais arba 

pasakys kiek turi metų. 

Išmoks atnešti prašomo 

dydžio (didelis,  mažas, 

aukštas, žemas), spalvos, 

formos (skritulys, 

kvadratas) žaislą, daiktą. 

Orientuosis grupėje. 

Visaip bandydamas suras 

reikiamą dėlionės detalę. 

Supras daiktų palyginimui 

naudojamus žodžius: didelis 

– mažas, ilgas – trumpas, 

storas – plonas. Lygins 

daiktus pagal aukštį. 

Susipažins su erdvinėmis 

kryptimis savęs atžvilgiu. 

Skirs ir pavadins 

geometrines figūras 

(skritulys, kvadratas, 

trikampis). Lygins daiktų 

grupes žodžiais „daugiau“, 

„mažiau“, „tiek pat“, „po 

daug“, „po lygiai“. 

 

Kartos kelintinius 

skaitvardžius (pirmas, antras 

ir t.t.). Vartos žodžius 

dydžių skirtumams 

apibūdinti (didesnis – 

mažesnis, ilgesnis – 

trumpesnis, storesnis – 

plonesnis, aukštesnis – 

žemesnis ir t.t.). Skaičiuos 

įvairiai išdėstytus daiktus, 

garsus, judesius. 

Atskaičiuos ir skaičiuos iki 

5. Pavadins skaitmenis 1, 2, 

3, 4, 5. Lygins įvairias 

formas (panašumai ir 

skirtumai). Dėlios daiktus 

didėjimo ir mažėjimo tvarka 

(didumas, ilgis, plotis, 

aukštis, storis). 

Skaičiuos ir atskaičiuos daiktus 

8 ribose, skaitmuo 8. Kartos 

žinias apie apskritą, trikampę ir 

stačiakampę formas. Supras ką 

reiškia sudėti daiktus nuo 

mažiausio iki didžiausio ir 

atvirkščiai. Daiktų požymius 

nusakys sąvokomis: arti, toli, 

arčiau, toliau.  

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos į muzikos 

garsus ir judesius. Pats 

judės pagal lėtą ir 

greitą muziką. 

Domėsis ir džiaugsis 

dailės priemonėmis, 

Skambant muzikai 

ritmiškai plos, trepsės, 

tūpčios. Taisyklingai eis 

rateliu, raiškiai perteiks 

būdingus personažų 

judesius. Džiaugsis dailės 

Drauge su pedagogu žais 

muzikinius žaidimus. Judės 

pagal muziką, gros 

vaikiškais muzikos 

instrumentais. Skirs ir 

pavadins 4 pagrindines 

Bandys pritarti muzikos 

instrumentais lietuvių 

liaudies ir autorių dainoms. 

Klausysis Lietuvos himno. 

Išmoks lietuvių liaudies 

šokių ir ratelių. 

Atpažins kai kurių lietuvių 

liaudies muzikos instrumentų 

tembrus, gebės juos klasifikuoti 

(styginiai, pučiamieji, 

mušamieji, klavišiniai). Stengsis 

schematiškai žymėti daiktus: 
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jas apžiūrinės, ragaus.    priemonių paliktais 

pėdsakais, sieks pakartoti 

įdomią patirtį.  

spalvas. Bandys nupiešti 

konkrečius daiktus (namą, 

žmogų, mašiną). 

Eksperimentuos dailės 

medžiagomis ir 

priemonėmis, piešdamas 

Šiaulių miesto objektus.  

pieš Šiaulių miesto gatves, 

žmones, transporto priemones, 

kurs Šimšės mikrorajono 

žemėlapį. Klausysis Lietuvos 

himno, bandys jį atlikti.  

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Sutelks dėmesį į 

emocionalią 

suaugusiojo kalbą, 

rodys pasitenkinimą 

stebėdamas spalvingus 

paveikslėlius, ryškius 

žaislus. 

Aktyviai reikš emocijas 

klausydamas linksmos ar 

liūdnos muzikos. Stebės 

šokančius ar vaidinančius 

vaikus, bandys juos 

mėgdžioti.  

Atpažins jau girdėtas 

daineles, žaidimus, pasakų 

veikėjus. Paklaustas, ar 

patiko dainelė, vaidinimas, 

atsakys į klausimą. 

Džiaugsis menine veikla, 

skambančia muzika. 

Skirtingai reaguos į 

linksmus ir liūdnus kūrinius 

(tamsių ir šviesių spalvų 

meno kūrinius, geraširdžius 

ir nedorus vaidinimų 

veikėjus). 

Vertins kitų muzikos atlikimą, 

norės piešti skambant muzikai. 

Grožėsis Lietuvos gamta, 

vartydamas knygas, stebėdamas 

atvirukus. Džiaugsis piešimo 

procesu tapydamas Lietuvos 

gamtą, ornamentais puošdamas 

močiutės skarą ir t.t. Pastebės ir 

grožėsis tautodailės ornamentais 

papuoštais daiktais, drabužais.   

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Reaguos į tai kas 

vyksta aplinkui: stebės 

orų pokyčius (sniego 

tirpimą), atkreips 

dėmesį į garsus 

(vandens lašėjimą nuo 

stogų, upeliukų 

čiurlenimą). Stebės 

savo ir draugų 

aprangą.  

Stebės orų pokyčius 

(tirpsta sniegas ir ledas, 

teka vanduo), mokysis 

juos pavadinti 

pamėgdžioti gamtos 

garsus. Pastebės 

atskrendančius 

paukščius, mėgdžios jų 

judesius ir balsus. Stebės 

savo ir draugų drabužius, 

bandys vieną kitą 

pavadinti, pasakyti 

spalvą.  

Bandys žaislus skaičiuoti, 

dalinti po lygiai. Tyrinės 

daiktus ar medžiagas, 

išsiaiškins jų savybes 

(plaukia, skęsta, tirpsta ir 

t.t.). Stebės tautines juostas: 

domėsis jų raštais ir 

spalvomis.  

Stebės lietuvių etnografinius 

daiktus: aiškinsis medžiagas 

iš kurių jie padaryti. Stebės 

lietuvių tautinius kostiumus 

(mokysis pavadinti atskiras 

jų dalis, aptars spalvas, 

medžiagas, raštus). 

Žaisdamas tyrinės spalvas, 

bandys jas maišyti ir gauti 

naujas (sumaišius geltoną ir 

mėlyną – gaunama žalia ir 

kt.). 

Stebės skirtingų Lietuvos 

regionų pastatus ir tautinę 

aprangą (pastebės skirtumus ir 

panašumus). Stebės šviesą: 

įsitikins, kad ji yra natūrali 

(saulės) ir dirbtinė (žvakių, 

lempos, židinio). Tyrinės žvakės 

savybes. Žais šešėlių žaidimus.  

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Išvyka visuomeniniu miesto transportu; 2. Ekskursija traukiniu iki Radviliškio; 3. Kalendorinės šventės 

(Užvagėvės „Op“, Vasario  16-oji); 4. Pramoga prie Salduvės piliakalnio.  
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Projektas „Pavasario žingsniai“ 

Projekto tikslas: stebėti pavasario pokyčius gamtoje ir artimiausioje aplinkoje. Gilinti žinias 

apie paukščių ir augalų prisitaikymą prie metų laikų pokyčių; formuoti vaikų taikaus 

bendravimo ir bendradarbiavimo pradmenis.  

Projekto uždaviniai:  

1. Susipažinti su Kaziuko mugės tradicijomis ir papročiais. 

2. Pažinti parskrendančius paukščius, įsiminti jų pavadinimus, mokytis skirti ir pamėgdžioti 

balsus. 

3. Mokytis taikiai bendrauti, susitarti, sulaukti savo eilės.  

4. Daiginti įvairių augalų sėklas, jas tyrinėti, skaičiuoti. 

5. Patirtus įspūdžius ir išgyvenimus išreikšti meno priemonėmis.  

Projektinės temos aprėptis: 

❖ Kaziuko mugė (tradiciniai lietuvių amatai ir verslai, legendos, verbos). 

❖ Savaitė be patyčių (bendravimas, bendradarbiavimas, žaidimai, pagalba, elgesys). 

❖ Gyvūnija (pavasario poveikis paukščiams, varliagyviams, vabzdžiams ir žvėreliams). 

❖ Augalai (pumpurai, sėklos, svogūnėlai, gėlės).                                                                     

Projekto turinys:                   Ugnė Šaltmerytė, 5 m. 9 mėn. 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Savarankiškai ar 

padedamas valgys, 

gers. Paprašytas 

paims ir paduos 

žaislą.  

Valgys savarankiškai. 

Suaugusiojo padedamas 

plaus rankas. Parodys, 

kad nori į tualetą. Padės 

žaislą į nurodytą vietą.  

Savarankiškai valgys ir gers. 

Naudos šaukštą ir šakutę. 

Pats eis į tualetą, susitvarkys 

suaugusiojo padedamas. 

Rengsis ir nusirengs, bandys 

praustis, šluostytis. Padės į 

Naudosis šaukštu ir šakute, 

mokysis naudotis peiliu. 

Žinos, kodėl reikia plauti 

vaisius, uogas.  Naudosis 

tualetu, susitvarkys juo 

pasinaudojęs. Rengsis, ausis 

Valgys tvarkingai, taisyklingai 

naudosis stalo įrankiais. 

Serviruos stalą. Pasakos, koks 

maistas sveikas, o koks ne. 

Savarankiškai rengsis ir ausis 

batus. Plausis rankas, skalaus 
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vietą vieną kitą daiktą. batus. Plausis rankas, veidą. 

Tvarkys žaislus, su kuriais 

žaidė.  

burną po valgio. Tvarkys žaislus, 

asmeninius daiktus.  

Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Eis vedamas ar 

savarankiškai. Ims ir 

laikys daiktą saujoje, 

manipuliuos 

daiktais.  

Eis, bėgs, mokės sustoti. 

Lips laiptais aukštyn 

pristatomu žingsniu. 

