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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“;  

Teisinė forma – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga;  

Grupė – neformaliojo švietimo mokykla;  

Tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla;  

Adresas – Kalniečių g. 257, 49336, Kaunas. Tel. (8 37) 386763  

Internetinė svetainė – https://www.kaunozemyna.lt/ 

Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ (toliau – Darželis) pradėjo veikti 1982 metais. 

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Netradicinio ugdymo koncepcija ir Kauno lopšelio-

darželio „Žemyna“ nuostatais. 

Ikimokyklinio ugdymo programa (toliau – Programa) nustato Darželio ikimokyklinio 

ugdymo tikslą, uždavinius, Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų 

pasiekimus, pasiekimų ir pažangos vertinimą.  

Programos paskirtis:  

- užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, kiekvieno vaiko 

priešmokyklinę brandą, ikimokyklinio ugdymo mokytojams bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, 

įtėviais), švietimo pagalbos specialistais (logopedu, psichologu ir kt.); 

- nustatyti kokybiško ikimokyklinio ugdymo sąlygas Darželyje; 

- užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo dermę, 

nuosekliai plėtojant ugdymo tikslus, uždavinius, vaiko ugdymosi pasiekimus, taikant į vaiką 

orientuoto ugdymo strategijas, vaiko gebėjimų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos 

vertinimo būdus. 

Filosofinė kryptis ir ugdymo teorija. Pasirinktos įstaigos darbo kryptys yra M. 

Montessori pedagoginė sistema ir „Gera pradžia“ ugdymo metodas. Remiantis šiais metodais 

https://www.kaunozemyna.lt/
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Darželyje vaikai ugdomi nuo 1996 m. (M. Montessori metodas) ir 1998 m. („Gera pradžia“ 

metodas). 

 1994 m. Lietuvoje pradėtas įgyvendinti Tarptautinis vaikų ugdymo projektas “Step by 

Step” (Lietuvoje pavadintas „Gera pradžia“). Jo dėka prabilta apie į vaiką ir į šeimą orientuoto 

ugdymo ir mokymo pedagogines technologijas. Projekto autorių įsitikinimu, kiekvienas vaikas yra 

unikalus ir pedagogai, individualizuodami ugdymo procesą, skatinami plėtoti tuos vaikų 

sugebėjimus, kurie ypač būtini žmogui, gyvenančiam demokratinėje visuomenėje. „Gera pradžia“ 

metodas derina tris esmines ikimokyklinio ugdymo kryptis: konstruktyvizmą, asmenybės sklaidą 

skatinantį ugdymą ir progresyvųjį ugdymą. 

M. Montessori koncepcija, susiformavusi XX a. pradžioje, o dabartiniame laikmetyje 

kūrybiškai interpretuojama, apima žmogaus fizinį ir dvasinį vystymosi laikotarpį nuo gimimo iki 

subrendimo. M. Montessori – viena žymiausių naujosios pedagogikos mokslininkių – atskleidė 

naują vaiko sampratą. Jos metodo esmė – leisti vaikui pačiam save auklėti ir mokytis iš patirties, 

leisti vaikui kurti save. M. Montessori ugdymo teorija remiasi prigimtiniais vaiko plėtros dėsniais. 

Vaiko plėtra vyksta dviem kryptimis – fizine ir dvasine. Ši ugdymo kryptis akcentuoja suaugusiojo 

vaidmenį vaiko asmenybės formavimosi procese – pažinti vaiką, jį suprasti ir sudaryti sąlygas 

reikštis jo galioms. Psichologai tvirtina, kad pirmieji penkeri vaiko gyvenimo metai yra labai 

reikšmingi jo psichikos vystymuisi, asmenybės pagrindų formavimuisi, todėl labai svarbu, kokioje 

aplinkoje vaikas auga ir vystosi, ko ir kaip jis mokosi. Montesori  ugdomosios priemonės yra vaikų 

darbo priemonės, ir tuo jos skiriasi nuo tradicinės didaktinės medžiagos, kuri yra mokytojo 

pagalbinė priemonė. Čia akcentuojama, kad kiekvienas vaikas turi pasirinkti ir veikti su ugdymo(si) 

priemone pats, patirdamas kuo mažiau suaugusiojo įsiterpimo. Dirbdamas ugdomojoje aplinkoje 

vaikas pats gali susirasti jį dominančias veiklas mokslo ar žinių srityse, išmokti planuoti savo 

veiklą, gebėti veikti ir dirbti savarankiškai, netrukdant aplinkiniams. 

