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PANEVĖŢIO R. DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŢELIO „SMALSUTIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
„VAIKYSTĖ GAMTOS APSUPTYJE“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Duomenys apie ugdymo įstaigą
Panevėţio r. Dembavos lopšelis-darţelis „Smalsutis“, biudţetinė įstaiga.
Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla Priklausomybė – savivaldybės mokykla. Savininkė – Panevėţio rajono savivaldybė.
Adresas – LT-38175 Panevėţio r. sav., Dembavos k., Veteranų g. 19. Elektonis paštas: dembavald@gmail.com
Interneto svetainės adresas: www.dembavald.lt
Duomenys apie ugdytinius
Lopšelyje-darţelyje veikia keturios ikimokyklinio ugdymo ir viena priešmokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklines grupes lanko mišraus
amţiaus vaikai. Į grupes integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.
Lopšelis-darţelis „Smalsutis“ vykdo švietimo ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ikimokyklinio
ugdymo programa atliepia Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (1995), Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatas ir šių nuostatų
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įgyvendinimo programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją (2003), Geros mokyklos
koncepciją, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo“, Gyvenimo įgūdţių ugdymo programą (2004), Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programos
įgyvendinimo rekomendacijos – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (2006), Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015),
Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014), Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1 iki 6 metų.
Visa ugdymo programa orientuota į vaiką ir jo poreikių tenkinimą: t.y., noras paţinti supantį pasaulį, suprasti gyvąją ir negyvąją gamtą,
susipaţinti su socialiniais reiškiniais, galimybė mylėti, būti mylimam, išklausytam ir suprastam, patenkinti norą ugdytis, judėti ir ţaisti, gyventi ir
augti saugioje socialinėje aplinkoje, tiesiogiai stebėti ţmones, įvairius gyvūnus, paukščius, augalus, bei noras gebėti natūraliai bendrauti. Ugdymo
programos turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius.
Pedagogų ir kitų specialistų pasirengimas
Lopšelyje-darţelyje dirba kompetentingi pedagogai, gebantys ugdyti šiuolaikinio vaiko kompetencijas, suteikti jam pagalbą, atsiţvelgiant į
individualius ar specialiuosius ugdymosi poreikius, galimybes, įţvelgti daromą paţangą, įvertinti pasiekimus, priimti vaiką tokį, koks jis yra.
Įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (ratifikuota 1995m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983) pedagogai vieningai
laikosi nuostatos, kad svarbiausia - uţtikrinti aktyvų vaiko dalyvavimą įstaigos gyvenime ir suteikti galimybę dalyvauti, priimant sprendimus,
liečiančius jo gyvenimą lopšelyje-darţelyje. Vaikai turi galimybę reikšti savo nuomonę, teikti siūlymus ir rinktis veiklą pagal savo interesus bei
poreikius. Lopšelio-darţelio pedagogai dalinasi inovatyvia vaikų ugdymo patirtimi, skatina pedagogus naujų metodų paieškai, padeda keisti
pedagogų nuostatas, poţiūrį į vaiką, nuolat tobulinasi dalyvaudami mokymuose, seminaruose.
Neapsiribojame vaikų ugdymu tik įstaigos aplinkoje. Vykstame į kitų įstaigų siūlomas edukacines programas. Palaikome glaudţius ryšius su
Panevėţio m. Gamtos mokykla, Panevėţio rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, Panevėţio m. Kraštotyros muziejumi, Panevėţio r. švietimo centru,
Panevėţio r. savivaldybės viešoji biblioteka, Panevėţio r. Dembavos progimnazija, biblioteka ir tėvų darbovietėmis, Motorizuotas pėstininkų batalionas,
med. punktas, UAB „Midenė“, AB „Medelynas“, paštas ir kitomis įstaigomis esančiomis Dembavos gyvenvietėje.
Lopšelio-darţelio pedagoginio proceso savitumas
Demokratiniai pedagogų ir vaikų santykiai. Pedagogų ir vaikų santykiai grindţiami pasitikėjimu ir pagarba. Stengiamasi įţvelgti, kas vaikui
svarbu, įsiklausyti į jo ţodţius, paskatinti išsakyti savo nuomonę, išgirsti jį. Vaikai turi galimybę daryti įtaką darţelio kasdienei veiklai, t.y. jie gali
spręsti su jų gyvenimu įstaigoje susijusius klausimus, teikti siūlymus, pageidavimus, į kuriuos atsiţvelgiama. Prioritetas teikiamas pačių vaikų
iniciatyvai. Vaikai ir suaugę kartu kuria bendro gyvenimo įstaigoje ir grupėje susitarimus, taisykles, kurios padeda ugdyti atsakomybę ir tarpusavio
supratimą.
Ugdymo individualizavimas. Siekiame paţinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos tempą. Suvokę svarbiausius jo poreikius ir galimybes,
numatome individualius ugdymo(si) būdus ir metodus. Skatiname vaiko savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę ir teikiame
didesnę pagalbą maţiau išlavėjusių gebėjimų ugdymui. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams teikiama korekcinė pagalba. Individualias
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vaikų ugdymosi problemas padeda spręsti Vaiko gerovės komisija. Dienos ritmas ir veikla lanksčiai derinami su vaiko poreikiais, interesais ir
galimybėmis.
Vaikų kultūros pripaţinimas. Laikomasi poţiūrio, kad vaikiškumas yra vertybė, vaikams netaikomi suaugusiems būdingi elgesio standartai,
kuriamos sąlygos vaikų saviraiškai ir vaikiškam elgesiui plėtotis.
Ugdymo aplinka. Kuriama taip, kad tenkintų kiekvieno vaiko poreikius, ugdytų jo gebėjimus, skatintų kaupti naują patirtį, išbandyti
įvairias
veiklos formas ir paţinimo būdus. Siekiama, kad aplinka skatintų vaiką aktyviai veikti, tyrinėti, paţinti, pasitikėti savo gebėjimais. Vaikas pats yra
aktyvus aplinkos kūrėjas.
Glaudus bendradarbiavimas su šeima. Nuolat siekiame, kad vaiko tėvai (globėjai) dalyvautų ugdymo procese ir taptų aktyviais bendruomenės
nariais. Bendradarbiavimą grindţiame pozityviomis nuostatomis: tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, pagarba šeimos vaidmeniui, ugdant
vaiką, įsiklausymu į vienas kito poreikius ir interesus. Nuolat tariamės dėl individualių vaiko ugdymosi poreikių ir išgalių, kylančių problemų
sprendimo būdų, veiksmingų ugdymo metodų taikymo.
Lankstus specialistų integravimasis į ugdymo procesą. Įstaigoje dirbantis - logopedas,
meninio ugdymo pedagogas - siekia darbą organizuoti taip, kad nepaţeistų pedagoginio proceso vientisumo. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su
grupių pedagogais ir vaikų tėvais.
II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Ikimokyklinio ugdymo turinys sudarytas remiantis šiais principais:
Integralumo – ugdymo turinys sudarytas parenkant ir siejant tarpusavy visas ugdymo sritis, atsiţvelgiant į to amţiaus tarpsnio vaiko visuminį
pasaulio suvokimą.
Humaniškumo – vaikui padedama atrasti save, savo norus, polinkius, gebėjimus, išlikti savitam, unikaliam. Ugdymas grindţiamas vaikui
asmeniškai reikšmingais, prasmingais faktais, paisoma jo domėjimosi sričių, interesų.
Tęstinumo – ikimokyklinio ugdymo turinys suderintas su ankstyvojo amţiaus ir priešmokyklinio ugdymo turiniu, siekiant, kad vaikas
darniai pereitų nuo ugdymo(si) ikimokyklinėje grupėje prie ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, o vėliau mokykloje. Programoje atsiţvelgta į vaiko
įgytą patirties ir gebėjimų lygmenį bei jo ugdymo(si) perspektyvą.
Individualumo – ugdymo turinys sudarytas taip, kad jį būtų galima lanksčiai taikyti, atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius,
interesus bei galimybes.
Atsinaujinimo – ugdymo turinys nuolat perţiūrimas ir atnaujinamas, atsiţvelgiant į vaikų savitumą, poreikius, gebėjimus, į besikeičiančios
visuomenės iškeltas vertybes, nuolat kintančioje aplinkoje.
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III. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI
Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas
Atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko galias, patirtį, ugdymosi poreikius, išnaudojant esamą gamtinę aplinką, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti
pagrindinius, kultūros, socialinius ir paţintinius poreikius.
Ikimokyklinio ugdymo programos uţdaviniai
 Pritaikant ir įgyvendinant ugdymo(si) turinį, padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams.
 Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.
 Kurti saugią, funkcionalią, veikti skatinančią bei vaiko poreikius ir gebėjimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
 Ugdyti dorinį santykį su bendruomene ir pačiu savimi, kuriant sąlygas sąlyčiui su savo kaimo kultūros vertybėmis.
 Tenkinti vaikų svarbiausius poreikius, saugant ir stiprinant fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, palaikant ir ţadinant vaiko judėjimo poreikį, bei
skatinant fizinį aktyvumą.
 Skatinti gamtoje patirtus įspūdţius išreikšti meninėmis priemonėmis ir kitais būdais, ţadinant jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams.
IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS
Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką, bendraujant,
dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje. Programos struktūra - „Vaikas - aktyvus ugdymo proceso dalyvis“.
Ugdymo turinys - 18 sričių, apimančių vaikų veiksenas, suskirstytos pagal vaikų amţių.
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TYRINĖJIMAS
APLINKOS PAŢINIMAS
SKAIČIAVIMAS IR
MATAVIMAS
EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR
RAIŠKA
INICIATYVUMAS IR
ATKAKLUMAS
MOKĖJIMAS MOKYTIS

KOMUNIKUOJA
NTIS IR
KRITIŠKAI
MĄSTANTIS

TYRINĖJANTIS
SAVE IR
SUPANTĮ
PASAULĮ

VAIKASAKTYVUS UGDYMO
PROCESO
DALYVIS
KŪRYBINGAS

PASITIKINTIS
SAVIMI

SVEIKAS IR
SAUGUS

KŪRYBIŠKUMAS
ESTETINIS SUVOKIMAS
MENINĖ RAIŠKA

RAŠYTINĖ KALBA
SAKYTINĖ KALBA
PROBLEMŲ
SRENDIMAS

SAVIVOKA IR
SAVIGARBA
SAVIREGULIACIJA
IR SAVIKONTROLĖ
SANTYKIAI SU
SUAUGUSIAIS
SANTYKIAI SU
BENDRAAMŢIAIS

FIZINIS
AKTYVUMAS
KASDIENINIO
GYVENIMO
ĮGŪDŢIAI

IV. UGDYMO TURINYS

Sritis
TYRINĖJA
NTIS SAVE
IR
SUPANTĮ
PASAULĮ

Nuostata

Smalsus,
domisi
Tyrinėjimas viskuo, kas
vyksta
aplinkui,
noriai
stebi,
bando,
samprotau
ja.