Ridens, mes, gaudys 

kamuolį. Pralįs pro 

kliūtis keturpėsčia. Ims 

daiktus abiem rankom.  

Eis, bėgs keisdamas kryptį 

ir greitį. Apeis arba 

peržengs kliūtis. Užlips ir 

nulips laiptais pakaitiniu 

žingsniu. Tiksliau ridens, 

mėtys, gaudys kamuolį. 

Vers ant virvutės 

karoliukus.  

Stiebsis, stovės ant kulnų. Eis 

ant pirštų galų. Šokinės abiem 

ir viena koja, nušoks nuo 

paukštinimo. Lips laiptais 

aukštyn ir žemyn 

nesilaikydamas už turėklų. 

Tiksliau atliks smulkiosios 

motorikos judesius. Gebės 

karpyti popierių.  

Eis pristatydamas pėdą prie 

pėdos, atliks judesius rankomis, 

judės vingiais. Šokinės abiem 

kojomis vietoje ir judėdamas 

pirmyn. Pašoks siekdamas 

daikto, peršoks per žemas 

kliūtis. Spirs ir mes kamuolį iš 

įvairių padėčių. Atliks 

sudėtingus smulkiosios 

motorikos judesius. Pieštuką ir 

žirkles laikys beveik 

taisyklingai.  

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Klausysis ir supras 

aplinkinių kalbą, 

skirs griežtą ir 

malonų kalbos toną. 

Pratinsis klausytis 

trumpų ketureilių, 

pasakų – į jas 

emocingai atsilieps 

(juoksis, plos, 

trepsės, bandys 

kartoti kai kuriuos 

garsus ar garsų 

junginius). Supras 

savo ir artimųjų 

žmonių vardus, 

mokysis sudaryti 2 

žodžių sakinį (lėlė 

valgo, tėtė važiuoja 

Klausysis ir supras 

bendraamžių ir 

suaugusiųjų kalbą. Gebės 

paklausti, paprašyti. 1-2 

žodžių sakiniais kalbės 

apie tai, ką mato, ko nori. 

Pamėgdžios žvėrelių ir 

paukščių balsus bei 

judesius. Susipažins su 

nauju žodžu sėklytė, 

pratinsis jį aiškiai ištarti. 

Mokysis pavadinti 

žvėrelių jauniklius 

(lapiukas, vilkiukas, 

meškiukas ir t. t.). 

Mokysis kalbėdamas 

derinti būdvardžių ir 

daiktavardžių skaičių 

Klausys skaitomų grožinės 

literatūros kūrinių, aiškinsis 

naujų žodžių (sėkla, daigas, 

medis, krūmas) prasmę, 

bandys juos aiškiai ištarti. 

Kalbės trumpais sakiniais, 

derins žodžių galūnes pagal 

giminę, laiką. Pratinsis 

kalboje vartoti deminutyvus 

(kiškelis, kiškutis). Kartu su 

suaugusiuoju arba 

savarankiškai deklamuos 

eilėraščius, užbaigs žinomas 

pasakas.  

Klausys pokalbių, sekamų 

pasakų, deklamuojamų 

eilėraščių. Aiškinsis naujų 

žodžių (amatai, sėkla, 

sogūnas, šaknys, pumpuras, 

daigas) prasmę, mokysis juos 

aiškiai ir taisyklingai ištarti. 

Vartos vientisinius paprastos 

konstrukcijos gramatiškai 

taisyklingus sakinius. 

Pakartos deminutyvų, 

sinonimų (auga: žaliuoja, 

keroja, veši) ir antonimų 

(didelė – maža, stambi – 

smulki, balta – marga) 

vartojimą kalboje. Mokysis 

pavadinti gyvūnų ir paukščių 

jauniklius. Deklamuos 

Klausys ir supras įvairaus turinio 

tekstus. Aiškinsis naujų žodžių 

(amatininkai: pynėjas, rišėjas, 

drožėjas, kalvis ir kt.) prasmę. 

Laisvai kalbės vientisiniais ir 

sudėtiniais sakiniais. Vartos 

daugumą kalbos dalių. Įtvirtins 

sinonimų (dirba: triūsia, pluša) 

ir antonimų (darbštus – tingus, 

stiprus – silpnas ir t.t.) 

vartojimą. Girdės pirmą, 

paskutinį ir viduryje esantį garsą 

žodžiuose. Pokalbyje vartos 

dalelytes (krypt, linkt, triokšt, 

pokšt ir t.t.). Seks girdėtas ir 

savo sukurtas pasakas, 

deklamuos eilėraščius, poemas. 



46 

 

ir kt.).  Mėgdžios 

gyvūnų ir paukščių 

balsus (vilkas – a-ūū, 

pelytė – cy cy). 

(didelis meškinas – dideli 

meškinai, piktas vilkas – 

pikti vilkai).  

tradicinius eilėraščius, seks 

trumpas pasakas.  

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Vartys paveikslėlių 

knygutes, jose 

atpažns daiktus, 

gyvūnus, bandys 

juos pavadinti ir 

pasakyti, ką jie 

veikia. Lies rašymo 

priemones, stebės jų 

paliekamus 

pėdsakus.  

Vartys knygeles, žiūrės 

paveikslėlius, juos rodys. 

Emocingai reaguos į 

trumpą skaitomą tekstą. 

Rašymo priemonėmis 

braukys popieriaus lape.  

Domėsis knygomis ir 

rašymo priemonėmis. 

Dėlios paveikslėlius su 

daiktais, pavadins 

vaizduojamus daiktus ar 

gyvūnus, pastebės juose 

raides ir skaičius. 

Keverzonėse atsiras raidžių 

ir skaičių užuomazgos. 

Domėsis skaitymu, vaizduos 

kad „rašo“ kieme smėlyje, 

vandens baloje...Pasakos, ką 

mato, apie ką „skaito“ ar 

„rašo”. Domėsis raidėmis ir 

simboliais, ieškos jų 

aplinkoje. Bandys užrašyti 

savo vardą spausdintomis 

raidėmis.  

Įtvirtins žinias apie abėcėlės 

raides. Pastebės žodžius 

prasidedančius ta pačia raide. 

Sugalvos pavadinimus 

paveikslėliams ir knygelėms. 

Domėsis skirtingais spaudiniais 

(laikraščiais, žurnalais ir kt.). 

Kopijuos užrašus spausdintomis 

raidėmis, „skaitys” užrašus 

gatvėje, parduotuvėse. 

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Sutelks dėmesį į 

aplinkoj esančius 

daiktus: stebės 

Kaziuko mugės 

dirbinius, auginamus 

augalus, gerai 

žinomus gyvūnus. 

Stebės besikalančius 

augalo daigelius, 

mokysis atlikti 

nesudėtingus 

veiksmus – juos 

palaistyti. Grupuos 

sėklas (atskirs 

skirtingų spalvų 

svogūnus arba 

svogūnus nuo 

bulvių). Stebės 

gyvūnus, juos 

Stebės ir grožėsis 

Kaziuko mugės 

dirbiniais, auginamais 

augalais, gerai žinomais 

gyvūnais. Stebės 

besikalančius svogūno 

laiškelius ir šaknis. 

Mokysis palaistyti 

grupės gėles. Grupuos 

stambias sėklas (kaštonus 

ir pupas). Stebės gyvūnus 

ir paukščius, juos 

atpažins, parodys 

pagrindines kūno dalis, 

bandys pavadinti, 

mėgdžios jų judesius ir 

balsus.  

Kurs darbelius su 

suaugusiuoju Kaziuko 

mugei, dalyvaus jos 

šurmulyje. Stebės dideles ir 

mažas sėklas, jas sės. 

Aiškinsis ir bandys suprasti, 

ko reikia, kad sėkla sudygtų. 

Laistys kambarinius 

augalus. Pažins vieną ar du 

paukščius (varna, gandras), 

išskirs ir pavadins 

pagrindines jų kūno dalis, 

mėgdžios jų judesius ir 

balsus. Domėsis naminiais 

gyvūnais, mokysis pavadinti 

jų jauniklius (kačiukas, 

šuniukas). Žinos, kad 

suaugę gyvūnai – dideli, o 

jaunikliai – maži.  

Susipažins su Kaziuko mugės 

papročiais ir tradicijomis, 

kurs darbelius mugei, 

aktyviai dalyvaus jos 

šurmulyje. Stengsis 

kultūringai bendrauti su 

bendraamžiais – išgirs žodį 

patyčios, žinos, kad šaipytis 

iš draugų negerai. Atpažins ir 

pavadins natūralioje aplinkoje 

ar paveiksluose dažniausiai 

matomus gyvūnus, medžius. 

Gebės teisingai pavadinti 

gyvūnų jauniklius. Suvoks 

medžio sandarą, mokės 

pavadinti pagrindines dalis – 

kamienas, šakos, lapai arba 

spygliai. Atkreips dėmesį į 

pumpurus. Žinos metų laikų 

Išgirs Lietuvos ir amatų globėjo 

– Šv. Kazimiero istoriją. 

Sužinos, kad Šv. Kazimierui 

pagerbti organizuojama Kaziuko 

mugė. Plės žinias apie 

amatininkus, amatus ir mugės 

organizavimo papročius bei 

tradicijas. Skirs medžiagas, iš 

kurių padaryti daiktai ir gebės 

jas pavadinti. Plės žinias apie 

tyčiojimosi žalą, aiškinsis, kas 

gali padėti skriaudžiamam 

vaikui (svarbu netylėti – ieškoti 

pagalbos). Pažins laukinius 

gyvūnus ir paukščius, 

samprotaus apie jų gyvenimo 

pokyčius pavasarį. Pavadins 

gyvūnų ir paukščių jauniklius. 