Darželio savitumas. Įstaigos veikla atitinka humanistinius ir demokratinius Lietuvos 

švietimo sistemos principus. Darželis turi 25 metų netradicinio ugdymo patirtį, įstaigoje sukurtos 

ugdymo kokybę užtikrinančios sąlygos, metodikų reikalavimus atitinkanti aplinka. 

Ugdomoji veikla grindžiama visuminio ugdymo(si) samprata, patirtinio ugdymo(si) 

principais, nuolat įgyvendinamos sveikatos stiprinimo programos, bendruomeninėje veikloje ir 

sąveikoje su šeima puoselėjama etninės kultūros plėtra. Nuo 2002 m. įstaiga įtraukta į Lietuvos 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 2005 m. dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 2008 m. įstaiga pripažinta sveikatą 

stiprinančia  mokykla su programa „Sveikata – didžiausias turtas“. 2013–2017 m. sveikatos 

stiprinimo veikla buvo tęsiama, įgyvendinta sveikatos stiprinimo programa “Sveiki nuo vaikystės”. 

2018–2022 m. įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa “Sveikata ir ekologinė darna”. Kita 
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svarbi įstaigos veiklos kryptis – etninės kultūros plėtra. Sėkmingai įgyvendinta Kauno lopšelio-

darželio “Žemyna“ etninės kultūros 2017–2019 m. programa, suformuotos tradicijos, jos tęsiamos. 

Įstaigoje kuriama saugi ugdomoji aplinka, įgyvendinamas vienas iš švietimo prioritetų – 

įtraukiojo ugdymo užtikrinimas. Dalyvaujama Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“ (2018–2020 m.). Nuo 2020 m. dalyvaujama projekte “Auklėtojo 

padėjėja įtraukiajam ugdymui”. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.  

Darželyje dirba 23 kvalifikuoti pedagogai, turintys 2-40 m. darbo patirtį, nuolat 

tobulinantys profesinę kompetenciją Lietuvoje (įvairiose kvalifikacinėse programose, renginiuose 

bei skleisdami sukauptą praktinę patirtį), taip pat tarptautinėse programose, stažuotėse: 16 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 3 meninio ugdymo mokytojai, 2 specialistai (logopedas, 

psichologas). Mokytojai geba įvertinti ir ugdyti šiuolaikinio vaiko kompetencijas, suteikti 

kvalifikuotą pagalbą atsižvelgiant į individualius ir specialiuosius vaikų poreikius, galimybes. 

Montesori grupėse dirbantys mokytojai yra baigę ilgalaikius M. Montessori pedagoginės sistemos 

metodikos kursus, turi tai pažyminčius sertifikatus. 82 proc. pedagogų turi aukštąjį 

pedagoginį/specialųjį išsilavinimą. 

Darželis turi besimokančios organizacijos požymius. Skatinamas ir palaikomas pedagogų 

kvalifikacijos kėlimas. Pedagoginė bendruomenė atvira pokyčiams, integruoja įtraukųjį ugdymą, 

diegia projektinį darbo organizavimo metodą, patirtinį mokymąsi, į pedagoginį procesą įtraukiama 

darželio bendruomenė bei socialiniai partneriai: Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto 

ikimokyklinio ugdymo katedra, Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, 

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  asociacija „Sveikatos želmenėliai“, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas (LSMU), VšĮ „Sabonio krepšinio centras“, Kauno Palaimintojo 

arkivyskupo J. Matulaičio parapija, kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, mokyklos, bibliotekos. 