Gebėjimai
Tyrinėja save,
socialinę, kultūrinę ir
gamtinę aplinką,
įvairiais tyrinėjimo
būdais (stebėjimu,
bandymu,
klausinėjimu), mąsto ir
samprotauja apie tai,
ką pastebėjo, atrado,

Vaikų veiksenos
1-6
Tyrinėja viską, kas yra aplinkui: grupės, darţelio, kiemo aplinką.
Bando išardyti ţaislus.
Varto knygas, kalba apie tai, ką mato paveikslėliuose.
G rupuoja daiktus tam tikra tvarka.
Pasako ar parodo, kur šilta, o kur šalta.
Pasako saugaus elgesio susitarimus.
Pasako, lygina, išskiria augalų, gyvūnų bruoţus ir savybes.
Pasako daiktų, medţiagų savybes.
Stebi, tyrinėja augalų gyvenimo etapus nuo sėklos iki derliaus nuėmimo, pasako kaip jais
reikia rūpintis.
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Sritis

Nuostata

Gebėjimai
pajuto, patyrė

Aplinkos
pažinimas

Nori
paţinti
bei
suprasti
save ir
aplinkinį
pasaulį,
dţiaugia
si
suţinojęs
ką nors
nauja.

Vaikų veiksenos
1-6

Apibūdina daiktų, medţiagų paskirtį, jų panaudojimo galimybes.
Apibūdina prietaisų veikimo principus.
Pasako iš ko daiktas pagamintas (medţio, stiklo, popieriaus ir kt. ).
Ţaidţia su įvairiais buities daiktais, išradingai juos panaudoja.
Paaiškina kokie yra ţmogaus pojūčiai.
Įvairiais pojūčiais tyrinėja aplinką, medţiagas, augalus.
Dalyvauja bandymuose, pats bando.
Atlikdami bandymus pasako kas vyksta, kodėl?
Aptaria stebėjimų bandymų rezultatus, mokosi juos pavaizduoti.
Stebi ir komentuoja reiškinius vykstančius gamtoje ir aplinkoje: ţaibai, audros, potvyniai.
Ieško informacijos aplinkoje: knygos, kompiuteris... .
Išskiria akivaizdţius ţydinčių augalų bruoţus, stebi kaip auga augalai, pasako 3-5
ţydinčių augalų pavadinimus, pasako kaip jais reikia rūpintis.
Pasako kaip išgauti kitas spalvas ir atspalvius.
Įvardija ir bando
Apţiūrinėja aplinką.
paaiškinti socialinius
Atkreipia dėmesį į save veidrodyje.
bei gamtos reiškinius,
Tyrinėja ţaislus, ar kitus daiktus.
apibūdinti save, savo
Pastebi, apţiūrinėja gamtinę medţiagą.
gyvenamąją vietą,
Apţiūrinėja medţius, krūmus, ţoles.
šeimą, kaimynus,
Pastebi, parodo paveikslėlius su gyvūnais, kai kuriuos pavadina, mėgdţioja jų balsus,
gyvosios ir negyvosios judesius.
gamtos objektus,
Atpaţįsta ir pavadina augalus ir gamtos reiškinius (medis, gėlė, saulė, debesys, lietus).
domisi technika ir
Parodo ţmogaus ir gyvūnų kūno dalis.
noriai mokosi ja
Pasako ir parodo tai, ką mato aplinkoje.
naudotis.
Klausinėja apie nematytus daiktus, jų paskirtį ir pan.
Orientuojasi darţelyje.
Vardija šeimos narius, pasako jų vardus, savo vardą ir pavardę, parodo ir pasako, kiek turi
metų.
Pasako, kai šalta ar šilta.
Pavadina ar parodo darţoves, vaisius, augalus, pasako jų skonį, paskirtį. Juos priţiūri.
Pavadina ar parodo kai kuriuos daţniau sutinkamus ar knygose matytus gyvūnus. Pasako jų
išskirtinus bruoţus (kailis, uodega, nagai, spalva ir pan.). Pasako kur gyvena, ką valgo.
Pavadina savo tėvynę, tautybę.
Pasako metų laikų poţymius ir pavadinimus.
Pavadina gamtos reiškinius (rūkas, pūga ir t.t.).
Pasako paros dalis: diena, naktis.
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Sritis

Nuostata

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6
Pasako kelis darţelio aplinkoje esančius objektus (miškas, upė...).
Išvardija savo gyvenvietės pagrindinius objektus: mokykla, parduotuvė, paštas, karinis
objektas,
pušynėlis, upė Nevėţis, pasako kelis gatvių pavadinimus.
Apibūdina pastatą: namas, langai, durys, sienos.
Pasako kaip auga augalas (augalo dygimo eiga), kokia jo prieţiūra.
Stebėdamas aplinką, pasako akivaizdţius daiktų, gyvūnų, augalų grupių panašumus ir
skirtumus, juos aptaria.
Įvardija 3-4 vandens telkinius ir jų poţymius.
Pasako 2-3 kelių eismo ţenklus, ir ką jie reiškia.
Atskiria gyvūnų jauniklius, jų panašumus į tėvus, elgsena, pasako jų pavadinimus.
Skirsto gyvūnus (naminiai, laukiniai)
Išvykose atlieka uţduotis, dalyvauja aptariant, ką patyrė.
Ieško informacijos apie augalus ir gyvūnus.
Apibūdina paukščių gyvenamą vietą.
Dalyvauja pokalbiuose apie orą, metų laikų kaitos poţymių, gamtos reiškinius, dangaus
kūnus.
Pasakoja kur dirba tėveliai, apie šeimos šventes.
Nusako daikto pagaminimo seką (pvz., iš avių gaunama vilna, suvejami siūlai, numezgamos
pirštinės).
Rūšiuoja atliekas, ţino konteinerių spalvas, skiria kokios atliekos į kurį metamos.
Parodo ţemėlapyje Lietuvą, Vilnių, savo miestą ar rajono centrą, paţįsta Lietuvos vėliavą,
herbą.
Pasako 3-4 faktus apie Lietuvos išskirtinumą:
istoriją, geografiją, kalbą (svarbūs ţodţiai), ţinomus ţmones
Palygina ir įvardina dabartinės buities technikos pranašumus.
Pasakoja apie tradicines šventes.
Pasakoja ir naudojasi buities prietaisais, skaitmeninėmis IT.
Pasako vandens naudą ţmogui ir augalams, jo savybes.
Pasako pinigų gavimo ir naudojimo būdus.
Pasako kuo norėtų būti uţaugęs, pasakoja kuo ypatinga ši profesija, kas jai būdinga.
Įvardina ţinomas profesijas.
Pasako 4-5 pavasario paukščių pavadinimus, nusako jų išvaizdą, gyvenimo būdą.
Įvardija 5 ţiemojančius paukščius, išvardija kūno dalis.
Išsirenka paveikslėlį, spalvina pagal pavyzdį, pasako spalvą.(IKT 1 priedas)
Rūšiuoja objektus pagal jų spalvas ir nutempia juos į reikiamą vietą.
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Sritis

Nuostata

Nusiteikęs
pasaulio
paţinimui
naudoti
skaičiavim
ą ir

Gebėjimai

Geba skaičiuoti
daiktus, palygti daiktų
grupes pagal kiekį,
naudoti skaitmenis,
apibūdinti
daikto vietą eilėje,

Vaikų veiksenos
1-6
(Planšetės 1 pr.) Rūšiuoja meškučius pagal spalvą.(IKT 2 priedas)
„Nuneša“ valgomus daiktus į kairę pusę, nevalgomus – į dešinę.(IKT 11 pr.)
Randa nurodytos spalvos meškutį. (IKT 3 priedas)
Augina Fredį parinkdamas tokios pats spalvos skrituliuką, pavadina spalvą ( IKT 31 pr.)
Randa, kuris vagonas veţa netinkamą paveikslėlį (IKT 8 pr.)
Dėlioja gyvūnų dėliones (IKT 9 per.)
Pasėja nurodytą kiekį gėlių. (IKT 10 pr.)
Daiktus ( produktus, vaisius, darţoves, drabuţius ir pan. sudeda į tinkamas lentynas (IKT 12
pr.)
Nuspalvina Lietuvos vėliavą (IKT 22pr.)
Iš herbų gausybės išrenka Lietuvos herbus (IKT 23 pr.)
Parenka paveikslėlius – kuo maitinasi paukščiai (IKT 36 pr.)
Rūšiuoja objektus pagal jų spalvas ir nutempia juos į reikiamą vietą. (Planšetės 1 pr. )
Paliečia judantį reikiamos spalvos drugelį, nutempia nejudantį saldainį į tos pačios spalvos
krepšelį, nutempia judantį saldainį į tos pačios spalvos krepšelį, sudeda saldainius pagal
spalvas. (Planšetės 2 pr.)
Klausosi pasakojimo ir paspaudţia atitinkamos spalvos daiktus, ieško varliuko (Planšetės 7
pr.)
Susipaţįsta su naminiais gyvūnais, juos pavadina (Planšetės 14 pr.)
Įvardina paveikslėliuose pavaizduotas profesijas (Planšetės 3 pr.)
Atpaţįsta daţniau sutinkamus vaisius, uogas ir darţoves (Planšetės 12 pr.)
Supaţįsta su paukščių pavadinimais ir jų balsais. (Trumpai paspaudus, įvardijamas
paukštis, ilgiau paspaudus jo balsas) (Planšetės 13 pr.)
Mokosi gyvūnų garsų ir pavadinimų lietuvių ir anglų kalbomis, atspėja gyvūną pagal jo
skleidţiamą garsą (Planšetės 15 pr.)
Vedţiodamas pirštu po lapą ar vaisių, pamaitina vikšrą, kol jis virsta kokonu ir drugeliu
(Planšetės 18 pr.)
Pasirenka objektą, kuris skiriasi nuo kitų objektų (ţaislai, indai, įrankiai, drabuţiai, mokyklos
reikmenys, gėlės, grybai, vaisiai, darţovės, saldumynai, ţinduoliai, paukščiai, vabzdţiai ir
jūrų būtybės) (Planšetės 16 pr.)
Iš dviejų spalvų tos pačios rūšies daiktų atneša prašomos spalvos daiktą.
Pirštukais parodo kiek metukų.
Ţaidţia su vienas į kitą įdedamais indeliais. Deda daiktus į jų vietas.
Dėlioja daiktus eilute, ratu.
Dėlioja gamtinę medţiagą į atskirus krepšelius, rūšiuoja pagal išvaizdą.
Suranda, atneša vieną daiktą ir daug, visą saują.
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Sritis
Skaičiavi
mas ir
matavima
s

Nuostata

Gebėjimai

matavimą.

sudaryti sekas.
Geba grupuoti daiktus
pagal spalvą, formą,
dydį. Jaučia dydţių
skirtumus, daikto vietą
ir padėtį erdvėje.
Supranta ir vartoja
ţodţius kuriais
apibūdinamas
atstumas, ilgis, masė,
tūris, laikas. Pradeda
suvokti laiko tėkmę ir
trukmę.