Stebės parskrendančius 
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atpažins, parodys 

pagrindines kūno 

dalis, bandys 

pavadinti, mėgdžios 

jų balsus ir judesius 

(bėgioja, skraido). 

pavadinimus, išskirs 

pavasario požymius ir šiam 

metų laikui būdingus gamtos 

reiškinius. Lygins, grupuos 

sėklas pagal dydį, spalvą, jas 

sės, prižiūrės, žinos ir 

pasakos ko reikia, kad sėklos 

sudygtų ir augtų. 

paukščius (varnėną, gandrą), 

domėsis, kur ir kaip jie suka 

lizdus (panašumai ir skirtumai). 

Suvoks ir pasakos, kokių sąlygų 

reikia, kad sėklos sudygtų ir 

augtų. Patikslins žinias apie 

pagrindines augalo vystymosi 

stadijas (sėkla, daigelis, stiebas 

su lapeliu, žiedas, sėkla). 

Įtvirtins žinias apie medžio 

sandarą (šaknys, kamienas, 

šakos, lapai arba spygliai). 

Sužinos, kad pumpuras – labai 

suspaustas augalo lapelis arba 

žiedas.   

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Mimika parodys, jog 

suvokia, ką reiškia 

„yra - nėra“. Kreips 

dėmesį į judančius, 

garsą skleidžiančius 

daiktus. Kartos 

veiksmus su daiktais. 

Supras, ką reiškia vienas 

ir daug. Rodys pirštukais 

arba pasakys kiek turi 

metų. Ras reikiamos 

formos (kvadratas, 

skritulys, trikampis, 

ovalas, stačiakampis), 

spalvos ir dydžio daiktą. 

Supras vis daugiau 

žodžių, kuriais nusakoma 

daikto spalva, forma, 

dydis. 

Suvoks žodžius vienas, 

mažai ir daug. Gebės 

išrikiuoti daiktus į vieną 

eilę. Tapatins daiktus pagal 

dydį (ilgis, plotis, aukštis), 

suras tokios pat spalvos 

daiktus. Susipažins su paros 

dalimis (diena, naktis). 

Nurodys kryptį savo kūno 

atžvilgiu. Atskaičiuos ir 

skaičiuos daiktus iki 5, 

pavadins skaitmenis 1, 2, 3, 4, 

5. Įtvirtins kiekinį ir kelintinį 

skaičiavimą. Atpažins ir 

atrinks rutulį, kubą, ritinį. 

Vartos žodžius „didesnis“, 

„mažesnis“, „aukštesnis“, 

„žemesnis“, „storesnis“, 

„plonesnis“. Lygins įvairias 

formas (panašumai ir 

skirtumai). Paros dalis sies su 

savo gyvenimo ritmu. 

Skaičiuos iki 9 ir susipažins su 

skaitmeniu 9. Grupuos daiktus 

atsižvelgdamas į formą, spalvą, 

dydį. Skirs kelias geometrines 

formas. Vartos kelintinius 

skaitvardžius. Skirs kairę ir 

dešinę puses. Supras ir vartos 

sąvokas šiandien, vakar, rytoj.  

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos į muzikos 

garsus, balso 

intonacijas, judesius. 

Žais su vaikiškais 

Klausys muzikos ir 

aplinkos garsų, plos, 

trepsės. Mėgdžios 

žaidimų, šokių judesius. 

Dainuos vienas ar su 

draugais. Reaguos į muzikos 

kūrinius. Tyrinės, gros 

muzikos instrumentais. 

Dainuos trumpas dainas, kurs 

imitacinius judesius dainai, 

ritmiškai judės. Tyrinės balso 

galimybes. Šoks nesudėtingus 

Dainuos sudėtingesnes dainas, 

pritars pasirinktais muzikos 

instrumentais arba judesiais. 

Šoks 5-6 natūralių judesių 
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muzikos 

instrumentais 

(barškučiais, 

šaukštais, 

būgneliais). Čiupinės 

dailės priemones, 

baksnos storu 

pieštuku ar teptuku.   

Džiaugsis dailės 

priemonių įvairove, 

potėpiais, tyrinės 

medžiagas. 

Mėgdžios žaidimų, šokių, 

gyvūnų judesius. Pieš 

linijas, jas jungs. Vaizduos 

daiktus, mėgausis procesu.  

šokius.  Pieš linijas, dėmes, 

geometrines ir laisvas formas, 

pasakos, ką piešia.  

šokius, suksis poroje. Vaidins su 

stalo teatro lėlėmis, veiksmą 

išplėtos dialogu ar monologu.  

Eksperimentuos dailės 

medžiagomis ir priemonėmis.  

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Teigiamai 

(krykštaudamas, 

siekdamas paliesti 

rankomis) reaguos į 

Kaziuko mugės 

šurmulį, vaikų 

sukurtus darbelius.  

Įvairiai reaguos į 

skirtingus dirgiklius: 

kalbinimus, muzikos 

garsus, knygelių 

iliustracijas. Reaguos į 

Kaziuko mugės šurmulį, 

vaikų darbelius.  

Reaguos į girdėtus muzikos 

kūrinius, atpažins knygelių 

iliustracijas. Domėsis savo 

ir kitų piešinėliais, džiaugsis 

Kaziuko mugės darbeliais.  

Norės dainuoti, šokti, 

vaidinti, puoštis. Džiaugsis 

menine veikla. Reikš savo 

nuomonę apie muzikos 

kūrinį, darbelį. Reaguos į kitų 

vertinimus. Gamins dirbinius 

Kaziuko mugei. 

Pasakos, kaip jautėsi, ką patyrė 

dainuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, piešdamas. 

Konstruos gaminius Kaziuko 

mugei. Pastebės mugėje 

tautodailės elementais puoštus 

daiktus. 

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Su suaugusiojo 

pagalba įmerks 

svogūną į 

permatomą indą su 

vandeniu, stebės 

besikalančius 

laiškelius ir šaknis.  

Stebės stambius 

svogūninius augalus 

(tulpes, hiacintus): juos 

su suaugusiojo pagalba 

sodins, laistys, stebės, 

augalo vystymąsi iš 

svogūno. 

Pasivaikščiojimų metu 

stebės sniego tirpimą.  

Nustatys, iš ko pagaminti 

daiktai, rasti Kaziuko 

mugėje. Tyrinės bundančią 

gamtą: pastebės medžių 

pumpurus, pirmąsias gėles – 

snieguoles, pirmuosius 

vabzdžius (muses, boružes). 

Bandys juos skaičiuoti. 

Nusakys pavasario požymius. 

Tyrinės Kaziuko mugės 

dirbiniams pasirinktų 

medžiagų (molio, siūlų, 

šiaudų) savybes. Grupuos, 

skaičiuos, tyrinės įvairias 

sėklas, jas sodins į dirvožemį 

(tyrinės kaip augalas auga 

šviesoje ir tamsoje, suvoks, 

kad augalo augimui būtina 

šviesa).  

Pažins ir gebės nusakyti Kaziuko 

mugės dirbinių medžiagas bei jų 

savybes. Tyrinės sėklas (mirkys, 

brinkins, dalins pusiau). 

Susipažins su „šiltnamio” 

savybėmis: suvoks, kad augalų 

augimui būtina šiluma ir 

drėgmė. Tyrinės dirvožemio 

įtaką augalų augimui (augins 

augalus molyje, smėlyje ir 

juodžemyje). Stebės gyvybės 

budimą sprogstančioje vyšnios 

šakelėje. Globos sugrįžusius 

paukščius – padės įkelti 

varnėnams inkilus.  

Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Kaziuko mugė. 2. 40-ies paukščių diena.  3. Savaitė „BE  PATYČIŲ“. 4. Daržas ir/ar  ant palangės.  
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Projektas „Žaliasis stebuklas“ 

Projekto tikslas: suteikti vaikui galimybę stebėti, tyrinėti aplinką, pastebėti, kaip pavasarį keičiasi gyvoji ir negyvoji gamta, pasijusti pasaulio 

dalimi; supažindinti su Velykų papročiais, tradicijomis, gimtosios kalbos lobynu, pasakų ir knygų įvairove (balandžio 2-oji – Vaikų knygos 

diena). 

  Projekto uždaviniai: 

1. Plėsti žinias apie Lietuvos augalų ir gyvūnų pavadinimus, bandyti kopijuoti raides bei užrašus, pasakoti apie tai, ką mato. 

2. Mokyti sodinti bei prižiūrėti įvairius augalus, stebėti ir tyrinėti juos įvairiais augimo tarpsniais.  

3. Susipažinti su gaubliu: išsiaiškinti žemynų, vandenynų pavadinimus, juos skaičiuoti, aptarti augalų bei gyvūnų įvairovę, žmonių rasių 

panašumus ir skirtumus.  

4. Puoselėti Velykų tradicijas bei papročius. 

5. Grožėtis pavasario spalvomis, įspūdžius perteikti meno priemonių pagalba.    

 Projektinės temos aprėptis: 

❖ Pasakų karalystėje (raidės, pasakojimai, eilėrasčių mokymasis, istorijų kūrimas, vaidyba). 

❖ Pavasario ženklai (oras, žmonių apranga, pokyčiai gyvūnų gyvenime, žmonių darbai – sėja). 

❖ Pasaulio įvairovė (žemynai, vandenynai, rasės, tautos). 

❖ Margučių raštai (liaudies menas, tradicijos, papročiai, spalvų ir raštų galia). 

Projekto turinys: 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Valgys ir gers iš 

puodelio 

savarankiškai arba 

padedamas. Gebės 

padėti žaislą į 

nurodytą vietą, 

atnešti ir paduoti. 

Valgys ir gers 

savarankiškai. 

Suaugusiojo padedamas 

bandys plauti, šluostyti 

rankas. Padės žaislą į 

nurodytą vietą. 

Valgys ir gers 

savarankiškai, naudosis 

stalo įrankiais (šaukštu, 

šakute). Gebės pasakyti, ko 

nori ir ko nenori valgyti. 

Suaugusiojo padedamas 

rengsis ir tvarkys žaislus. 