Vaikų poreikiai ir ugdymo(si) sąsajos. Darželį kasmet lanko 182-190 vaikų. Dirbama 

tokia struktūra:    

 

Vaikai ugdomi pagal Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ ikimokyklinio ugdymo programą 

ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Integruotai ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių 

(kalbos ir komunikacijos, sulėtėjusios raidos, autizmo spektro, emocinių sutrikimų), mišrių šeimų, 

10 GRUPIŲ 

M. MONTESSORI  „GERA PRADŽIA“  

IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO  

ANKSTYVOJO 

AMŽIAUS  

PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO  
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imigrantų vaikai. Didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinei vaikų ugdymo(si) veiklai – patirtiniam 

ugdymui(si), noro kurti, judėti, veikti, ir pažinti poreikių tenkinimui.   

Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai. Lopšelis-darželis „Žemyna“ teikia ugdymo 

paslaugas Kauno miesto gyventojams, įstaigoje ugdomi 2-6 m. amžiaus vaikai. Darželio pasirinkti 

metodai tenkina tėvų lūkesčius ir poreikius ir garantuoja vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje 

darną. Tėvų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą reglamentuoja šeimų ir darželio sutartis, 

kiti galiojantys dokumentai. Tėvai dalyvauja aukščiausios savivaldos institucijos – darželio tarybos 

– veikloje. Demokratiški santykiai tarp vaikų, tėvų ir pedagogų plėtojami per bendrus projektus, 

tradicinius renginius. Darželio kultūra palaikoma per šeimos vertybių puoselėjimą, telkiant 

bendruomenę bendrų tikslų įgyvendinimui. Pedagogų ir šeimų bendradarbiavimas grindžiamas 

pagarba ir atvirumu, atsakomybe už ugdymo sėkmę. Darželyje kuriamos ir palaikomos darnaus 

darželio kultūros plėtros sąlygos: rengiamos tradicinės bendruomenės šventės, išvykos, vakaronės, 

labdaros akcijos. Palaikomas identiškumo jausmas: sukurti ir naudojami ritualai ir simboliai 

(darželio vėliava, darželio logotipas ir atributika, darželio daina, įvykių pateiktis el. svetainėje ir 

kt.). Veiksmingai ir tikslingai įgalintas darželio el. dienynas, internetinė svetainė, naudojamos 

socialinių tinklų bendravimo priemonės ir kt. 

Regiono savitumas. Darželis įsikūręs strategiškai palankioje vietoje, Eigulių mikrorajone, 

išsiskiria puikiu susisiekimu su aplinkiniais gyvenamaisiais rajonais. Greta veikia kitos švietimo ir 

kultūros įstaigos. Mieste ir miesto rajone daug muziejų, teatrų, sodų ir kt. įstaigų, teikiančių 

edukacines paslaugas. Mikrorajone didelis gyventojų tankumas, daugiaaukščiai pastatai. Netoliese 

atnaujintas ir puikiai įrengtas Kalniečių parkas, 2 km. atstumu nutolęs miškas. Darželio teritorija 

aptverta aukšta tvora, tai sukuria saugią, estetinę ir higienišką aplinką darželį lankantiems vaikams. 

Aplink darželį auga daug medžių, yra nedideli daržiukai, gėlynai, didelė ir parengta 

bendruomeniniams renginiams, padengta veja, aikštė, šiuolaikiškai įrengta krepšinio aikštelė, kt. 

Įvertinus šias sąlygas, vaikams sudaromos visos galimybės patirtiniam ugdymui(si), pažinti, vykti į 

edukacines išvykas. 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

Humaniškumo – užtikrinamas vaiko asmenybės vystymosi vientisumas, tikima geraisiais 

pradais, vaiko galiomis įveikti sunkumus. 

Demokratiškumo – sudaroma galimybė kritiškai mąstyti, rinktis, laikomasi susitarimų. 

Atsinaujinimo – ugdomas gebėjimas nebijoti pokyčių ir mokėti juos įtakoti, rinktis, nuolat 

mokytis. 