Vaikų veiksenos
1-6
Apkabina storą ir ploną medį, rankomis, judesiais parodo storumą, plonumą, dydį.
Pastebi ir pasako vienas, du ar daug daiktų ar gyvūnėlių mato, nusako jų padėtį erdvėje.
Parodo ir pasako: didelis, maţas.
Tokios pat spalvos ar formos daiktus sudeda į atskiras dėţutes.
Stato bokštelius, naudodamas įvairaus dydţio kaladėles.
Skaičiuoja.
Pasako ir parodo geltoną, ţalią, raudoną spalvas, randa šių spalvų daiktus savo aplinkoje.
Labai skirtingus ir vienodus daiktus lygina pagal ilgį, storį, aukštį.
Parodo, kurie du iš 4- 5 paveiksliukų yra tokie patys.
Dviejuose paveikslėliuose randa 3-4 juose slypinčius skirtumus.
Ieško ir suranda reikiamą dėlionės detalę.
Vartoja ţodţius daug, vienas, nei vieno.
Randa daiktų grupes, kuriose pavaizduota po tiek pat daiktų.
Vartoja sąvokas pirmas, antras.
Iš geometrinių formų mozaikų sukomponuoja įvairius daiktus.
Grupuoja ir atrenka daiktus pagal spalvą, dydį , formą (skritulio, keturkampio, kvadrato).
Išdėlioja daiktus nuo maţiausio iki didţiausio.
Parodo kūno priekį, nugarą.
Skaičiuoja matomus objektus, vartoja ţodţius ţemai ar aukštai didesnis- maţesnis,
ilgesnis trumpesnis, aukštesnis-ţemesnis.
Jungia daiktus pagal tam tikras sekas.
Pasako esamo metų laiko pavadinimą, paros dalis susieja su savo gyvenimo ritmu.
Daiktų skaičių sieja su skaitmenimis ir skaičių simboliais pagal parodytą seką.
Serviruoja stalą esamam vaikų skaičiui.
Pasako į kokias geometrines formas yra panašūs aplinkoje esantys daiktai (trikampę,
apskritimo, kvadrato).
Išklausęs pasakos, kurioje du - trys veikėjai paeiliui kaţką atlieka, geba atsakyti į tokius
klausimus kaip ,,Ką atsakė trečiasis veikėjas?“, ,,Kas atėjo pirmas ...?.“).
Pavadina savaitės trukmę, jos dienų seką.
Lygina gretimus skaičius.
Atpaţįsta ir įvardija plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą.
Matuoja atstumą, ilgį, tūrį, masę naudodamiesi sąlyginiais matais (sprindţiu, pėda, ţingsniu,
kitu daiktu).
Pasako ir nurodo kryptį: kairė, dešinė pusė, priešais mane, uţ manęs.
Atsako į klausimus Kiek iš viso? Kiek trūksta?
Kalbėdami apie spalvas vartoja ţodţius vienos spalvos, dvispalvis.
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Sritis

Mokėjima
s
mokytis

Nuostata

Noriai
mokosi,
dţiaugia
si tuo, ko
išmoko.

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6

Nusako daiktų padėtį erdvėje, vartoja er d vi n e s sąvokas: uţ, ant, virš, po, toli, arti...
Randa nurodytą figūrą (trikampį, stačiakampį, rombą, ovalą, skritulį, kvadratą, penkiakampį)
(IKT 4 pr.)
Įvardina figūrą, randa jos vietą.(IKT 5 pr.)
Suskaičiuoja daiktus nuo 1 iki 10 (IKT 6 pr.)
Pasako skaičiaus pavadinimą, nuveda į tinkamą vietą. (IKT 7 pr.)
Augina Fredį, parinkdamas tinkamą figūrą ir ją pavadindamas ( IKT 29 pr.)
Paduoda meškiukui atitinkamą kiekį keksiukų (IKT 37 pr.)
Suskaičiuoja saldainiukus ant meduolio ir paspaudţia atitinkamą skaitmenį (IKT 39 pr.)
Paspaudţia tinkamą skaičių ar vaisių, juos nutempia į reikiamą vietą (Planšetės 8 pr.)
Įdeda į krepšį vaisius, paspaudţia skaitmenį (kiek suskaičiavo jų įdėjęs) (Planšetės 9 pr.)
Mokosi figūras (formas) po vieną, suranda tinkamą formai figūrą ir nutempia ją į vietą
(Planšetės 11 pr.)
Sukabina sunumeruotus skalbinius didėjimo tvarka. (IKT 13 pr.)
Suskaičiuoja balionus iki 5 arba 10 (IKT 14 pr.)
Pagauna nurodytą kiekį ţuvyčių (IKT 15 pr.)
Atlieka aritmetinius sudėties ir atimties veiksmus. (IKT 16 pr.)
Įvardina ir rūšiuoja geometrines figūras.(IKT 26 pr.)
Augina Fredį, parinkdamas figūrą pagal jos formą ir spalvą, ją pavadina (IKT 30 pr.)
Augina Fredį, parinkdamas figūrą pagal spalvą ir taškų skaičių (IKT 32 pr.)
Skraidina raketą suskaičiuodamas langelius iki geltono langelio ir paspausdamas atitinkamą
skaitmenį ( IKT 33 pr.)
Padeda traktoriukui surinkti darţoves paspausdamas atitinkamą skaitmenį (IKT 34 pr.)
Ţaidţia BINGO atlikdamas aritmetinius veiksmus (IKT 35)
Augina kirmėliuką sujungdamas iš eilės skaitmenis iki 15 (IKT 38 pr.)
Suskaičiuoja sėklas, parenka tinkamą skaitmenį (IKT 40 pr.)
Sudeda ir atima (Planšetės 10 pr.)
Mokosi ţaisdamas,
Tyrinėja ţaislus ir daiktus visais pojūčiais, stebi ir mėgdţioja, klausia.
stebėdamas kitus vaikus Atkartoja suaugusio, vyresnių ar bendraamţių veido išraišką, veiksmus.
ir suaugusiuosius
Manipuliuoja ţaislais ir įvairia gamtine medţiaga.
klausinėdamas
Juda norėdamas ką nors pasiekti, pajudinti, pabandyti.
ieškodamas
Apţiūrinėja ir išbando darţelio teritorijoje esančius įrenginius.
informacijos,
Kelis kartus iš eilės nori ţiūrėti, išgirsti tą pačią, skaitomą pasaką, dainą, filmuką.
išbandydamas,
Ţaidţia su ţaislais, kuriais galima perveţti daiktus, kuriuos galima stumdyti, tempti uţ
spręsdamas problemas, virvutės.
kurdamas, įvaldo kai
Stebi supančią aplinką, lygina ją su paveikslėliais.
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Sritis

KOMUNIKU Rašytinė
OJANTIS
kalba
IR
KRITIŠKAI
MĄSTANTI
S

Nuostata

Domisi
rašyti
niais
ţenklais,
simbo
liais,skai
tomu
tekstu.

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6

kuriuos mokymosi
Daug kartų kartoja veiksmą, kol sulaukia rezultato.
būdus, pradeda suprasti Klausia, kaip ir kodėl kas nors vyksta, kaip veikia, atidţiai stebi, bando.
mokymosi procesą.
Mėgdţioja suaugusiojo kalbą, veiksmus.
Ţaidimą kartoja keletą kartų, sugalvoja naujus veikėjus, veiksmus.
Patys ţaidţia vis sudėtingesnio siuţeto ţaidimus, įtraukia kitus.
Ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose, projektuose „Medţiai“,
„Vaistaţolės“, „Paukščiai“, „Vabalai“.
Aiškinasi gamtos, metų laikų skirtumus.
Atpaţįsta ir rašinėja
Varto knygas, liečia pirštais paveikslėlį, rodo, taria garsą ţodţius: „ au, miau” ir kt.
raides, ţodţius bei
Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko popieriaus lape.
kitokius simbolius,
Varto įvairaus formato, įvairios medţiagos ţaislines paveikslėlių knygeles.
pradeda skaitinėti
„Rašinėja“ įvairiais rašikliais.
Piešia matytus, patirtus įspūdţius, pasakoja.
Parodo aplinkoje esančius simbolius, raides, ţodţius.
Klausosi skaitomos knygelės po kelis kartus, nekeičiant teksto.
Skiria grupėje esančius simbolinius ţenklus: vardo raidę, patalpas ţyminčius ţenklus ir kt.
Randa parašytą savo vardą.
Randa savo vardo raidę.
Kopijuoja raidę.
Piešia, rašo įvairiomis rašymo priemonėmis linijas, apskritimus, kampuotas formas.
Augina Fredį, parinkdamas tinkamą raidę (IKT 28)
Spalvina raides (Planšetės 5 pr.)
Randa raidę ţodţio pradţioje, gale ar viduryje.
Kopijuoja, uţrašo ţodţius.
Vardija, rašo ţinomas raides.
Piešia ţenklus.
Rašo savo vardą.
Auklėtojos padedami, uţrašo visą ţodį.
Kompiuteriu rašo raides.
Randa ţodţius prasidedančius ta pačia raide, kopijuoja raides.
Raidę sieja su paveikslėliu.
Parenka, ant kurio debesėlio parašytas toks pat ţodis, kaip ir esantis lentelėje po vaivorykšte
(IKT17pr.)
Suranda tinkamą raidę ir padeda laivui praplaukti pro minas (IKT 18 pr.)
Randa ţodį, kuriame yra nurodyta raidė (IKT 19 pr.)
Suranda tinkamą ţodţio pabaigą (IKT 20 pr.)
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Sritis

Sakytinė
kalba

Nuostata

Nusiteikęs
išklausyti
kitą ir
išreikšti
save bei
savo patirtį
kalba.