Valgys savarankiškai ir gana 

tvarkingai. Padės 

suaugusiajam serviruoti ir po 

valgio sutvarkyti stalą. 

Savarankiškai naudosis 

tualetu. Priminus, kosėdamas 

prisidengs burną.  

Dažniausiai taisyklingai 

naudosis stalo įrankiais. Žinos, 

koks maistas sveikas ir 

naudingas. Savarankiškai rengsis 

ir ausis batus. Gebės saugoti 

save ir kitus.  
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Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Savarankiškai 

žingsniuos. Pačiups 

ir laikys daiktą 

saujoje, perims 

daiktus iš vienos 

rankos į kitą, purtys, 

mojuos, stuksens. 

Gebės eiti į priekį, šoną 

ir atgal. Pakels rankas 

aukštyn, išties į šalis. 

Pasistiebs ant pirštų galų. 

Eis peržengiant kliūtis. 

Šuoliuos abiem kojom į 

priekį. Šliauš iki padėto 

daikto. 

Stovės ant vienos kojos. Eis, 

peržengiant daiktus, 

gulinčius ant žemės. Bėgs 

keisdamas kryptį, greitį. 

Abiem kojomis pašoks nuo 

žemės, nušoks nuo laiptelio, 

peršoks liniją. Gaudys 

kamuolį abiem rankomis. 

Šokinės į priekį ant abiejų 

suglaustų kojų.  Stovėdamas 

ir sėdėdamas atliks pratimus, 

kuriuos derins tarpusavyje. 

Stovės, šokinės ant vienos 

kojos. Eis pakelta lenta ar 

suoleliu. Nušoks nuo 

paaukštinimo į lanką. Peršoks 

virvutę, padėtą ant grindų. 

Lengvai šokinės ant vienos 

kojos. Pakeis šuoliavimą į priekį 

suglaustomis kojomis į 

šuoliavimą ant vienos kojos. 

Savarankiškai atliks žodžiu 

nusakytą pratimą, kuriame 

derina 2-5 judesius. Spirs, 

ridens, mes kamuolį į taikinį.  

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Reaguos į skirtingą 

suaugusiojo 

kalbėjimo toną, 

kalbos garsumą 

(garsiai – tyliai, 

pašnibždomis), 

supras klausimus ir 

prašymus.  Pradės 

vartoti įvardžius aš, 

tu, mokysis ištarti 

savo vardą ir 

pavadinti kai kuriuos 

drabužius – suknelė, 

kepurė (tars kartu su 

suaugusiuoju, jį 

mėgdžios). Pratinsis 

vartoti žodžius, 

padedančius 

bendrauti su 

aplinkiniais (noriu, 

duok, imk, ačiū ir 

kt.).  

Klausysis trumpų 

eilėraščių ir pasakų. 

Suvoks suaugusiojo ir 

bendraamžių kalbą. 

Padės suaugusiajam sekti 

gerai žinomą pasaką. 

Dviejų žodžių sakiniais 

kalbės apie tai, ką mato, 

girdi, ko nori. Emocingai 

dalyvaus paprastuose 

žodiniuose žaidimuose. 

Mokysis aiškiai tarti 

balsius ir priebalsius. 

Skirs ir mokysis 

pavadinti naminius 

paukščius (gaidys, višta, 

viščiukai), stengsis 

aiškiai tarti jų 

pavadinimus. Pratinsis 

kalboje vartoti spalvų 

pavadinimus (baltas, 

raudonas, geltonas, 

mėlynas…). 

Gebės išklausyti ir suprasti 

šalia esančius 

suaugusiuosius ir 

bendraamžius. Klausysis 

trumpų pasakų, bandys jas 

inscenizuoti. Deklamuos 

trumpus eilėraščius. 

Susipažins su naujais 

žodžiais (vanduo, žemė), 

mokysis juos aiškiai ištarti, 

aiškinsis prasmę. Įtvirtins 

drabužių pavadinimus, 

kalboje vartos deminutyvus 

(suknelė, suknytė, suknutė; 

kepurė, kepuraitė, 

kepurytė). Kalbės apie save 

vartodamas įvardžius (aš, 

mane). Gebės išvardinti, ką 

mato paveikslėliuose, 

pasakyti, ką nupiešė, 

sukonstravo. 

 

 

 

Taisyklingai tars beveik visus 

garsus. Raiškiai deklamuos 

eilėraščius. Kurs   savas 

pasakas, nutikimus ir istorijas 

– pasakos jas bendraamžiams 

ir suaugusiajam. Kalbėdamas 

vartos jungtukus (nes, kodėl, 

kad). Susipažins su naujais 

žodžiais (žemynai, 

vandenynai), mokysis juos 

aiškiai ištarti, stengsis 

išsiaiškinti prasmę. Mokės 

taisyklingai pavadinti 

objektus, juos priskirti 

būdingai aplinkai. Įtvirtins 

drabužių ir rengimosi 

veiksmų pavadinimus.  

Klausysis su Vėlykų švente 

susijusių pasakų, padavimų, 

dainų.  Aiškinsis nežinomų 

žodžių (rasės, tautos) prasmę. 

Deklamuos mintinai 4-5 

eilėraščius. Gebės papasakoti 

apie Velykų papročius ir 

tradicijas, apibūdinti margučių 

raštus. Žodynas prasiplės šalių 

(Lietuva, Lenkija, Latvija ir kt.), 

žemynų (Europa, Afrika), 

vandenynų (Atlantas) 

pavadinimais. Kurs savas 

pasakas, įvairias istorijas, 

mokysis surimuoti eilėraštį 

(ieškos panašiai skambančių 

žodžių). 
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Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Stebės paveikslėlių 

knygas, jas vartys, 

rodys žinomus 

daiktus, mėgdžios 

gyvūnų balsus. 

Džiaugsis storų ir 

plonų teptukų 

paliekamais 

pėdsakais, tiesiomis 

ir vingiuotomis 

linijomis. 

Domėsis knygomis, 

dėlios daiktų 

paveikslėlius. Pavadins 

žinomus daiktus, 

pastebės įvairius 

simbolius (raides, 

skaičius), domėsis jais, 

klausinės „kas čia?“ 

Įvairiais rašikliais 

spontaniškai braukys 

popieriaus lape.  

Domėsis rašytiniais 

ženklais. Stebės įvairius 

rašiklius, tyrinės jų 

paliekamus pėdsakus. 

Dėlios daiktų paveikslėlius 

su pirmąja spausdintine 

raide. Atkreips dėmesį į 

simbolius paveikslėliuose 

(raides ar skaičius), 

klausinės apie juos, bandys 

kopijuoti. 

Domėsis Lietuvos ir pasaulio 

žemėlapiais, mokysis juos 

„skaityti”: rasti miestus, upes, 

ežerus ir kt. Dėlios daiktų 

paveiklėlius su užrašais, tuos 

užrašus „skaitys”. Žaisdamas 

spaustuvę, „spausdins” savo 

asmeninę ar kolektyvinę 

grupės knygelę – ją iliustruos 

piešiniais, prašys suaugusiojo 

užrašyti istoriją, stebės, kaip 

suaugęs rašo. Kopijuos 

spausdintomis raidėmis savo 

vardą. 

Domėsis pasaulio žemėlapiu ir 

gaubliu (ras panašumus ir 

skirtumus), juose ieškos 

Lietuvos. Enciklopedijose ir 

žinynuose pratinsis ieškoti 

informacijos. Kurs savo knygelę, 

pieš jai iliustracijas, suaugusiojo 

padedamas pats kopijuos 

užrašus. Pažins daugumą 

abėcėlės raidžių. Bandys dėlioti 

siužetinius paveikslėlius: iš 

daiktų kortelių kurs 

nesudėtingus (2-3 žodžių) 

sakinius.  

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Domėsis Velykų 

margučiais: juos 

dėlios pagal spalvą, 

atras didžiausią – 

stručio kiaušinį. 

Atkreips dėmesį į 

žmogaus kūno dalis 

(galva, plaukai, 

nosis, burna, akys, 

ausys, kaklas, koja, 

ranka ir kt.), bandys 

jas parodyti ir vieną 

kitą pavadinti. 

Atskirs ir parodys 

drabužius (suknelę, 

kelnes, megztinį, 

striukę, kepurę ir 

kt.), suvoks ir iš 

dalies bandys atlikti 

Grupuos Velykų 

margučius pagal spalvą, 

atras didžiausią – stručio 

kiaušinį, ir mažiausią – 

putpelės. Parodys 

žmogaus kūno dalis, 

bandys jas pavadinti. 

Atkreips dėmesį į 

žmogaus veidą. Žinos 

daugumos drabužių 

pavadinimus, bandys 

rengtis. Pasivaikščiojimų 

metu stebės ir pavadins 

orus (lyja, pučia vėjas, 

šviečia saulė, šilta ir t.t.). 

Stebės skirtingų raštų ir 

spalvų Velykų margučius, 

juos lygins ir grupuos. 

Parodys ir pavadins 

žmogaus kūno dalis, 

paprašytas išskirs veidą 

(pavadins jo dalis). Skirs 

piešinėliuose berniukus nuo 

mergaičių, o moteris nuo 

vyrų. Skirs šiltus žieminius 

drabužius nuo pavasarinių. 

Mokysis išskirti ir pavadinti 

drabužių detales (striukė: 

rankovės, apykaklė, 

gobtuvas, sagos ir kt.).   

Sužinos apie Velykų 

papročius ir tradicijas, 

susipažins su šios šventės 

simboliu – margučiais, stebės 

ir apibūdins jų spalvas bei 

raštus. Įtvirtins žinias apie 

žmogaus kūno dalis, jų 

funkcijas. Gilins žinias apie 

žmonių lytį ir amžių. Įtvirtins 

žinias apie žmonių aprangą ir 

apavą, pratinsis drabužius 

derinti su orais. Stengsis 

apibūdinti orus (šilta, šalta, 

saulėta, apsiniaukę, lyja). 