Prieinamumo – sudaromos sąlygos ugdytis socialinės atskirties, specialiųjų poreikių, 

gabiems vaikams. 
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Tautiškumo – sudaromos sąlygos panaudoti etninę kultūrą kaip gyvenimo turtinimo, 

džiuginimo, kūrybos, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį. 

Tęstinumo – kuriama lanksti, atvira skirtingų ugdymo pakopų (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio) ugdytojų sąveika, kuri sudaro sąlygas kiekvienam vaikui mokytis pagal 

savo galias maksimaliai efektyviai. Užtikrinamos prielaidos pedagogui mokytis visą gyvenimą. 

Veiksmingumo – siekiama geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudojant turimus 

išteklius, nuolat vertinama, analizuojama ir planuojama veikla, remiamasi veiksminga vadyba – 

tinkamais ir laiku priimamais sprendimais. 

Individualizavimo – kiekvienas vaikas į darželį ateina su sava patirtimi, todėl vaikai 

ugdomi atsižvelgiant į individualią jų raidą, asmenines savybes, siekiama kiekvienam vaikui 

sudaryti sąlygas augti ir mokytis pagal jo galimybes ir ritmą.   

Integralumo – vadovaujamasi nuostata, kad visos vaiko raidos sritys – fizinė, 

intelektualinė, emocinė, socialinė – yra neatsiejamos.   

Kūrybiškumo – vaiko santykis su aplinka formuojamas visame ugdymo(si) procese, 

siekiant kad vaikas žinias, galias kūrybiškai panaudotų. 

Montesori grupėse įgyvendinami ir M. Montessori pedagoginės sistemos pagrindiniai 

principai: laisvės drausmėje, lygiateisiškumo, vaiko teigiamos veiklos nepertraukimo, klaidų 

savikontrolės, darželio ir šeimos vienovės. 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

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

pažintinius poreikius.  

 Uždaviniai 

 Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi 

skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi, 

lanksčiai ir kūrybiškai taikant M. Montessori pedagoginę ugdymo sistemą arba „Gera pradžia“ 

ugdymo metodą, pasiekti, kad vaikas:  

1. Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, 

pažintų ir išreikštų save.   

2. Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais ir vaikais, mokytųsi spręsti 

kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes.  

3. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos 

bendruomenės gyvenime.  
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4. Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir 

priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius. 

Darželyje:  

5. Išplėtoti vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikatos stiprinimą ir ekologinės darnos 

nuostatas, gilinti sveikatos ir ekologijos žinias, formuoti sveikos gyvensenos ir darnaus 

vystymosi įgūdžius. 

6. Sudaryti 2-6 metų vaikui kuo palankiausias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus bei 

panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, tautos 

patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį. 

7. Kurti pozityvius šeimos ir darželio bendruomenės santykius, formuoti demokratines 

nuostatas, teikti kvalifikuotą ugdomąją pagalbą. 

IV. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

Darželyje ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi remiantis „Gera pradžia“ metodu, M. 

Montessori pedagogine sistema: kuriant ugdomąjį turinį vadovaujamasi vaikų visuminio 

ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi samprata (1 priedas). Ugdymo turinys orientuojamas į Sveikos 

gyvensenos ugdymo(si) procesus bei etninės kultūros plėtrą Darželio bendruomenės gyvenime. 

SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS 

Darželyje įgyvendinama savita sveikos gyvensenos ugdymo sistema, kurios paskirtis – 

pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymą(si), kryptingai ir 

sąmoningai išplėtojant sveikatos programų turinį, bendruomenės įsitraukimą į sveikatos stiprinimo 

procesus, darnios aplinkos kūrimą.  

Tikslas – įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išplėtoti 

vaikų ir kitų bendruomenės narių sveikatos stiprinimą ir ekologinės darnos nuostatas, pagilinti 

sveikatos ir ekologijos žinias, formuoti sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi įgūdžius, sukurti 

darna pagrįstą sveikatai palankią aplinką. 