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6

Suranda tinkamą ţodţio pradţią (IKT 21 pr.)
Iš raidţių sudeda ţodį ir uţlopo kaliausę (IKT 27 pr.)
Suranda pirmą paveikslėlio raidę, ją pavadina, nurodo, kuriame ţodyje girdima tam tikra
balsė, įrašo trūkstamą priebalsę, surenka paveiksliuko ţodį, randa didţiajai raidei maţąją.
Randa paveikslėlį pagal pateiktą ţodį;
Randa ţodį pagal pateiktą paveikslėlį;
Kuria ir gamina rankų darbo knygeles su elementariais nukopijuotais sakiniais, ţodţiais,
raidėmis.
Sudeda ţodį iš raidţių(Planšetės 6 pr.)
Sudeda namuose esančių daiktų pavadinimus iš skraidančių sumaišytų raidelių. (Planšetės
7 pr.)
Mokosi raidţių paspaudęs ant jų ir išgirdęs pavadinimus, parenka raidei paveikslėlį
(Planšetės 19 pr.)
Perskaito skiemenį, pasitikrina paspausdamas ant pusės paveikslėlio; iš skiemenų sudeda
dviskiemenį ţodį (Planšetės 20 pr.)
Klausosi ir supranta
Pašaukus vardu, atsisuka.
kitų kalbėjimą, kalba
Pavadinus daiktą ar reiškinį, jų ieško, vaizduoja, kartoja judesius, apie juos kalba.
su suaugusiais ir
Mėgdţioja ir kartoja ţodţius. Ploja katutes.
vaikais, natūraliai,
Mimika, gestais, trumpais ţodeliais atsako į suaugusiojo klausimus, prašymus.
laisvai išreikšdamas
Stebi vaizdus ir išsako savo įspūdţius vienu ar keliais ţodţiais.
savo išgyvenimus,
Kalboje vartoja būdvardţius, derina juos su daiktavardţiais
patirtį, mintis,
Vartoja daiktavardţių ir veiksmaţodţių derinius.
intuityviai junta kalbos Klausosi suaugusiojo skaitomų kūrinėlių, patys varto knygeles, pasako ką mato
groţį.
paveikslėlyje.
Klausosi skaitomų kūrinėlių ir atpasakoja. Aiškinasi nesuprastą ţodį.
Klausosi ir kartoja patarles ir prieţodţius.
Kalba ir klausinėja apie aplinkos objektus, jų savybes, įvykius, net jei jų dabar ir nemato.
Kalba kelių ţodţių sakiniais, ţodţius derina pagal giminę, skaičių, linksnį.
Kalboje vartoja maţybinius ţodţius.
Deklamuoja eilėraštukus, uţbaigia ţinomas pasakas.
Kalba pats sau, kalba kitam, klausinėja, uţkalbina, prašo, pašaukia.
Kalba, pasakoja apie tai, ką jaučia ir jautė, veikia ir veikė.
Ţaidţia garsais ir ţodţiais, kuria naujus ţodţius.
Pasakoja apie draugystę.
Kalba apie tai, ką ţino, veikia, ko nori, tikisi, nesupratus paaiškina, pakartoja.
Kalba apie matytą filmuką, pasakoja jo eigą.
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Sritis

Problemų
sprendima
s

Nuostata

Nusiteikęs
ieškoti
išeičių
kasdieninia
ms
iššūkiams
bei
sunkumams
įveikti.

Save
vertina
teigiamai.

PASITIKIN

Savivoka

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6

Seka girdėtas ir savo sukurtas pasakas, kuria įvairias istorijas, eilėraštukus,
inscenizuoja, keisdami intonaciją.
Varto įvairią literatūrą, stebi vaizdines priemones.
Mėgdţioja įrašytos pasakos personaţų kalbėjimą.
Vaikai pilnais sakiniais papasakoja, kaip švenčiamos šventės, atpaţįsta ir pavadina 3
pagrindinius šventės veikėjus.
Kalboje vartoja apibendrinamuosius, nusakančius veiksmą ţodţius (čiulba, gieda, traka,
braška...)
Vartoja vaizdingus posakius, palyginimus.
Kartoja patarles ir prieţodţius.
Mena mįsles.
Pasako apsirengimą reiškiančius veiksmaţodţius.
Kalbėdami pasakoja kas buvo nutikę, sieja pasakojimą su Lietuvos gyvenimu,
Kalboje vartoja sinonimus, antonimus.
Atpaţįsta ką nors
Deda maţą figūrą į didesnę.
veikiant kilusius
Pripildţius, ieško kito indo.
iššūkius bei sunkumus, Deda daiktus į jiems skirtas vietas. Stebi, ką veikia suaugęs, kartoja veiksmus.
daţniausiai supranta,
Pats pasiima ţaislus.
kodėl jie kilo, suvokia Randa būdą, kaip pasiekti aukščiau padėtus daiktus, kaip nukabinti ir pakabinti rūbus, kaip
savo ir kitų ketinimus, suklijuoti detales.
ieško tinkamų
Sprendţia iškilusius sunkumus, nepavykus prašo suaugusiojo pagalbos.
sprendimų ką nors
Stebi savo veiksmų pasekmes, paaiškina, kada pavyko įveikti sunkumus.
išbandydamas,
Svarsto, diskutuoja, kas sekasi, atsako į suaugusiojo pateiktus klausimus.
tyrinėdamas,
Kuria darbelį, kur reikia tiksliai lankstyti ir kirpti popierių.
aiškindamasis,
Kalbasi, tariasi su draugu, kaip išspręsti iškilusią problemą.
bendradar
Pasako keletą būdų, kaip susirasti draugų, kaip elgtis, kad kitiems būtų malonu draugauti.
biaudamas, pradeda
Atlieka veiksmą tol, kol pasiekia norimą rezultatą.
numatyti priimtų
Išvardina kiekvieną dieną priimamus sprendimus, paaiškina jų poveikį ţmogui. (GĮU)
sprendimų pasekmes.
Kartoja tą patį veiksmą daug kartų.
Kritiškai mąsto.
Naudoja daiktus (kėdę, dėţę ir kt.), kad pasiektų aukščiau esantį daiktą.
Ţaidţiant ţaidimą, sugalvoja taisykles ir jų laikosi.
Išsako problemą ir randa jos sprendimo būdus.
Supranta savo asmens Apţiūrinėja savo ir draugų šeimos nuotraukas, parodo ar įvardina save ir šeimos narius
tapatumą (aš esu,
nuotraukose.
buvau, būsiu), pasako, Pasako savo vardą.
kad yra berniukas/
Prieina prie suaugusiojo, kad parodytų, ko išmoko.
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Sritis
TIS
SAVIMI

Nuostata

mergaitė, priskiria
save savo šeimai,
grupei, bendruomenei,
pasitiki savimi ir savo
gebėjimais palankiai
kalba apie save, tikisi,
kad kitiems
jis patinka, supranta ir
gina savo teises būti ir
ţaisti kartu su kitais.
Augimą supranta, kaip
natūralų ţmogaus
keitimąsi.
Rūpinasi savo kūnu ir
gera savijauta.
Atpaţįsta ir suvokia
ţmonių panašumus ir
skirtumus.
Suvokia savo
poreikius.
Suvokia savo teises ir
pareigas.

ir
savigarba

Savireguli
acija
ir
savikontrol
ė

Gebėjimai

Nusiteikęs
valdyti
emocijų
raišką ir
elgesį.

Laikosi susitarimų,
elgiasi mandagiai,
taikiai, bendraudamas
su kitais bando
kontroliuoti savo
ţodţius ir veiksmus
(suvaldo pyktį,
neskaudina kito),
įsiaudrinęs geba

Vaikų veiksenos
1-6
Kalba pirmuoju asmeniu „aš“ noriu“, „mano“....
Pasako ar parodo savo drabuţius.
Pasako kas jis yra – berniukas ar mergaitė.
Pavadina 5-6 kūno dalis.
Tarp kitų daiktų atpaţįsta savo atsineštą ţaislą, jį saugo.
Įvardija save berniuku, mergaite, paaiškina kuo jie skiriasi.
Papasakoja apie savo šeimą.
Pasakoja savo įspūdţius.
Pasakoja apie save, išskiria save iš kitų.
Pasako, apibūdina savo išvaizdą.
Parodo ir pasako kur vaikas, senas, jaunas ţmogus. (GĮU)
Parodo, pasako savo poreikius. (GĮU)
Kalba apie praeitį, dabartį, ateitį.
Įvardija savo norus, jausmus, savybes, gebėjimus.
Pasakoja apie savo pareigas.
Apibūdina save ir artimus ţmones, pasakydamas fizines, elgesio būdo savybes, priklausymą
šeimai.
Pasako savo tautybę.
Papasakoja apie natūralų ţmogaus keitimąsi. (GĮU)
Tyrinėja, kaip aktyvus judėjimas ir atsipalaidavimas veikia nuotaiką. (GĮU)
Išvardina ţmonių panašumus ir skirtumus. (GĮU)
Pasakoja kas yra šeima, kaip reikia vienas kitam padėti. (GĮU)
Suvokia ir pasako kur prasimanymas, kur tiesa. (GĮU)
Skiria poreikius, kurie svarbūs gyvybei ir sveikam augimui, o kurie tik malonūs įgeidţiai.
Paaiškina kodėl taip yra. (GĮU)
Išvadina savo teises, pareigas, jų laikosi. (GĮU)
Kreipiasi į draugą vardu. (GĮU)
Deda ţaislus į nurodytą vietą.
Padeda į vieta daiktus.
Laiko pieštuką trimis pirštais.
Pasiima piešimo priemones savarankiškai.
Tariasi dėl norimo ţaislo.
Sėdasi prie stalo, atėjus valgio metui.
Ramiai eina miegoti.
Prašo maisto arba norimo ţaislo, o neatima jo iš kito vaiko.
Sako „aš pats“, kai suaugęs nori jam padėti.
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Sritis

Nuostata

Gebėjimai
nusiraminti.
Suvokia rizikingo
elgesio padarinius,
rizikingas situacijas.
Susilaiko nuo
pavojingų ţaidimų.

Santykiai
su
suaugusia
is

Nusiteikęs
geranoriš
kai
bendrauti ir
bendra
darbiauti su
suaugusiais
iais

Pasitiki
pedagogais,juos
gerbia, ramiai jaučiasi
su jais kasdieninė
je ir neįprastoje
aplinkoje, iš jų
mokosi, drąsiai reiškia
jiems savo nuomonę,
tariasi, derasi; ţino,
kaip reikia elgtis su
nepaţįsta
mais suaugusiaisiais.