Susipažins su pasaulio 

žemėlapiu, sužinos jo 

dominuojančias spalvas 

(mėlyna, žalia, ruda), skirs 

žemę nuo vandens. Stengsis 

Velykas sies su gyvybės 

atbudimu pavasarį, susipažins su 

margučių spalvų ir raštų 

prasmėmis. Skirs spalvas, 

atspalvius, suras jas aplinkoje 

bei pavadins. Žinos savaites 

dienas, pratinsis jas pavadinti. 

Tiksliai vartos sąvokas: rytoj, 

šiandien, vakar. Susipažins su 

gaubliu, plės žinias apie žemės 

formą (apvali). Domėsis TV 

laidomis apie pasaulį (žemynus, 

vandenynus, pasaulio tautas, 

žmonių rases). Skirs šiltų ir šaltų 

kraštų gyvūnus, pratinsis juos 

pavadinti. Žinos metų laikus, 

gebės juos pavadinti, stengsis 

susieti su kalendorinėmis 

šventėmis. Domėsis pavasario 
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nesudėtingą veiksmą 

– rengtis. 

Pasivaikščiojimų 

metu stebės orus, 

klausydamas 

suaugusiojo 

informacijos plės 

vaizdinius apie lietų, 

vėją ir saulę. 

suvokti apibendrinamuosius 

žodžius žemynai, vandenynai, 

juos aiškiai ir teisingai ištarti.  

gamtos reiškiniais (perkūnija, 

žaibu, vaivorykšte) ir reiškiniais, 

kurių niekada nėra matęs 

(ugnikalnio išsiveržimu, žemės 

drebėjimu, cunamiu, tornadu ir 

kt.). Įtvirtins žinias apie 

žmogaus kūno sandarą bei 

vidaus organus (širdis, plaučiai, 

skrandis), aiškinsis jų paskirtį, 

gėbės žmogų pavaizduoti 

piešiniuose.  

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Sužinos žodžius: 

vienas, daug, mažas, 

didelis. 

Ras didelę ir mažą 

knygą, reikiamos formos 

(skritulys, kvadratas, 

trikampis, ovalas, 

stačiakampis) ir spalvos 

daiktą. Vartos sąvokas: 

vienas, nė vieno, daug, 

mažai. 

Gebės žaislus grupuoti 

pagal dydį (ilgis, plotis, 

aukštis), formą (skritulys, 

kvadratas, trikampis). 

Gebės sudaryti daiktų grupę 

(iki trijų) pagal pavyzdį. 

Susipažins su paros dalimis 

(rytas, vakaras). 

Nurodys kryptis savo kūno 

atžvilgiu ir gebės judėti 

nurodyta kryptimi (pirmyn, 

atgal, kairėn, dešinėn). Paros 

dalis sies su savo gyvenimo 

ritmu. Teisingai vartos 

sąvokas: vakar, šiandien, 

rytoj. Skaičiuos įvairiai 

išdėstytus daiktus. Pavadins 

skaitmenis 1, 2, 3, 4, 5. 

Lygins daiktų grupes, padarys 

iš grupių nelygybės lygybę ir 

atvirkščiai. Pasakys 

geometrinių figūrų skirtumus 

ir panašumus. Įtvirtins kiekinį 

ir kelintinį skaičiavimą. 

Rūšiuos, klasifikuos daiktus 

pagal keletą savybių: formą, 

dydį, spalvą. Supras ateities 

įvykius (pvz. po savaitės 

gimtadienis). Skačiuos iki 10, 

atpažins žinomus skaitmenis.  

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos į judesius, 

muzikos garsus, 

balso intonacijas 

garsais arba 

judesiais. Skambant 

muzikai šoks 

Skambant muzikai 

ritmiškai plos, barškins, 

stuksens, trepsės arba 

plos. Skirs garso savybes 

(aukštas, žemas, tylus, 

garsus). Tyrinės dailės 

Judės pagal muziką: 

žingsniuos, bėgs, apsisuks, 

kūno judesiais imituos 

gyvūnų judesius, 

savarankiškai sudarys 

ratuką. Eksperimentuos 

Tyrinės savo balso galimybes 

– dainuos garsiai, tyliai, 

greičiau, lėčiau. Žais 

muzikinius žaidimus, eis, 

bėgs rateliu, kurs melodinius 

motyvus savo vardui, 

Dainuodamas, stengsis tiksliai 

intonuoti, teisingai kvėpuoti, 

taisyklingai stovėti, artikuliuoti 

žodžius.  

Kurs pagal išankstinį 

sumanymą. Eksperimentuos 
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poromis ir rateliu. 

Domėsis dailės 

priemonėmis, jas 

ragaus, vartys, 

čiupinės. 

priemones, džiaugsis 

dailės priemonių 

paliekamu pėdsaku. 

dailės priemonėmis. Labiau 

mėgausis procesu, o ne 

rezultatu. 

žodžiams. Eksperimentuos 

dailės priemonėmis, 

atrasdamas spalvų, linijų, 

formų, faktūrų įvairovę. Kurs 

koliažus, spauduos įvairiomis 

priemonėmis, lipdys 

nesudėtingas formas. 

tapybos, grafikos, mišriomis 

dailės priemonėmis ir 

medžiagomis. Prisimins 

tradicinius kiaušinių marginimo 

būdus. 

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Trumpam sutelks 

dėmesį ir emocingai 

reaguos į 

ryškiaspalvius 

žaislus, 

paveikslėlius, 

drabužius, Velykų 

margučius. 

Emocingai reaguos 

girdėdamas muzikos 

garsus, šokančius vaikus 

ar suaugusiuosius, 

gražius gamtos bei 

aplinkos vaizdus. 

Džiaugsis įvairiaspalviais 

Velykų margučiais. 

Emocingai reaguos 

girdėdamas muzikos garsus, 

žiūrinėdamas savo ir kitų 

piešinėlius, knygelių 

iliustracijas, vaidinimą. 

Norės dainuoti, šokti, 

vaidinti. Domėsis margučių 

spalvomis. 

Gebės pasakyti savo 

įspūdžius apie klausytą 

muzikos kūrinį, dainelę, 

eilėraštį, pasaką, matytą šokį, 

vaidinimą. Džiaugsis menine 

veikla, dainuos, šoks, 

vaidins., margins Velykoms 

margučius. 

Atpažins girdimą muzikos 

instrumentą, žinomą kūrinį, 

išsirinks labiausiai patikusį. 

Gebės pasakyti muzikos kūrinio 

nuotaiką, jo žanrą.  Dalinsis 

įspūdžiais po koncertų, 

spektaklių, parodų lankymo. 

Gebės marginti kiaušinius 

Velykoms įvairiomis 

technikomis, spalvomis ir 

raštais. 

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Stebės pavasario 

orus: suvoks, kai lyja 

– šlapia, bandys 

kartoti šiuos žodžius. 

Džiaugsis žaisdamas 

su vėjo malūnėliais.  

Stebės pavasario orus 

(šilta, šalta, lyja), juos 

pavadins. Plės vaizdinius 

apie vandenį: stebės, 

kurie daiktai vandenyje 

plūduriuoja, o kurie 

skęsta. Žaisdamas su 

vėjo malūnėliais, suvoks, 

kad juos suka pučiantis 

vėjas.   

Skirs pavasario orus 

(lietinga, saulėta) ir gamtos 

reiškinius (šlapdriba, 

perkūnija), pratinsis juos 

teisingai pavadinti. 

Žaisdamas su aitvaru, 

tyrinės, kaip vėjas padeda 

aitvarui kilti, suktis. 

Išbandys balas, mėtydamas į 

jas akmenukus, stebėdamas 

vandens raibuliavimą.  

Stengsis apibūdinti pavasario 

orus (šilta, šalta, saulėta, 

apsiniaukę, lyja), juos fiksuos 

sutartiniais ženklais gamtos 

kalendoriuje. Stebės lietaus 

lašų kritimą į balas. Tyrinės, 

kurie drabužiai padeda 

apsisaugoti nuo lietaus – 

stengsis išsiaiškinti kodėl 

(taip susipažins su sintetinių 

medžiagų – gumos, nailono – 

savybėmis). 

Stebės, fiksuos ir braižys 

pavasario orų diagramas. 

Lašindamas pipete vandenį, 

„sukurs” lietų, stebės nukritusių 

lašų paliekamus pėdsakus ant 

vandens paviršiaus, popieriaus, 

smėlio ir stiklo. Sužinos, kad 

vaivorykštė – tai vandens lašelių 

ir saulės žaismas. Plės žinias 

apie niekad nematytą gamtos 

reiškinį ugnikalnio išsiveržimą, 

atlikdamas bandymą su kalnu 

pastatytu iš smėlio, soda ir actu.  
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Vaikų veiklos galimi rezultatai: 1. Patyriminė ekskursija į  grupes “Žalioji palangė”. 2. Šv. Velykų šventė.  3.  Pramoga “Mano didžioji bala”.  

4. Išvyka į Šiaulių meteorologijos stotį. 

 

Gustas Skinulis, 5 m. 9 mėn. 
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Projektas „Vaikystės labirintais“ 

Projekto tikslas: Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbą, smalsumą, tyrinėtojo ugnelę, formuoti pagarbą Motinai, šeimos židiniui, gimtąjam 

miestui. 

Projekto uždaviniai:  

1. Siekti, kad vaikas įprastų gerbti šeimos narius, puoselėtų šeimos, darželio, gimtojo miesto papročius ir tradicijas.           

2. Skatinti vaiką stebėti, tyrinėti pokyčius, vykstančius sode, žmonių gyvenime, gimtąjame mieste. 

3. Pratinti ikimokyklinuką aktyviai dalyvauti kalendorinių švenčių ir miesto renginiuose, drąsiai ir kūrybingai reikšti savitumą bei 

individualumą. 

4. Švenčių akimirkas ir sodų žydėjimo spalvas perteikti meninių priemonių pagalba. 