Sveikos gyvensenos ugdymui pasitelkiama visa bendruomenė, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, socialiniai partneriai. Vadovai, pedagogai, specialistai ir kt. darbuotojai turi 

sveikatos programų įgyvendinimo patirties, žinių ir yra kompetentingi įgyvendinti numatytas 

priemones. Pedagogų sveikatos ugdymo kompetencija nuolat plėtojama. Tikslingai, naudojant 

projektinį veiklos organizavimo modelį, organizuojamos prevencinio ugdymo, sveikos gyvensenos 

ugdymo, sveikatos stiprinimo savaitės, renginiai, akcijos, konkursai, parodos, papildoma ugdomoji 

veikla. Užtikrinama sveikatą stiprinančios mokyklos samprata ir sveikatos stiprinimo patirties 



 7  

 

 

sklaida. Už sveikos gyvensenos ugdymo sistemos užtikrinimą Darželyje atsakinga direktoriaus 

paskirta darbo grupė bei sveikos gyvensenos ir ekologinio ugdymo kūrybinė grupė. 

ETNINĖS KULTŪROS UGDYMAS 

Etninės kultūros plėtra siekiama pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

bendražmogiškųjų, etnokultūrinių vertybių ugdymą(si), plėtoti šeimos įsitraukimą į ugdymo(si) 

procesą. 

Etninės kultūros ugdymo(si) tikslas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas – panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, 

kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo 

šaltinį, paskatinti vaiko susidomėjimą įvairiais papročiais ir tautinio meno rūšimis. 

To siekiama: 

- Etninės kultūros ugdymą(si) grindžiant vaikų teigiamomis emocijomis, maloniais 

išgyvenimais ir žaismingumu, per aktyvią vaiko veiklą – pajaučiant, paliečiant, stebint, 

įsižiūrint, tyrinėjant, eksperimentuojant, kuriant ir pan.;  

- Suteikiant vaikams galimybes pastebėti etnines vertybes kasdieniniame gyvenime, siejant 

ugdymą(si) su kūrybine veikla; 

- Sudarant sąlygas vaikui perimti liaudies tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį kuo 

įvairesniais ir priimtinais pagal amžių būdais bei formomis;  

- Pagal tradicinės kultūros pavyzdžius ugdant nuostatą elgtis dorai, žadinant vaiko meilę ir 

pagarbą artimiesiems, aplinkiniams, bendraamžiams, gamtai; 

- Skatinant aktyvų vaikų dalyvavimą ir įsitraukimą į etnokultūrinę veiklą su tėvais 

(globėjais), pedagogais, kitais vaikais; 

- Sudominant tėvus (globėjus) etnine kultūra ir skatinant juos kartu su savo vaiku rengti 

tradicines šventes, jose dalyvauti, lankyti kitus etninės kultūros renginius. 

Siekiant integruoto ugdymo efektyvumo, vadovaujamasi koncentriškumo principu – 

aktualios ir reikšmingos temos aptariamos ne kartą, vis grįžtant prie tos pačios temos, kaskart vis 

gilinant ir plečiant jos turinį. Pedagogai formuodami etninės kultūros ugdymo turinį bei 

organizuodami ugdymo procesą siekia jo neperkrauti vaikams nesuprantamais ir tolimais dalykais, 

vengia vien kiekybinio plėtojimo. Ugdomuoju požiūriu ypač svarbi tautosaka, muzikinis ir 

žaidybinis folkloras, tautodailė, paprotinis elgesys ir tradicinės šventės, išvykos, edukacinės 

programos, leidžiančios vaikui susipažinti su amatais, etninės kultūros puoselėtojais. Etninė kultūra 

Darželyje plėtojama įgyvendinant projektus bendruomenėje, ugdant bendrąsias kompetencijas 

etninės kultūros pagrindu, numatant pagrindines etninės kultūros temas, organizuojant išvykas, 

panaudojant edukacines programas, įgyvendinant tėvų pasiūlytas idėjas. Svarbią prielaidą 
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sėkmingam etninės kultūros ugdymui sukuria pedagogų siekis tobulinti kvalifikaciją etninės 

kultūros srityje. Etninės kultūros ugdymas organizuojamas suburtos kūrybinės darbo grupės 

pagalba, įtraukiant ir tėvų bendruomenės atstovus. 