Santykiai
su
bendraam
žiais

Nusiteikęs
geranoriš
kai
bendrauti ir
bendradarbi
auti su

Supranta, kas yra
gerai, kas blogai,
draugauja bent su
vienu vaiku palankiai
bendrauja su visais
(supranta kitų norus,

Vaikų veiksenos
1-6
Pats susiranda ţaislų, ţaidţia greta kitų ir su kitais.
Priminus ir padedant sutvarko ţaislus, su kuriais ţaidė.
Kreipiasi į suaugusįjį, norėdamas pasitikslinti taisyklių paţeidimo pasekmes.
Parodo, skiria kasdienines situacijos nuo rizikingų. (GĮU)
Renkasi saugias ţaidimų vietas, priemones. (GĮU)
Pats sutvarko ţaidimų vietą po ţaidimų.
Pats bando sudrausminti išdykaujančius bendraamţius. Nepasidalinus vaidmenimis
ţaidime, bando tartis ir rasti sprendimą be pedagogo pagalbos.
Savarankiškai ar priminus laikosi susitart saugaus elgesio taisyklių, primena kitiems
tinkamo elgesio taisykles vaţiuojant viešuoju transportu, atvykus į svečius.....
Laikosi susitarimų, taisyklių.
Papasakoja apie pavojingas vietas, nesaugų elgesį, jo pasekmes, išgyvenamus jausmus.
(GĮU)
Susilaiko nuo pavojingų ţaidimų. (GĮU)
Taikia sprendţia konfliktus, ieško kompromisų. (GĮU)
Ţaidţia su auklėtoja, klausosi suaugusiųjų sekamų pasakų.
Kartoja suaugusiojo veiksmus, kreipiasi į jį pagalbos.
Atlieka jam suprantamus suaugusiojo prašymus.
Dalyvauja įvairioje bendroje veikloje su suaugusiais, atlieka nesudėtingas pareigas.
Siuţetiniame ţaidime mėgdţioja mamos, mokytojo padėjėjos ir pedagogės buitinius
veiksmus, savaip juos sudėliodamas į siuţetą ir palydi girdėtais ţodţiais.
Vaikai kalbasi su grupės svečiais.
Diskutuoja su suaugusiais apie jų profesijas.
Padeda suaugusiems atlikti buities darbus.
Į grupę atėjusiems suaugusiems aprodo savo ţaislus, darbelius, atsako į jų klausimus. Atėjęs
iš namų pedagogui pasipasakoja savo rūpesčius ir dţiaugsmus.
Įvardina, kodėl negalima bendrauti su nepaţįstamais ţmonėmis.
Mandagiai bendrauja su paţįstamais ir nepaţįstamais suaugusiais.
Su suaugusiais ar kitais vaikais aptaria stebėjimų ir bandymų rezultatus.
Padeda priţiūrėti augalus grupėje ir kieme.
Susėdę vienas prieš kitą duoda ţaislus.
Ţaidţia dviese.
Kartu su draugais ţygiuoja, ploja.
Eina susikibę rankomis, derina savo judesius su draugais.
Ţaidţia greta su kitu vaiku.
Sugalvoja ţaidimus ir kviečiasi draugus.
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SVEIKAS
IR SAUGUS

Fizinis
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Nuostata

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6

bendraamţi
ais

dalinasi ţaislais, tariasi
uţjaučia, padeda),
padėda
mas supranta savo
ţodţių ir veiksmų
pasekmes sau ir
kitiems.
Pasitiki savimi
bendraujant su kitais.
Reiškia ir atpaţįsta
savo jausmus bei
ketinimus.
Jaučiasi grupės nariu,
atsakingu uţ bendros
veiklos sėkmę.

Turi vieną ar kelis mėgstamus draugus.
Kartoja bendraamţių ar kitų vaikų veiksmus.
Stebi, ką daro kitas, prisijungia ar paprašo leisti prisijungti prie veiklos ar ţaidimo.
Pakaitomis atlieka veiksmus su savo ir kitų ţaislais.
Pasirenka ţaidimui vieną ar kelis vaikus.
Kalbina kitą vaiką. (GĮU) Susipaţįsta, prisistato bendraamţiui. (GĮU)
Dalyvauja bendroje veikloje. (GĮU)
Vaikai palaiko vienas kito fantazavimą.
Ieško bendraamţių draugijos, siūlo ţaisti kartu.
Kalbasi, tariasi, dalinasi ţaislais.
Vaikai grupėje ţaidţia grupelėmis.
Tariasi dėl ţaidimo veiksmų.
Kartu su draugu veikia, ţaidţia, fantazuoja.
Pasako, kuris vaikas yra jo draugas.
Pasako koks elgesys yra geras ir kodėl.
Pastebi ir įvardina kito nuotaiką. (GĮU)
Tiksliai išreiškia jausmus, ketinimus, idėjas. (GĮU)
Įvardina kito nuotaiką, daro jai poveikį (nuramina, guodţia, linksmina). (GĮU)
Atlieka bendras uţduotis, siekia bendro rezultato.
(GĮU)
Papasakoja kas yra draugystė, kaip reikia susidraugauti ir palaikyti draugystę. (GĮU)

Noriai,
dţiaugsmin
gai juda,
mėgsta
judrią
veiklą ir
ţaidimus.

Eina, bėga, šliauţia,
ropoja, lipa, šokinėja
koordinuotai,
išlaikydamas
pusiausvyrą,
spontaniškai ir
tikslingai atlieka
veiksmus, kuriems
būtina akių- rankos
koordinacija bei
išlavėjusi smulkioji
motorika. Ridena
kamuolį.
Atsisėda ant kėdės.

Uţlipa kelių pakopų laipteliais laikydamiesi turėklų ar suaugusiojo rankos, meta kamuolį.
Laiko rankoje ţaisliuką, siekia ir čiumpa ţaislus, perima juos iš vienos rankos į kitą.
Ridena, meta, gaudo, spiria kamuolį išlaikydamas pusiausvyrą . Mėgdţioja suaugusiojo
parodytą veiksmą.
Siekia mėgstamo daikto.
Deda rankas ant kėdės, uţlipa atsisėda.
Traukia ţaislą uţ virvelės ar rankelės.
Parodo pirštais savo metus.
Laiko šaukštą.
Linguoja visu kūnu. Ropoja keturpėsčias.
Uţlipa ant suolelio, dėţės.
Linksi galva, mėgdţioja paukščių gyvūnų judesius. Išbando įvairius vaikščiojimo,
bėgiojimo, ropojimo, šliauţimo, lipimo, lindimo, šokinėjimo būdus.
Ropoja per nedidelę kliūtį.
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Gebėjimai
Stumia ir traukia.