Projektinės temos aprėptis:  

❖ Motina (namai, šeimos židinys, meilė, pagarba, gražiausi žodžiai, eilėraščiai, dovanos Motinai šventės proga). 

❖ Kalba (ženklai ir simboliai, bendrinė kalba ir tarmės, pasaulio kalbos).  

❖ Sodų žydėjimas (vaismedžiai, vaiskrūmiai, žiedo sandara, vabzdžiai, darbai sode).  

❖ Vaikystės spindulėlis (vaikiškų darbelių mugė, koncertai, pramogos, ekskursijos po gimtąjį miestą).                                                                                                                                       

Projekto turinys: 

1-2 metų 2-3 metų 3-4 metų 4-5 metų 5-6 metų 

Kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai. Vertybinė nuostata: noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Valgys ir gers iš 

puodelio 

savarankiškai. 

Suaugusiajam padedant, 

plaus rankas, naudosis 

tualetu, šluostysis rankas 

rankšluosčiu. 

Suaugusiajam padedant, 

nusirengs, apsirengs, padės 

daiktus, žaislus į nurodytą 

vietą. 

Žinos apie pavojų keliančius 

daiktus buityje (negalima imti 

degtukų, vaistų ir kt. 

pavojingų daiktų). 

Serviruos, tvarkys stalą. Padės 

mamytei, susitvarkys savo 

daiktus, rūpinsis auginamu 

gyvūnėliu namuose. 

Fizinis aktyvumas. Vertybinė nuostata: noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą, žaidimus. 

Savarankiškai 

žingsniuos. 

Tikslingai sieks 

daikto, rankos 

judėjimą seks 

Stovės, atsitūps, 

pasilenks, eis į priekį, 

šoną ir atgal; eis stumiant 

ar tempiant daiktą, bėgs 

tiesiomis kojomis. Pralįs 

Tobulins ėjimo, bėgimo, 

pusiausvyros pratimus. 

Šokinės abiem kojomis į 

priekį. Tobulins kamuolio 

metimo į viršų, į žemę ir 

Pagal signalą kaitalios ėjimą 

su bėgimu. Atliks šuoliukus 

vietoje ir bėgs, sieks 

pakabinto daikto. Tobulins 

kamuolio mėtymo viena 

Eis ir bėgs su gimnastikos lazda, 

laikant ją už nugaros 

sulenktomis per alkūnes 

rankomis. Tobulins kamuolio 

varymo kaire ir dešine ranka, 
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akimis; pačiups ir 

laikys daiktą saujoje, 

paglostys žaislą, 

purtys, mojuos, 

stuksens, gniauš, 

perims daiktus iš 

vienos rankos į kitą. 

per kliūtis keturpėsčia. 

Padedant lips laiptais. 

sugavimo įgūdžius. 

Tobulins lipimo kopėčiomis 

aukštyn, žemyn, 

pristatomuoju žingsniu 

įgūdžius. 

Draugiškai lenktyniaus, 

imituos gyvūnėlius. 

ranka aukštyn, į grindis ir 

gaudymo įgūdžius. Tobulins 

lipimo kopėčiomis aukštyn, 

žemyn, pristatomuoju 

žingsniu įgūdžius. Mins ir 

vairuos triratuką. Draugiškai 

lenktyniaus, norėdamas būti 

greičiausiu, stipriausiu. 

tiesiai, aplenkiant kliūtis 

įgūdžius. Kartos ir tobulins 

šokinėjimo per šokdynę 

įgūdžius. Tobulins šuoliukus 

viena koja iš lanko į lanką. 

Kartos ir tobulins mėtymo į 

judantį taikinį įgūdžius. 

Lenktyniaus su kitų grupių 

vaikais. 

Sakytinė kalba. Vertybinė nuostata: nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save ir savo patirtį kalba. 

Klausysis trumpų 

tautosakos, grožinės 

literatūros kūrinėlių 

apie vaikui gerai 

žinomus gyvūnus, 

vabzdžius. Pratinsis 

žaisti žodinius 

žaidimus. Mokysis 

klausti (Kas? Ką 

veikia?) ir atsakyti į 

klausimus. 

Komunikuos garsų 

jungininiais ir 

žodžiais: bandys 

ištarti savo vardą, 

pratinsis vartoti 

būdvardžius (didelis, 

mažas, geras). 

Toliau mokysis 

sudaryti 2 žodžių 

sakinį (didelis šuo, 

maža katė, gera 

mama). Vartos 

žodžius, padedančius 

bendrauti su 

Klausysis trumpo 

eilėraštuko ir pasakos 

apie pavasarį, mamytę.                                     

Žais žodinius žaidimus, 

mėgdžios, imituos 

vabaliukų kalbą ir 

judesius. Kartos su 

suaugusiuoju nesudėtingą 

eilėraštį apie mamą. 

Pasakodamas apie mamą 

kalboje vartos 

veiksmažodžius (plauna, 

valo, kepa, verda ir kt.). 

Pradės kalbėti 

sudėtingesniais 2-3 

žodžių sakiniais, mokysis 

vartoti jungtuką ir (pvz., 

Jonukas ir Simukas 

žaidžia). Bandys derinti 

žodžių giminę (graži 

mergaitė, gražus 

berniukas). Mokysis 

mandagumo žodžių.  

Klausysis pasakų, eilėraščių 

apie mamą, pavasarį. Girdės 

ir supras suaugusiųjų bei 

vaikų kalbą. Turtins žodyną 

vabzdžių (vabalas, 

drugelis), vaismedžių 

(obelis, slyva), gėlių (tulpė, 

rožė) pavadinimais, stengsis 

juos aiškiai ištarti. Kalboje   

vartos būdvardžius. 

Pratinsis derinti žodžių 

giminę ir linksnį. 

Deklamuos trumpus 

eilėraščius.  Tobulės 

dialoginės ir monologinės 

kalbos pradmenys.  

Klausysis sekamų 

pasakojimų, skaitomų, 

deklamuojamų ir dainuojamų 

kūrinėlių apie pavasarį, mamą 

bendrine kalba ir tarmiškai. 

Turtins žodyną mamų 

profesijų, gėlių (narcizas, 

pienė), vaismedžių (obelis, 

kriaušė, vyšnia), vabzdžių 

(bitė, musė, uodas, skruzdė) 

pavadinimais. Kurs ir seks 

pasakas, deklamuos 

eilėraščius.  Tobulės 

dialoginė ir monologinė 

kalba. Atpažins ir pratinsis 

kalboje vartoti panašiai 

skambančius tos pačios 

šaknies žodžius (gėlė, gėlelė, 

gėlynas, gėlininkė). 

Domėsis pasakomis, eilėraščiais 

apie motulę, klausysis įvairaus 

turinio tekstų apie pavasarį, 

mamą, sodų žydėjimą, vabzdžius 

bendrine kalba ir tarmiškai. 

Išraiškingai deklamuos 

tradicinius ir modernius 

eilėraščius.  Girdės pirmą, 

paskutinį ir viduryje esantį 

vaismedžio, vabzdžio, gėlės 

pavadinimo garsą.  Pakartos ir 

stengsis kalboje vartoti 

pusdalyvius (augdamas, 

žydėdamas, rinkdamas ir kt.) ir 

padalyvius (žydint, žydėjus, 

žydėdavus, žydėsiant). Įtvirtins 

žinias apie sudurtinių žodžių 

sudarymą (lietpaltis, lietsargis).   
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aplinkiniais (noriu, 

duok, imk, ačiū ir 

kt.). 

Rašytinė kalba. Vertybinė nuostata: domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Vartys ir stebės 

knygeles, dėlios 

paveikslėlius apie 

šeimą, pavasarį, 

vaismedžius, 

vabaliukus. 

Keverzos įvairiomis 

rašymo 

priemonėmis, stebės 

rašymo priemonių 

paliekamus 

pėdsakus. 

Savarankiškai vartys 

knygeles, žiūrės 

paveikslėlius, piršteliu 

rodys gėlių žiedus, 

vabaliukus. Spontaniškai 

braukys popieriaus lape. 

Pratinsis sieti knygų 

paveikslėlius su juose 

vaizduojamais konkrečiais 

daiktais, juos pavadinti. 

Atpažins vieną kitą savo 

vardo raidę, imituos raštą, 

keverzos. Pratinsis kurti 

knygutę – pieš jai 

iliustracijas, prašys 

suaugusiojo, kad užrašytų 

pasakojimą. 

Domėsis skaitymu, naujomis 

technologijomis: 

kompiuteriu, telefonu, 

planšete.  Atpažins savo 

vardą tarp kitų užrašų, 

kopijuos raides. Įtvirtins 

pieštuko laikymo tarp nykščio 

ir kitų pirštų įgūdžius. 

Domėsis abėcėlės raidėmis. 

Bandys parašyti savo, mamos ar 

draugo vardą. Suras savo miesto, 

darželio pavadinimo raides, 

bandys sudėti iš raidžių kortelių 

žodžius. Dėlios siužetinius 

paveikslėlius: iš daiktų kortelių 

kurs nesudėtingus (2-3 žodžių) 

sakinius. Beveik taisyklingai 

laikys pieštuką. 

Aplinkos pažinimas. Vertybinė nuostata: nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Domėsis supančioje 

aplinkoje 

sutinkamais 

žmonėmis ir žaislais. 

Juos atpažins ir 

parodys natūralioje 

aplinkoje bei 

paveikslėliuose. 