ŠEIMOS IR PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS 

Tėvai – svarbiausi vaikų ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką 

ugdymą, dalyvauja vaiko ugdymo ikimokyklinėse grupėse procese kaip partneriai. Su tėvais 

tariamasi dėl jų vaikų ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo, 

atsižvelgiama į jų lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtingą ugdymosi patirtį. Darželyje 

pripažįstami ir gerbiami šeimų kultūriniai ir socialiniai skirtumai.  

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo formos 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos. Šių pokalbių metu tėvai išsako savo lūkesčius, 

norus bei pageidavimus. Pedagogas sužino svarbią informaciją apie vaiką, bei pateikia žinių apie 

vaiko savijautą, adaptaciją darželyje, individualų vystymąsi, poreikius ir ugdymo prioritetus.  

Tėvų susirinkimai. Jų metu aptariami įvairūs ugdomosios veiklos aspektai, išrenkami tėvų 

atstovai įstaigos savivaldoje. Susirinkimų metu tėvai susipažįsta su visa pedagogų komanda: 

ikimokyklinio ugdymo mokytojais, meninio ugdymo mokytojais, specialistais. Aptariami artimiausi 

renginiai, šventės, supažindinama su švenčių specifika, vystomi pokalbiai apie M. Montessori 

pedagoginę sistemą, „Gera pradžia“ metodiką. Bendri renginiai – šventės, kelionės, spektakliai, 

vakaronės ir kt. - organizuojami pedagogų ir tėvų iniciatyva. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas 

organizuojant renginius. Bendri renginiai suartina ne tik pedagogus su tėvais, bet ir tėvai noriai 

bendrauja tarpusavyje, vaikai, matydami bendradarbiavimo pavyzdį, palaiko tėvų ir pedagogų 

autoritetą, bei mokosi bendrauti.  

Talkos – tai betarpiškas bendradarbiavimas su tėvais puošiant, puoselėjant darželio 

aplinką, įrengiant saugią ir estetišką  vaikų buvimo vietą.  

Anketiniai tyrimai – mokslo metų pradžioje tėvai pildo klausimyną pagal Pasiekimų 

aprašą, įvertina ir aprašo vaiko pasiekimus, savo lūkesčius vaiko ugdymo Darželyje aspektu. 

Baigiantis mokslo metams, tėvai užpildo anketą, kurioje nurodo, kaip pasikeitė vaikas per mokslo 

metus, ką reikėtų keisti, pateikia pasiūlymus.  

Padėkos šeimoms už paramą ir pagalbą – tai pedagogų, vaikų ir visos bendruomenės 

padėkos (asmeniškai, stenduose, pagerbiant švenčių metu padėkos raštais, atsiminimų  suvenyrais).  

M. Montessori ugdymo sistema kelia tėvams tam tikras idėjas, sąlygojančias ugdymo 

vienovę namuose ir ugdymo įstaigoje: 

- Pasiruošimas būti vaiko auklėtojais, o ne mokytojais; 

- Vaiko, jo dvasinio gyvenimo pažinimas, jautrumas dvasiniams poreikiams; 
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- Pagarba vaikui, kaip asmeniui, nuo pat gimimo dienos; 

- Nuoseklumas ir pastovumas būnant, elgiantis, kalbantis su vaiku; 

- Meilė tiesai ir tvarkai; 

- Kantrumas, kai vaiko judrumas erzina; 

- Punktualumas ir pažadų tesėjimas; 

- Sąmoningas kalbėjimas, o ne beprasmis plepėjimas; 

- Savo neigiamų emocijų pažinimas ir valdymas; 

- Savo klaidų pripažinimas, gebėjimas atsiprašyti; 

- Santūrumas, gebėjimas nesivelti į ginčą su vaiku iškilus nuomonių skirtumui; 

- Sugebėjimas trumpai ir aiškiai atsakyti į vaiko klausimus; 

- Tėvų nuomonių, požiūrių vaiko auklėjimo klausimais suderinimas; 

- Vengimas ginčytis prie vaiko, gebėjimas atsiradusius nuomonių skirtumus spręsti vaikui 

negirdint, abipusė tėvų pagarba. 