Vaikų veiksenos
1-6
Ţaidţia su judėjimą skatinančiais ţaislais.
Sustato kaladėles vieną ant kitos.
Varto knygelę po vieną puslapį.
Uţlipa kelių pakopų laipteliais savarankiškai.
Tiksliau atlieka judesį ranka.
Įkerpa popieriaus lapą.
Spalvina didesnius objektus neišlįsdamas iš linijos.
Tiksliau atlieka plaštakos, pirštų judesius (atgnyba, suspaudţia). Šoka ant vienos kojos.
Ridena kamuolį viena arba dviem rankomis.
Lipa laiptais aukštyn, ţemyn pristatomu ţingsniu.
Perţengia neaukštą kliūtį.
Eina paţymėtu takeliu.
Meta kamuolį į tolį.
Eina apeinant daiktus.
Meta ir gaudo kamuolį.
Ridena kamuolį pro vartus.
Pereina nuo ėjimo prie bėgimo išlaikydamas pusiausvyrą.
Pralenda pro lanką.
Stovi ant vienos kojos (apie 3 - 4 sekundes), po to pakeičia koją.
Vaikšto, bėgioja aplink kliūtį, gulinčią ant grindų, jos neuţkliudydamas.
Eina paprastai, ant pirštų galų, ant kulno.
Šokinėja abiem kojomis, ant vienos kojos, paskui ant kitos.
Įmeta įvairius daiktus į krepšį, dėţutę.
Taiko į taikinį.
Eina tiesiai nedidelėmis grupelėmis, visa grupe.
Eina dideliu ratu, susikabinus rankomis.
Jaučia ir valdo savo kūną, atlikdamas įvairius veiksmus.
Uţsisega, atsisega drabuţius.
Kerpa ţirklėmis, piešia, lipdo iš molio plastilino.
Varsto, kopijuoja paprastas figūras, konstruoja, ţaidţia su dėlionėmis.
Gaudo metamą kamuolį iš įvairių padėčių (tupėdamas, sėdėdamas)
Eina lyg čiuoţdamas, aukštai keldamas kelius.
Suglaustomis kojomis šoka į apskritimo vidų.
Šliauţia gimnastikos suoleliu.
Meta kamuolį į ţemę ir sugauna jį. Pralenda pro gimnastikos suolelį, rastą, buomą.
Šoka iš lanko į lanką, atsispiriant abiem kojomis.
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1-6
Pagal signalą kaitalioja ėjimą su bėgimu.
Išsisklaidţius po signalo randa savo vietą.
Eina virve padėtais vingiais.
Eina ir bėga su rankų ir liemens judesiais.
Eina poromis, susikabinus rankomis, keičiant kryptį.
Eina vorele po vieną ir poromis, keičiant tempą, darant posūkius.
Šoka iš vietos į aukštį - peršokant 5-10 cm kliūtį.
Šoka į tolį.
Meta kamuolį viena ranka aukštyn į grindis ir gaudo abiem rankomis.
Eina keturpėsčias (keliais, delnais) pralendant pro virvutę.
Eina keturpėsčias (keliais, delnais) „meškos“ ţingsniu.
Pralenda pro virvutę , pro lanką, neliečiant rankomis grindų.
Šokinėja vietoje abiem kojomis, po signalo pasisuka nurodyta kryptimi, pritūpia šuoliuoja
abiem kojomis, judant į priekį nurodyta kryptimi.
Ridena kamuolį į vartus, taiko į daiktus (kėglius, kamuolius ir kt.).
Meta smėlio maišelį į horizontalų taikinį (dėţę, krepšį, lanką) iš 3 m dešiniąja ranka ir iš 2
m. kairiąja ranka.
Meta kamuolį vienas kitam ir gaudo (2 m nuotoliu).
Einant ir bėgant ridena (varosi kamuolį vingiais tarp daiktų.
Meta į tolį dešiniąja ir kairiąja ranka (maţus kamuoliukus, kankorėţius, smėlio maišelius ir
kt.)
Perlipa suolelį, ropojant delnais ir pėdomis.
Ropoja gimnastikos suoleliu pirmyn ir atgal.
Laipioja sienele pristatomuoju ir pakaitiniu ţingsniu.
Eina „tip-topais“.
Šoka į šoną.
Vikriai laksto.
Uţlipa ant bet kokio paaukštinimo ir nušoka ant ţemės.
Eina, bėga, plačiu ţingsniu per kliūtis, linijas.
Išsisklaido paskui sustoja įvairiais rikiuotės būdais. (poromis, ratu, keliais ratais, voromis,
eile). Atmuša atšokusį kamuolį nuo ţemės dešiniąja ir kairiąja ranka kelis kartus iš eilės.
Mėto į horizontalų ir vertikalų taikinį dešiniąja ir kairiąja ranka.
Mėto kamuolį vienas kitam ir gaudo.
Piešia, rašo pieštuku. Pieštuką laiko taisyklingai.
Veria ant virvelės smulkius daiktus. Apsirengia ir nusirengia.
Juda greta kito vaiko poroje, ratu, rikiuotėje, sutartinai su kitais vaikais.
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Vaţiuoja dviračiu plačiu ir siauru takeliu, ratu.
Kerpa įvairias formas taisyklingai naudodamasis ţirklėmis.
Ţaidţia komandinius ţaidimus.
Greitai, vikriai bėgioja vingiais, išsisukinėdamas,
spiria kamuolį iš įvairių padėčių į taikinį, taikliai meta, gaudo kamuolį.
Ţaisdami ar šokdami eina, bėga ratu, poroje, prasilenkiant, šonu.
Atlieka įvairius judesius visu kūnu, vaţiuoja dviračiu ar paspirtuku.
Išsisklaido, paskui sustoja įvairiais rikiuotės būdais (poromis, ratu, keliais ratais, voromis,
eile).
Eina, bėga, plačiu ţingsniu per kliūtis linijas, lazdas, kėglius).
Eina ir bėga su gimnastikos lazda uţ nugaros sulenktomis rankomis per alkūnes.
Pabėga nuo gaudančiojo, pagauna bėgantįjį.
Eina ir bėga horizontaliu, nuoţulniu buomu, atliekant įvairius judesius rankomis ir kojomis
(rankos į šalis, uţ galvos, uţ nugaros, moti kojas pirmyn, atgal, ant pirštų ir t.t.).
Suspaudus tarp kojų kokį daiktą šokinėja abiem kojomis pirmyn (3-4 m.).
Šokinėja nuo kojos ant kojos vietoje ir į priekį. Šokinėja per nejudamą virvutę einant ir
bėgant. Šokinėja per sukamą ilgą šokdynę.
Šuoliuoja viena koja iš lanko į lanką.
Šoka į tolį įsibėgėjus.
Šuoliuoja abiem kojomis gimnastikos suoleliu, judant į priekį.
Atmuša atšokusį kamuolį nuo ţemės dešiniąja ir kairiąja ranka kelis kartus iš eilės.
Mėto į horizontalų ir vertikalų taikinį dešiniąja ir kairiąja ranka(2,5-3m).
Mėto į judamą taikinį.
Permeta kamuolį per kliūtį vienas kitam ir jį sugauna.
Prašliauţia pro suolelį ar kitą ant ţemės esančią kliūtį auklėtojos nurodytu būdu (pilvu,
keturpėsčia, remiantis plaštakomis ir keliais).
Šliauţia suoleliu pilvu, prisitraukiant rankomis. Perlipa per įvairias kliūtis, tvorelę.
Noriai įvaldo Tvarkingai valgo,
Padeda ţaislus į jiems skirtas vietas.
sveikam
savarankiškai atlieka
Tvarko ţaidimų vietą: šluosto dulkes, valo stalą, surenka šiukšles darţelio teritorijoje.
Kasdieninio kasdieniniam savitvarkos veiksmus: Laikosi elementarių higienos įpročių: p rausiasi, šluostosi, rankas, išpučia nosį, šukuojasi,
gyvenimui
padedamas apsirengia ir eina į tualetą.
gyvenimo
reikalingus nusirengia, naudojasi
įgūdžiai
Naudojasi valgymo įrankiais pagal paskirtį: šaukštu valgo sriubą, geria iš puodelio...
įgūdţius.
tualetu.
Serviruoja ir po valgio sutvarko stalą.
Priţiūri savo išorę:
Apsirengia, nusirengia, apsiauna, nusiauna batus.
padedamas prausiasi,
Pasako kaip saugiai elgtis šaltomis oro sąlygomis.
šukuojasi. Supranta
Pasako kaip elgtis esant šiltomis oro sąlygomis.
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savo būseną, savijautą,
kreipiasi pagalbos į
suaugusiuosius, kai
jaučiasi blogai.
Skiria sveikos
gyvensenos ir ţalingus
įpročius.
Vengia
bendrauti su
išgėrusiais asmenimis
atsispiria smalsumui
ar kitų
siūlymams paragauti
alkoholinių gėrimų.
Tinkamai naudoja
buitines chemines
priemones.

Tvarkingai sudeda savo drabuţius.
Sega sagas, uţsisega uţtrauktuką.
Pasako kaip elgtis su pavojingais daiktais: degtukais, vaistais).
Pasako kuris maistas sveikas, kuris ne.
Pasako ką reikia daryti norint būti sveikam.
Pasako saugaus elgesio taisykles gatvėje.
Tinkamai naudojasi kai kuriomis buitinėmis cheminėmis medţiagomis (muilu, kremu, klijais
ir kt.). (ATP P)
Papasakoja kur ir kodėl reikia laikyti buitines chemines priemones.
Papasakoja kur ir kodėl reikia laikyti buitines chemines priemones.
Pasako galimus pavojus dėl neatsargaus vaistų vartojimo. (ATP P)
Paaiškina kodėl draudţiama vaikams rūkyti. (ATP P)
Pasako ko negalima daryti išgėrusiam ţmogui.
Saugiai elgiasi grupėje, lauko aikštelėje.
Taisyklingai sėdi (nesikūprina).

Savitai reiškia savo
įspūdţius įvairioje
veikloje, ieško
neţinomos informacijos
siūlo naujas, netikėtas
idėjas ir jas savitai
įgyvendina.

Su tuo pačiu daiktu atlieka keletą veiksmų.
Kūrybiškai panaudoja įprastus objektus savo veiklai.
Ţaidime atlieka įsivaizduojamus judesius.
Spontaniškais judesiais, įvairiomis priemonėmis ar pirštais piešia ant įvairaus paviršiaus..
Veido išraiška, kūno kalba, balsu reaguoja visais pojūčiais į patiriamą realybę.
Skirtingai reaguoja į tą patį daiktą, ţmones, veidus, garsus, vaizdus, skonius, lytėjimo
potyrius..
Tyrinėja visus daiktus, ţaislus, gamtinę medţiagą.
Ţaidime naudoja aplinkoje esančius daiktus, gamtinę medţiagą.
Dėlioja kaladėles, kuria iš jų naujus „objektus.
Ţaisdamas persikūnija į įvairius veikėjus, sugalvoja nebūtų veikėjų.
Kuria vaidmeninius ţaidimus, pasirinkdamas įvairių profesijų atstovų vaidmenis.
Improvizuoja, kuria naujas, netikėtas, originalias fantastines istorijas.
Išgirdęs naują ţodį, pamatęs naują daiktą ar kūrinį, apie jį klausinėja, aiškinasi.
Inicijuoja naujas veiklas aplinkos tyrinėjimui.
Atlieka įvairius eksperimentus.
Atsako į fantastinius, neįprastus klausimus, pateikia idėjų ir „netikėtų“ (nestandartinių)
atsakymų.
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Gebėjimai
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1-6
Naudoja įvairias medţiagas, priemones, atlikdamas uţduotis, kurdamas projektus.
Įprastus dalykus atlieka neįprastai.
Kuria naujus ţodţius, garsus, objektus, spalvas, judesius, istorijas, pasakas.
Ţinomas istorijas pakeičia naujais herojais ar charakteringais veikėjais.
Išbando įvairius piešimo būdus.
Piešdamas įvardina, ką nupiešė.
Parenka kūno dalis ir sukuria pabaisiuką.( IKT 24 pr)
Sukuria marsietį. ( IKT 25 pr.)

Domisi,
Estetinis
suvokimas gėrisi,

groţisi
aplinka,
meno
kūriniais,
menine
veikla.

Pastebi ir ţavisi
aplinkos groţiu,
groţisi meno kūriniais.
Dţiaugiasi savo ir kitų
kūryba, jaučia,
Suvokia, jaučia ir
apibūdina kai kuriuos
muzikos, šokio,
vaidybos, vizualaus
meno estetikos
ypatumus, reiškia savo
estetinius potyrius,
dalijasi išgyvenimais,
įspūdţiais.

Klausosi muzikos, išreiškia emocijas.
Mėgdţioja garsus.
Reaguoja matydamas vaizdus, spalvingas iliustracijas.
Girdėdamas kalbą, d ainavimą, muziką kreguoja.
Apţiūrinėja spalvingų iliustracijų knygeles, liečia rankutėmis, „kalbina” spalvingus
paveikslėlius.
Reiškia emocijas klausydamas muzikos, dainos.
Susikaupia stebėdamas vaidinimą, ţiūrėdamas pasaką.
Emocingai reaguoja puošdamas grupę, aplinką.
Klausydamiesi nuotaikingų vokalinių, instrumentinių muzikos kūrinių, ţiūrėdami
spektaklius išreiškia emocijas, klausia, komentuoja.
Sutelkia dėmesį stebėdamas vaidinimą.
Dalyvauja meninėje veikloje.
Komentuoja savo i r ki t ą piešinį.
Pajunta, įvardija knygelėje vaizduojamų personaţų emocines būsenas.
Pasako savo nuomonę apie savo ir kitų išorės groţį, apie graţų ir negraţų bendraamţių
poelgį.
Pasakoja apie gamtoje vykstančius pokyčius, augalų groţį įvairiais metų laikais.
Pagiria draugo piešinį, šokį.
Pastebi ir pasako gamtoje vykstančius pokyčius.
Girdėtus muzikos kūrinėlius apibūdina ţodţiais.
Savarankiškai pasakoja matyto šokio, spektaklio siuţetą.
Pasako savo nuomonę apie šokį, vaidinimą ir t.t.
Aiškina kūrybos procesą ir rezultatą.
Pasako savo nuomonę apie aprangą, išvaizdą.
Sako komplimentus.
Pastebi grupės aplinkos estetiką ir ja rūpinasi.
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Kuria grupės aplinkos estetiką, puošia ir ja rūpinasi.
Aptaria savo meninę kūrybą ir kitas veiklas, pasako, kas pasisekė.
Šoka naujus šokius, dainuoja dainas, pasako savo nuomonę apie juos.
Apibūdina pasakos, kūrinio personaţą.