Atkreips dėmesį į 

žmogaus kūno dalis 

ir veidą, jas parodys 

paveikslėlyje, kai 

kurias bandys 

pavadinti. Pratinsis 

surasti ir atnešti 

nurodytos spalvos, 

dydžio ar formos 

žaislus. Pradės skirti 

Geriau orientuotis 

darželio patalpose 

(grupė, sporto ir muzikos 

salė, virtuvė) ir kiemo 

aikštelėje (smėlio dėžė, 

sūpynės, pavėsinė, 

suoliukas). Skirs ir 

parodys paveikslėliuose 

skirtingos lyties ir 

amžiaus žmones. Stebės, 

atpažins ir mokysis 

pavadinti artimiausioje 

aplinkoje esančius 

suaugusiuosius 

(direktorė, auklėtoja, 

virėja, stalius), augalus 

(medis, gėlė, žolė). Suras 

ir atneš gėlę pagal 

Pakankamai gerai 

orientuosis grupės, darželio 

patalpose ir kiemo 

aikštelėje. Susipažins su 

mamos profesija, pasakos ką 

ji veikia darbe ir namuose. 

Pasakys savo šeimos narių 

vardus. Susipažins su 

drugeliu, vabalu ir varle, 

stengsis aiškiai ištarti jų 

vardus. Pavadins gerai 

žinomus medžius (eglė, 

beržas), juos skirs pagal 

ryškiausius požymius 

(spyglius, lapus, kamieno 

spalvą). Susipažins su 

medžio sandara (stiebas, 

šakos, lapai arba spygliai). 

Pasakos apie pavasariui 

būdingus sezoninius 

pokyčius, pavadins metų 

laikus. Sužinos, kada 

švenčiama Motinos diena, 

įtvirtins žinias apie mamos 

profesiją. Mokysis pasakyti 

miesto, gatvės, kurioje 

gyvena, pavadinimus, žinos 

savo vardą ir pavardę. 

Pakartos žinias apie medžius, 

vabzdžius ir gėles. Gebės 

pavadinti vietą, kur auga 

gėlės – gėlynas. Pastebės ir 

išvardins gėlės sandarą 

(šaknys, stiebas, lapas, 

žiedas). Skirs gėles pagal 

spalvas, lapų ir žiedų formą. 

Susipažins su Motinos dienos 

šventimo tradicijomis ir 

papročiais. Įtvirtins žinias apie 

pagrindines žmonių profesijas. 

Susipažins su pavasario mėnesių 

pavadinimais. Žinos namų ir 

darželio adresą, savo ir šeimos 

narių vardus bei pavardes. 

Keliaudamas į išvykas plės 

akiratį apie gimtą miestą 

Šiaulius. Plės supratimą apie 

vabzdžių (žiogų, laumžirgių, 

skruzdėlių, bičių), varlių ir 

driežų gyvenimą, jų naudą 

gamtai. Tikslins žinias apie 

įvairių augalų augimo vietą 

(miškas, pieva, gėlynas, sodas ir 

kt.). Skirs ir gebės pavadinti 
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mergaites nuo 

berniukų. 

Pasivaikščiojimų 

metu, suaugusiajam 

paprašius, suras ir 

atneš nurodytos 

spalvos gėlę, 

susipažins su smėlio 

savybėmis: sausas – 

birus, drėgnas – 

gerai išlaiko formą.  

nurodytą spalvą.  Skirs gėles (rožė, tulpė) 

pagal spalvą, lapų ir žiedo 

formą.  

Pastebės ir pasakys kaip 

pasikeičia paukščių 

gyvenimas pavasarį (suka 

lizdus, peri jauniklius).  

vaismedžius (obelis, kriaušė, 

vyšnia, slyva) ir vaiskrūmius 

(serbentas, agrastas, svarainis). 

Įtvirtins žinias apie augalo 

sandarą.  

Skaičiavimas ir matavimas. Vertybinė nuostata: nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Gestais, mimika 

parodys, jog 

suvokia, ką reiškia 

yra/nėra, dar, taip/ne. 

Grupuos daiktus pagal 

dydį, formą, spalvą. Ras 

daiktą pagal nusakytus 

požymius. 

 

 

 

Grupuos daiktus, suras tokį 

pat pagal formą (skritulys, 

kvadratas, trikampis), 

spalvą, dydį (ilgis, plotis, 

aukštis). 

Vartos žodžius dydžių 

skirtumams apibūdinti 

(aukštesnis, žemesnis, 

storesnis, plonesnis).  Išreikš 

erdvinius daiktų santykius su 

savimi (piešais mane, už 

manęs, šalia manęs ir pan.). 

Pavadins skaitmenis 1, 2, 3, 

4, 5. Įtvirtins kiekinį ir 

kelintinį skaičiavimą. 

Pavadins geometrines formas 

(rutulys, kubas, ritinys). 

Pasakys geometrinių figūrų 

skirtumus ir panašumus. 

Išreikš žodžiu erdvinius daiktų 

santykius su savimi. Įtvirtins 

popieriaus lankstymo įgūdžius. 

Skaičiuos daiktus iki 10 ir 

daugiau, atliks atimties, sudėties 

veiksmus. Įtvirtins geometrinių 

formų pavadinimus, sudės jas iš 

kelių dalių. 

Meninė raiška. Vertybinė nuostata: jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Reaguos į lėtą ir 

greitą muzikos 

tempą, judesiais 

parodys aukštą ir 

žemą muzikos 

tembrą. Storu 

teptuku, kreidele 

baksnos, braukys, 

Išlaikys nesudėtingų 

dainelių intonaciją. 

Tapys gėles mamai, 

štampuos su įvairiomis 

smulkiomis 

priemonėmis, lipdys iš 

plastelino įvairiaspalves  

kirmėlaites, karpys 

Atpažins ir pavadins 

vaikiškus muzikos 

instrumentus. Pieš mamos 

veidą ant ovalo silueto. 

Aplikuos gėlytę ir ją 

dovanos mamai. Tautodailės 

dirbiniuose pastebės 

ornamentus, bandys juos 

Savarankiškai šoks 

charakteringus ratelius, 

šokius, suformuos iš vieno 

ratelio į du, šoks už parankių, 

išmoks landžioti pro 

sukabintas rankas. Pieš 

mamos portretą, ornamentus 

iš smulkesnių detalių. Lipdys 

Savarankiškai analizuos šokio 

judesius, muzikos nuotaiką, 

naudos atitinkamus terminus. 

Šoks poromis, dvigubu, šoniniu 

žingsneliais. Dainuos gamą. 

Pažins lietuvių tautos meno 

elementus, kurs nesudėtingus 

ornamentus. 
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teps, spaus, 

palikdamas pėdsakus 

(taškus, linijas, 

dėmes). 

popierines juosteles ir 

klijuos iš jų pievą. 

pakartoti. Lipdys iš vieno 

plastelino gabalo. 

 

iš modelino tešlos darbelius, 

puoš vienu ritmiškai 

pasikartojančiu ornamentu. 

Kirps nesudėtingas formas. 

Iš senų žurnalų iškirps pagal 

linijas daiktus, klijuos juos į 

savo gamybos knygutę. Kurs 

lipdinį iš plokštuminių ir 

erdvinių figūrų. 

Estetinis suvokimas. Vertybinė nuostata: domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla. 

Ilgiau sutelks dėmesį 

ties ryškiais, gražių 

formų daiktais, 

žaislais, garsais, 

paveikslėliais. 

Emocingai reaguos į 

pavasario gėles, orų 

pokyčius. 

Domėsis skirtingomis 

suaugusiojo kalbos 

intonacijomis, muzikos 

garsais, gamtos ir 

aplinkos vaizdais, 

šokančiais bei 

vaidinančiais vaikais, 

žydinčiais augalais. 

Drąsiai reikš savo nuomonę, 

kuris dailės darbelis, žaislas, 

muzikos kūrinėlis, šokis, 

pasakos veikėjas, gėlės 

žiedas gražesnis... 

Dalinsis savo įspūdžiais apie 

klausytą muziką, dainelę, 

pasaką, matytą šokį, dailės 

kūrinėlį, gamtos ir aplinkos 

daiktus. Domėsis menine 

veikla, gebės pastebėti 

kontrastus. Džiaugsis 

pavasario spalvomis, 

formomis, garsais. 

Gebės įsiklausyti į muzikos 

kūrinį, dalinsis įspūdžiais ir 

pasakys savo nuomonę po 

koncerto, spektaklio ar parodos 

lankymo. Komentuos meninio 

kūrybos proceso ypatumus 

(siužetą, veikėjų bruožus, 

nuotaiką, spalvas). Grožėsis 

pavasario gamtos vaizdais 

(žydinčiais sodais, gėlių 

spalvomis ir žiedų formomis, 

lietaus, perkūno garsais, 

vaivorykštės spalvomis). 

Tyrinėjimas. Vertybinė nuostata: smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Reaguos į tai kas 

vyksta aplinkui: 

stebės 

pasivaikščiojimų 

metu sutiktus 

vabalus, sliekus, 

varlę. Džiaugsis 

muilo burbulais. Žais 

su sausu ir drėgnu 

smėliu: stebės kaip 

sauso smėlio 

kruopelės byra, o 

drėgno – limpa.  

Stebės sliekus, varlę, 

vabalus, pratinsis juos 

pavadinti, pamėgdžioti 

judesius. Žais su muilo 

burbulais, balionais, 

džiaugsis jų spalvomis 

(vieną kitą pavadins). 

Žaisdamas su smėliu, 

tyrinės jo savybes: 

suvoks, kad sausas yra 

birus, o drėgnas – limpa.   

Žais su smėliu (laistys, 

drėkins, „padarys” lietų), 

pasakos apie jo savybes – 

būna sausas ir drėgnas; 

sausas – birus, drėgnas – 

limpa ir gerai išlaiko formą. 

Skaičiuos stebimus sliekus, 

vabalus ir varles – 

žaisdamas mėgdžios jų 

judėjimą, varlės kurkimą, 

vabzdžių dūzgimą.  

Natūraliomis sąlygomis 

tyrinės įvairius vabaliukus per 

padidinimo stiklą (pastebės jų 

kūno smulkias dalis). Plės 

žinias apie jų gyvenimo būdą. 

Tyrinės sraiges – stebės jų 

paliekamą pėdsaką, kūno 

sandarą, namelio spalvas, 

dydį. Stebės šešėlius, juos 

apvedžios: aiškinsis kuriuo 

paros metu ilgėja, o kada 

trumpėja.  