KŪRYBIN
GAS

Meninė
raiška

Jaučia
Spontaniškai ir savitai
meninės
reiškia įspūdţius,
raiškos
išgyvenimus mintis,
dţiaugsmo, patirtas emocijas
rodo norą
muzikuodamas,
aktyviai
šokdamas, vaidindamas,
dalyvauti
vizualinėje kūryboje.
meninėje
Formuoja taisyklingą
veikloje
kvėpavimą tikslų,
artikuliuotą dainavimą,
taisyklingai elgiasi
scenoje.
Formuoja taisyklingą
išsiţiojimąaiškiai taria
balsius.

Girdėdami garsus, muziką mėgdţioja, girdi, atkartoja atskirus ţodţius, kartu su suaugusiuoju
imituoja nesudėtingas daineles, vėliau dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro diapazono 2-3
garsų liaudies bei originalios kūrybos dainas, lopšines.
Dainuoja išraiškingai, mimika, kūno judesiais imituodami dainuojamos dainos tekstą.
Dainuoja vienbalses dialogo pobūdţio dainas, jaučia ritmą.
Dainuoja trumpas daineles, įsiklausydamas į savo ir draugų dainavimą.
Dainuoja balsius.
Atpalaiduoja balsą.
Čiaukši lieţuviu.
Dainuoja vokalinius pratimus.
Dainuojant tęsia priebalsius, plačiai atveria ţiotis.
Balsu bando išgauti įvairius tembrus; švelnų, piktą, rėkiantį, meilų ir t.t.
Vaikai scenoje stovi abiem kojom.
Klausosi vaikiškų dainelių, vokalinės ir instrumentinės, įvairių stilių muzikos kūrinių,
gamtos garsų. Pasakoja, kokia ji buvo: kokia nuotaika, tempas, dinamika, aukštumas,
kokius girdėjo instrumentus. Klauso muzikos ir gamtos garsų, juos apibūdina ir pasako
muzikinius ir nemuzikinius garsus. Atpaţįsta, kai kurių instrumentų tembrus ir girdėtus
kūrinius.
Klausant muzikos piešia, spalvomis, vaizdais popieriuje perteikia muzikos nuotaiką,
ritmą, tempą, aukštumą.
Eksperimentuoja dailės medţiagomis, tyrinėja įvairius veiksmo jomis būdus.
Pripiešęs popieriaus lape, „aiškina“ savo piešinį.
Skirtingiems sumanymams įgyvendinti daţniausiai tikslingai pasirenka dailės
priemones ir techniką.
Eksperimentuoja muzikos garsais, kūno judesiais, instrumentais, daiktais, gamtine
medţiaga.
Pritaria suaugusiojo grojimui vaikiškais muzikos instrumentais.
Kuria įvairius ritmus: kūno perkusija, ritminiais instrumentais, gamtine medţiaga.
Tyrinėja įvairių daiktų garsus, pasako kuo panašūs, kuo skiriasi.
Ţiūri filmukus su įvairias ritmais.
Ritmuoja kūno perkusija, pasirenka pritaiko ritminius ir muša ritmus ritminiais
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Sritis

Nuostata

Gebėjimai

Vaikų veiksenos
1-6
instrumentais.
Skiria muzikinius ir nemuzikinius garsus.
Juos atpaţįsta klausant įrašų, kuria muzikinius ir nemuzikinius garsus balsu ir įvairiomis
priemonėmis. Vaizduoja įvairius gyvūnus, paukščius. Išraiškingai perteikia kūno judesiais,
mimika, garsais gyvūnų, paukščių būdą, išvaizdą.
Klausant įvairaus aukštumo, tempo, ritmo muzikines ištraukas atpaţįsta, kokiam gyvūnui ar
paukščiui ji tinka.
Gamina muzikinius instrumentus, panaudodami įvairią gamtinę medţiagą, kinderius,
plastikines stiklines, medį ir t.t. kuria melodijas, muša įvairius ritmus.
Vaidina pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją.
Įvairių personaţų vaizdavimui parenka ritminius instrumentus, kurie padeda atskleisti
veikėjų charakterių, būdą.
Kuria lėlių vaidinimus, improvizuoja.
Ţaisdami muzikinius ratelius ir ţaidimus perteikia veikėjo mintis, emocijas.
Šoka ţemu ir aukštu bėgamuoju, dvigubu, pristatomu, sukasi poromis, didina, maţina
ratelį, ploja, trepsi, sukasi aplink save kairėn, dešinėn.
Kuria judesius kontrastingo pobūdţio muzikai.

Ugdymo procese kūrybinę pedagogo ir vaiko sąveiką uţtikrina taikomi ugdymo(si) metodai:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ţaidimas-pagrindinis vaikų ugdymo(si) metodas, svarbi vaiko kultūros dalis. Ţaisdami vaikai atskleidţia savo patirtį, kaupia ją, išgyvena įvairius
vaidmenis, išreiškia jausmus ir emocijas, sprendţia problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose situacijose, kuria
bendravimo situacijas ir kt.
Stebėjimas-vienas iš pagrindinių metodų, siekiant paţinti vaiką, atskleisti jo individualius poreikius, gebėjimus ir galias.
Edukacinės išvykos, ekskursijos-turtinama vaikų paţintinė, socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis, ugdomi patyriminiai įgūdţiai ir gebėjimai.
Interpretacija-vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo būdas, padedantis jam atsiskleisti, savitai išreikšti savo ar pedagogų pasiūlytus
sumanymus, idėjas.
Eksperimentavimas, tyrinėjimas-vienas iš aplinkos paţinimo ir patirties kaupimo būdų, kurie skatina vaiką aktyviai veikti, daryti atradimus,
planuoti, organizuoti.
Pokalbis, diskusija-vaikai skatinami išreikšti savo nuomonę, poţiūrį, argumentuoti išsakytas mintis, klausyti ir girdėti, ką sako kiti, apibūdinti savo ir
kitų veiklą, kritiškai mąstyti.
Kūrybiškumą skatinantys metodai-naujų sumanymų kūrimas, „minčių lietus“, problemų sprendimas, idėjų kūrimas, informacijos radimas ir jos
pritaikymas, vaizduotės pratimai ir kt.
Ugdymo aplinkos modeliavimas-aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. Aplinka kuriama atsiţvelgiant į
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vaikų poreikius, galimybes, interesus. Vaikai kuria ir keičia aplinką patys, ją pritaiko savo sumanymams.
• Sportinės veiklos metodai: kasdieninė mankšta, estafetės, varţybos, komandiniai ţaidimai, fiziniai pratimai.
• Regio Emilia metodo elementai-meninė veikla prie šviesos ir smėlio stalų, kūrybinėse laboratorijose, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis ir
kt.
• IT taikymas-kompiuteriniai ţaidimai, praktiniai uţsiėmimai prie interaktyvios lentos, su planšetėmis, fotografavimas, vaizdo medţiagos stebėjimas ir
analizavimas.
Ugdymo aplinka ir priemonės
Ugdymo(si) aplinka yra neatsiejama ugdymo turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio ugdymo programos tikslo. Kuriama aplinka sudaro
sąlygas skleistis kiekvieno vaiko kritiniam ir kūrybiniam mąstymui, vaikai skatinami patirti kūrybos dţiaugsmą, spręsti problemas, reikšti savo
nuomonę. Aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių (taip pat ir specialiųjų ugdymosi priemonių), skatinančių aktyvią vaiko veiklą, jo
smalsumą, vaizduotę. Ugdymo aplinkoje yra įrangos ir ugdymo(-si) priemonių, pritaikytų ir berniukams, ir mergaitėms. Vaikams ţaisti, bendrauti
sudaromos sąlygos ir uţ grupės ribų, tam panaudojamos ir kitos patalpos. Vaikai susipaţįsta tarpusavyje, kuria bendrus ţaidimus, mokosi orientuotis
darţelio aplinkoje.
Grupių baldai, įranga ir ugdymo priemonės, grupių erdvės, kitos patalpos, ţaidimų aikštelės yra patrauklios, estetiškos, saugios ir patogios.
Vidaus patalpos yra ergonomiškos, tinkamai apšviestos, vėdinamos, jose palaikoma tinkama temperatūra.
Kasdieninių gyvenimo įgūdţių ugdymuisi naudojamos priemonės stalo serviravimui, aplinkos puošimui, higienai uţtikrinti. Ţinias ir patirtį apie
sveiką gyvenseną vaikai įgyja nuolat veikdami: gamina įvairius patiekalus, susipaţįsta su maisto produktais. Šiam procesui vykdyti įsigyjami daiktai,
medţiagos, įrankiai, buitinė technika ir įrengimai, knygos, plakatai, audio, video įrašai. Ţmogaus kūno tyrinėjimui naudojami muliaţai, plakatai,
didaktiniai ir stalo ţaidimai, konstruktoriai. Darţo prieţiūrai-sėklos, augalai, ţemė, trąšos, darţo įrankiai (grėbliai, kastuvai, kauptukai, kibirai,
laistytuvai).
Emociniam intelektui ugdyti išnaudojamos kasdieninės situacijos, projektinės veiklos, kūrybinių veiklų aptarimai, naudojami stalo ţaidimai,
emocijų kortelės, ţaislai su emocijomis.
Judėjimo poreikį tenkinti padeda įrengimai, esantys grupių aplinkoje ir lauke (kompleksai su skersiniais, virvėmis, gimnastikos ţiedais,
kopėtėlėmis, čiuoţyklomis, sūpynėmis, nameliai su kopėtėlėmis ir čiuoţimo kalneliais, sveikatingumo takeliai iš įvairių faktūrų (akmenukų, pjuvenų,
medţio ritinėlių, augalų labirintai ir kt. ) medţiagų, krepšinio, futbolo, judrių ţaidimų aikštelės. Lauko aplinkoje ir vidaus patalpose (grupėse, salėje)
naudojamos sporto priemonės: kamuoliai, virvutės, batutai, paspirtukai, triratukai, dviračiai, šokdynės, rogutės, trikrepšiai, futboliuko vartai ir kt.
Bendravimo situacijų kūrimui, problemų sprendimui naudojami įvairūs kūrybiniai, stalo, konstrukciniai ţaidimai, atributika siuţetiniams
ţaidimams. Kuriamos uţdaros erdvės: dviejų aukštų nameliai, spintelių bei lentynų pertvaros, palapinės, hamakai, sėdmaišiai, širmos, kurios uţtikrina
saugų judėjimą, padeda atsiriboti nuo kitų, kai vaikui to norisi, rinktis ţaidimo vietą, priklausomai nuo vidinės būsenos ar nuotaikos.
Kuriamos erdvės tyrinėjimams ir eksperimentams. Naudojamos priemonės, skatinančios vaikų savaiminę veiklą, iniciatyvas, norą paţinti, atrasti.
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Tai „šviesos“, ,,smėlio“ stalai, dėţės, įvairios lempos, šviestuvai, proţektoriai, padidinimo stiklai, akiniai, lupos, svarstyklės, matavimo prietaisai,
garso išgavimo priemonės, cilindrai, pašto dėţutės, šviesos projektoriai ir kt. Vaikų veiklai pasitelkiamos įvairios techninės priemonės: muzikiniai
centrai, telefono, kasos aparatai, mikroskopai, spausdinimo mašinėlės.
Naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai, interaktyvi lenta, vaizdo kameros, fotoaparatai, planšetės, spausdintuvai. Vaikai patys
ar su kitų pagalba tyrinėja, atranda įvairias technologijų panaudojimo galimybes, padidėja jų matematinio ugdymosi galimybės - vaikai mokosi
grupuoti, lyginti, apibendrinti, klasifikuoti. Grupėse įdiegtas internetas, kurio pagalba vaikai gali ieškoti informacijos, ţaisti kompiuterinius ţaidimus.
Komunikacinei veiklai pasitelkiamos informacinės priemonės: bibliotekėlės (pasakų, spalvinimo, uţduočių knygos, vaikiškos enciklopedijos,
vaikiški ţurnalai ir kt.), spaudiniai (plakatai, stalo, konstrukciniai ţaidimai ir kt.), skaitmeninės priemonės (paruoštukai, įrašai, kompiuteriai ir
kompiuterinės programos, kompiuteriniai ţaidimai, ugdomieji, animaciniai filmai ir kt.), meninės raiškos priemonės (antrinės ţaliavos, dailės
priemonės, knygos, paveikslai, parodos), įvairios išvykos organizuojamos edukacinės programėlės vaikams suteikia naujų įspūdţių, kurie skatina vaikus
kalbėti, reikšti mintis.
Vaikų meninei, kūrybinei veiklai kuriama saviraišką ţadinanti aplinka. Naujos patirties vaikai įgyja lankydami parodas, teatrus, renginius,
susitikdami su meno ţmonėmis, stebėdami meninių kolektyvų pasirodymus. Vaikų meninei raiškai naudojamos įvairios faktūros medţiagos, dailės
priemonės, muzikiniai instrumentai, garso ir vaizdo įrašai, atributika, dekoracijos erdvių įsirengimui, teatro priemonės (šešėlių teatras, pirštukų
teatras, scenos rūbai). Priemonėms sudėti naudojamos spalvingos, estetiškos ţaislų lentynos, dėţės, krepšiai.
V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaikų pasiekimų vertinimo tikslas – nustatyti esamus ugdytinių gebėjimus bei numatyti tolesnio ugdymo(si) gaires.
Vertiname, kad:
 paţintume vaiką (vaiko ugdymosi poreikius, interesus, pomėgius, galias, stilių, charakterio ypatumus, kultūrinius skirtumus);
 atskleistume vaiko pastangas ir paţangą bei skatintume jo ugdymąsi;
 apmąstytume (reflektuotume) įgyvendintus programos tikslus ir uţdavinius;
 planuotume tolesnio ugdymo perspektyvas individualiai kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;
 apibendrinę sukauptą vertinimo informaciją, koreguotume ugdymo planus;
 pateiktume vertinimo informaciją vaikui, vaiko tėvams ir kitiems ugdytojams.
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Vaiko paţinimas (informacijos apie vaiką kaupimas:
stebime, klausome, pasiţymime, fiksuojame)

Vertinimo planavimas
(numatomi / koreguojami
ugdymo tikslai, uţdaviniai,
turinys, vertinimo metodai)

Vertinimo
ciklas

Duomenų
dokumentavimas
(sukauptos informacijos
apie vaiką analizė,
panaudojimas)

Informavimas apie ugdymo(si) pasiekimus
(dalijimasis informacija apie daromą vaiko paţangą su vaiku, tėvais, pedagogais)

Vertinimo metodai ir būdai:
 stebėjimas;
 pokalbis;
 pedagogo uţrašai- vaiko gebėjimą atskleidţiantis pavyzdys;
 atskirų situacijų aprašymas;
 foto nuotraukų analizė;
 video analizė;
 kūrybinių darbelių analizė.
Vertinimo daţnumas:
 Priklausomai nuo tikslo ir poreikio;
 3 vaiko gebėjimus toje srityje atskleidţiantys pavyzdţiai.
Vaiko pasiekimų įrodymai analizuojami lapkričio ir balandţio mėnesiais arba sukaupus pakankamą vaiko pasiekimų aplanką.
Pirminis vaiko paţinimas prasideda nuo pokalbių su tėvais (globėjais) apie vaiką. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų)
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lūkesčiai, surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, individualius ypatumus. Pedagogai vertina vaiko gebėjimus stebint vaiką kasdieninėje veikloje,
analizuojant kūrybos darbus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaiko pasiekimų ţingsnelį ir numato tolimesnį vaikų ugdymą. Tėvų ir pedagogų
vertinimai apie vaiko pasiekimus renkami vaiko pasiekimų aplanke ir elektroniniame dienyne.
Pasiekimų fiksavimas:
 Pasiekimų diagrama-parodanti įvairių sričių pasiekimų augimą
Vaiko pasiekimų įrodymai yra renkami nuolat vykstant realiam ugdymosi procesui.
Vaiko pasiekimų aplanko turinys
Aplankas yra vaiko augimo liudijimų rinkinys, surinktas ir sudėliotas taip, kad atskleistų, išryškintu vaiko daromą paţangą, gebėjimų augimą
ir/arba parodytų geriausius kiekvieno vaiko darbus. Vaiko pasiekimų aplankas gali būti naudojamas siekiant trumpalaikių ir ilgalaikių ugdymosi
tikslų. Jame esanti informacija panaudojama tolesniam tikslingam vaiko ugdymuisi.
 Duomenys apie vaiką (vardas ir pavardė, amţius, kt.);
 visų ugdymo sričių aktualus, tikslingi vaiko darbų pavyzdţiai (su/be pedagogo komentarais);
 vaiko mintys, pasakojimai;
 vaiko stebėjimo aprašai;
 specialistų komentarai;
 nuotraukos;
 dalyvavimas renginiuose, projektuose;
 tėvų pastebėjimai.
Tėvų dalyvavimas vaiko pasiekimų vertinimo procese
Tėvus drąsinti ir skatinti dalyvauti vertinant vaiko pasiekimus:
 pabrėţiant pozityvų poţiūrį į vaiko pasiekimų vertinimą;
 gilinant tėvų supratimą apie tai, kad vaikų ugdymosi sėkmei didelę reikšmę turi kasdienis tėvų bendravimas su vaiku;
 paaiškinant vertinimo reikšmę ir svarbą susitikimo su tėvais metu (susirinkimas, individualus susitikimas);
 parengiant išsamią, konkrečią medţiagą apie vertinimo sampratą;
 aptariant drauge su vaiku jo pasiekimų aplanko turinį.
Vaiko dalyvavimas aptariant jo pasiekimus.
Vaikai turėtų dalyvauti kaupiant aplanko turinį. Jie galėtų atrinkti arba pritarti, kokį jo darbelį įdėti į aplanką, tai suteiktų vaikams pasitikėjimo,
pasididţiavimo jausmą savimi, ugdytų savarankiškumą.
 Skatinti vaiką kalbėti apie save. Vaikas pats pasakys, ką mėgsta daryti ir ko nemėgsta;
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 drovius, uţdarus, nedrąsius vaikus kalbinti individualiai, sudarant jiems saugią aplinką, kurioje jie jaustųsi patogiai, nebūtų suvarţyti;
 drąsinti vaiką įvertinti savo darbelį;
 klausti vaiko nuomonės apie tai, kuris darbelis galėtų būti įdėtas į vaiko pasiekimų aplanką; gerbti jo sprendimą / nuomonę apie darbelį;
 skatinti vaiką tam tikru periodiškumu pildyti ir kaupti aplanką, įvairiomis formomis (ţodţiu, suklijuojant labiausiai patinkančius ant atskiro lapo ar
pan.) pristatyti jį vaikams, pedagogams, tėvams.
Informavimas apie ugdymo(si) pasiekimus
Vaikams:
 kiekvienas vaikas siekia būti įvertintas uţ atliktą darbą, todėl svarbu vaikui suprantama kalba paaiškinti, kaip jam sekėsi viena ar kita veikla, ar reikėtų
dar pasistengti;
 vaiko pasiekimai yra vertinami ţodţiu, įvairiomis neverbalinėmis priemonėmis (gestu, mimika ar pan.);
 apibendrinta informacija pateikiama išsamiais pasiekimų aprašymais.
Tėvams:
 informacija apie vaikų pasiekimus teikiama reguliariai;
 apibendrinus atitinkamo laikotarpio vaikų pasiekimų rezultatus individualių pokalbių;
 jei atsiranda tam tikrų ugdymosi sunkumų, tuomet tėvai informuojami apie įvairių specialistų teikiamą pagalbą, kuri galėtų veiksmingai pagerinti
ugdymosi rezultatus;
 informuojame apie tai, kokių ugdymosi rezultatų bus siekiama per tam tikrą laikotarpį, kokiais kriterijais remiantis pasiekimai bus vertinami ir kaip
fiksuojami;
 jei susitariama, pokalbyje gali dalyvauti ir vaikas;
 išsamesnis paaiškinimas apie ikimokyklinio amţiaus vaiko pasiekimus ir konkrečias rekomendacijas, kaip juos pagerinti, teikiamas su vaiko darbų
pavyzdţiais;
 ir elektroniniame dienyne „Vaiko pasiekimai“.
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Tėvų informavimo formos:

Individualūs pokalbiai

El. laiškai, elektroninis
dienynas

Skelbimai

Tėvų
informavimo
formos
Garso medžiaga

Nuotraukos su
vertinamaisiais
komentarais

Vaizdo medžiaga

Pasiekimų aplankas

Kitiems ugdytojams:
•
•
•
•

Direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui atlikus vaiko pasiekimų analizę;
Kitos grupės auklėtojui prieš vaikui pereinant į kitą grupę;
Logopedui ;
Meninio ugdymo pedagogui.
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