Eksperimentuos su vandeniu, 

išbandys įvairias medžiagas 

(skęsta, plaukia, glamžosi, 

plyšta), tyrinės smėlio savybes. 

Stebės vabalų, varlių, driežo 

išvaizdos ypatumus, slieko 

sandarą. Aiškinsis šių gyvūnų 

naudą. Mokysis su veidrodžiu ar 

stiklu pagauti saulės zuikučius. 

Sąlyginiais matais matuos 

medžių kamienų apimtį, 

stebėdamas medžio kelmą, 

stengsis suskaičiuoti rieves ir 

taip nustatyti užaugusio medžio 

amžių.  



60 

 

Vaikų veiklos galimi rezultatai:  1. Motinos  diena; 2. Išvyka į pievą su padidinamuoju  stiklu; 3. Ekskursija po Šiaulius; 4. Miesto 

ikimokyklinukų šventė “Vaikystės spindulėlis”. 

 

Rugilė Balinskaitė, 7 m. 2 mėn. 
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4.1. UGDYMO METODAI 

 Žaidybinis  −  skatinantis  vaikų  teigiamas  emocijas,  padedantis  formuotis  socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti 

dėmesį į ugdomąją veiklą. 

 Vaizdinis  −  nukreiptas  į  vaizdinių  formavimą  apie  vaikus  supančio  pasaulio  objektus  ir reiškinius. 

 Praktinis − padedantis vaikams per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką.  

 Žodinis (pasakojimas, pokalbis) – suteikiantis galimybę perduoti informaciją. 

 Kūrybinis  −  sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų. 

Netradiciniai (aktyvieji ugdymo metodai): 

 „Minčių  lietus“ − išreiškiami  norai,  siūlomos  idėjos; 

 „Šlept, tept, lept“ − momentiniai vaikų siūlymai, diskusijos ir debatai (kai vaikai bendrauja tarpusavyje); 

 Modeliavimas − mokymasis stebint kitų veiklą; 

 Projektų  rengimas  −  matomas  vaikų  kūrybiškumas,  jie  vienas  kitą  konsultuoja,  išmoksta, suranda naudingą informaciją ir ja 

pasinaudoja; 

 „Žodžių traukinys“ – konstruojamas traukinys: garvežys – esminis žodis, vagonai – žodžiai  temos plėtotei. Lavina vaikų sakytinę 

kalbą, vaizduotę; 

 „Smegenų šturmas“ −  kuo daugiau idėjų veiklai, temai, eksperimentui ir t.t.; 

 Sinektinis − gebėjimas prisijaukinti neįprastus daiktus, priemones, sąvokas (suvokti metaforas). 

 Ugdymas pavyzdžiu − pedagogas  žaismingai, išraiškingai ką nors veikia vaikų akivaizdoje ir skatina  jį mėgdžioti, pradeda kokią 

veiklą ir perleidžia savarankiškai tęsti vaikams. Pedagogas veikia  drauge  su  vaikais  kaip  žaidimo  ar  veiklos  partneris,  mimika,  

elgesiu,  veiksmais,   daiktais modeliuoja tai, ką tikisi perduoti vaikams.  

 Ekologiniai žygiai – išvykos į Salduvės parką ir Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą (praktinis, pažintinis mokymasis); 

 Pažintinės ekskursijos – išvykos, kurios sudaro sąlygas susipažinti su artimiausia miesto ir šalies infrastruktūra; 

 „Stop“ ženklo diena – veikla skirta aktyvių vaikų elgesio ir emocijų sutrikimo prevencijai. 
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4.2. UGDYMO PRIEMONĖS 

 „Vaikštantis Salduviukas“, „Vaikštantis konstruktorius“. 

 Dailės priemonės. 

 Higienos reikmenys. 

 Gamtinė medžiaga. 

 Garso ir vaizdo įrašai. 

 Knygos: grožinės literatūros knygelės, vaikams skirti žurnalai, enciklopedijos, dailės albumai, reprodukcijos,  žinynai. 

 Kūrybinio vaidmeninio žaidimo, teatro, šešėlių teatro, stalo teatro atributai. 

 Sporto salės ir  lauko  inventorius, baldai skirti vaikų žaidimams. 

 Planai (miesto, pastato, teritorijos). 

 Padalomoji medžiaga. 

 Vaikiški muzikos instrumentai. 

 Tautinė atributika. 

 Žaidimai: stalo, loginio mąstymo, lavinamieji, mokomieji, pažintiniai, 

pramoginiai. 

 Žaislai: vaikams džiuginti, siužetiniai, minkšti žaislai, asmeniniai. 

 Žemėlapiai: Lietuvos, apskrities, miesto. 

 Netradicinės ugdymo priemonės, pagamintos pedagogų. 

 Kompiuteris,  kompiuterinės  programos  (pvz.,  programos,  padedančios  

vaikui  atpažinti raides, skaičius, bandyti rašyti ir kt.).                               Urtė Turskytė, Arielė Rimkutė, Luka Grubliauskaitė (4-5 m.) 

 Šviesos stalai. 

 Ugdymo turinį papildančios priemonės (baldai skirti vaikams, IT ir t.t.).  
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V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vertinimo tikslas. Padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus, 

poreikius ir stebint vaikų pažangą tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. 

Vertinimo samprata ir paskirtis. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas sudėtinė nedaloma ugdomojo proceso dalis. 

Vertinimas yra nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus ir daromą pažangą kaupimas, analizavimas ir apibendrinimas. 

Vaiko  pasiekimai  ir pažanga stebimi ir fiksuojami pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“, kuriame išdėstyta aštuoniolika 

pasiekimų sričių, kurių vaikas (ne)įgyja ugdymo įstaigoje. 

Vaiko pasiekimus vertina: pedagogai, tėvai, mokinio pagalbos specialistai: logopedas, meninio ugdymo mokytojas, specialusis 

pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas. 

Vertinimo procesas. Vertinimas vyksta nuolat. Vaikai stebimi bendraujantys, žaidžiantys, muzikuojantys, piešiantys. Rengiamas 

„Vaiko aplankas“. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pasiekimų vertinime dalyvauja mokinio pagalbos specialistai: logopedas, socialinis 

pedagogas, neformaliojo ugdymo mokytojas, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. 

Vertinimo metodai ir būdai. Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis ideografiniu metodu (vaiko gebėjimai 

lyginami  su ankstesniais to paties vaiko gebėjimais). Pirminis vaiko vertinimas prasideda nuo pokalbių su tėvais (globėjais) siekiant 

išsiaiškinti jų lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si). Pokalbis su vaiku: norint išsiaiškinti kaip vaikas samprotauja, ar gali išsakyti savo mintis, 

norus, koks  vaiko kalbos  lygis, ir/ar turi kalbos problemų. 

Vertinimo fiksavimas ir dokumentavimas. Vaiko pasiekimai vertinami du kartus  metuose: rudenį, pavasarį. „Vaiko aplankas“ 

papildomas ir formuojamas visus metus. Į aplanką dedami: vaiko vertinimo lapas pagal aštuoniolika sričių, (grafikas, palyginamoji kreivė, 

jei tai daroma) dailės darbeliai, vaiko kalbos, pasakojimo fragmentai, mintys, posakiai, įgyta informacija šeimos aplinkoje, tėvų (globėjų) 

anketos, vertinimas, lūkesčiai. Vertinimo dokumentai yra saugomi įstaigoje iki vaikas lanko ikimokyklinę įstaigą ir perduodami kitų grupių 

auklėtojoms pereinant į kitą grupę esančią toje pačioje įstaigoje.  
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Vertinimo aptarimas. Vaiko pasiekimai ir pažanga yra aptariami individualiai su tėvais (globėjais) bei metodinės grupės 

pasitarimuose du kartus per metus (esant būtinybei, konsultuojamasi su specialistais). Vertinimas apibendrinamas, gauti duomenys 

panaudojami planuojant ir organizuojant vaikų ugdymą, numatant tikslingus tikslus, uždavinius, metodus, ugdymo būdus. Vaiko pasiekimai 

nuolat fiksuojami savaitės refleksijoje (apmąstymuose). 

Ugdymo įstaigos  vadovai, remdamiesi vertinimo  rezultatais, priima sprendimus dėl ugdymo turinio kaitos. 

 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo pasekmė 

                              



65 

 

VI. NAUDOTA LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

1. Ankstyvojo ugdymo vadovas / Sudarė O. Monkevičienė ir kt. Vilnius: Minklės leidyba, 2001. 

2. Bitinas B. Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija, 2000. 

3. G. Bačienė, A. Kurienė, E. Kuraitė, S. Povilėnaitė, I. Mačiūnė, E. Petkutė. Aukime kartu: esminiai sėkmingos tėvystės veiksniai ir 

komponentai. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. 

4. Geros mokyklos koncepcija (Nr. V-1308, 2015-12-21). 

5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Klaipėda,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo 

aprūpinimo centras,  2014. 

6. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Klaipėda,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo 

aprūpinimo centras,  2015. 

7. Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa. Parengė A. Piliuvienė, N. Dailidienė, D. Jakučiūnienė 

ir kt. Vilnius: Leidybos centras, 1997. 

8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Vilnius: 

Presivilka, 2001. 

9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa. Vilnius: Šviesa, 2014. 

10. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Nr. XII-2290,  2016-04-07, Žin., 

2016, Nr. 9857). 

11. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos (Nr. V-190, 

2017-04-22). 

12. Vaikas ir aplinka. Alysa Ruzgienė, Sada Petruižienė. Klaipėda, 2005. 

13. Vaiko gerovės politikos koncepcija (Nr.  IX-1569, 2003-05-20, Žin., 2003, Nr. 52- 2316).            Benas Kontautas, 5 m. 9 mėn. 

14. Švietimo aprūpinimo standartai (Nr. V-2368, 2011-12-12, Žin., 2011, Nr. 155-7373). 