- Fizinių ir moralinių bausmių nebuvimas. 

„Gera pradžia“ metodo kontekstas sąlygoja artimą tėvų ir pedagogų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, kuris grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, aktyvia 

partneryste ir atsakomybe. Tėvai skatinami aktyviai dalyvauti ugdymo procese, su tėvais 

sistemingai aptariami individualūs vaiko ugdymo poreikiai ir galimybės, informacija apie vaiko 

ugdymosi pasiekimus ir daromą pažangą. Svarbu: 

- Pažintis su šeima prieš vaikui pradedant lankyti įstaigą;  

- Šeimos ir pedagogo kasdieninis bendravimas; 

- Grupės tėvų susirinkimai; 

- Grupės šventės, vakaronės, bendri renginiai Darželyje; 

- Bendrų projektų kūrimas; 

- Tėvų švietimas, konsultacijos ugdymo klausimais; 

- Tėvų dalyvavimas ugdymo procese;  

- Vaiko pasiekimų vertinimas (individualūs pokalbiai, klausimynų pildymas); 

- Informacijos sklaida (atvirų durų dienos, lankstinukai, atmintinės, internetinė svetainė ir 

kt.). 

M. MONTESSORI PEDAGOGINĖ SISTEMA 

M. Montessori ugdymo filosofijoje skiriamos dvi kryptys - vaiko ir suaugusiojo. Vaikas ir 

suaugęs savo prigimtimi skirtingos esybės. Suaugęs - stiprus, valingas, gebantis valdyti save ir 

aplinką, dirbantis sąmoningai ir tikslingai žmogus. Vaiko valia, savivaizdis dar nėra susiformavę, jis 

gyvena suaugusiojo sukurtoje aplinkoje. Vaiko gyvenimo tikslas slypi pačiame vaike - sukurti savo 
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asmenybę suaugusiojo paruoštoje, žmogaus prigimties dėsnius atliepiančioje aplinkoje. M. 

Montessori pedagoginėje sistemoje vyrauja pagarbos vaikui dvasia ir konkrečių priemonių aplinka. 

Ugdymo metodo pagrindiniai komponentai: 

- savita vaiko asmenybės raidos tarpsnių su jiems būdingais fiziniais ir dvasiniais asmens 

poreikiais samprata; 

- savita, minėtus raidos tarpsnius atitinkanti ugdomoji aplinka ir priemonės; 

- mokytojo – vaiko asmenybės raidos stebėtojo ir vadovo – vaidmens ugdymo procese 

samprata. 

 Remdamasi savo ir kitų mokslininkų tyrimų rezultatais, M. Montessori nustatė 

vadinamuosius imliuosius vaiko dvasinės raidos laikotarpius. Jie siejami su atitinkamu amžiaus 

tarpsniu atsiskleidžiančiais vaiko poreikiais ir gebėjimu suvokti tam tikras išorinio pasaulio 

reiškinių ypatybes ir ryšius, išryškėjusiu potraukiu ir gebėjimu atlikti tam tikrą veiklą, patenkinti 

socialinio bendravimo poreikį. Imlieji laikotarpiai nesikartoja. Vienam pasibaigus ateina kitas. Jų 

seka atspindi nuoseklią vaiko dvasinę raidą. Ugdymo procesas, ypač aplinka, ugdymosi priemonės 

sudaro sąlygas vaikui patirti ir suvokti atitinkamo imliojo laikotarpio galimybes atliepiančią 

medžiagą. Ji  provokuoja tuo laikotarpiu atsiskleidžiančių asmens psichofizinių ir dvasinių galių 

raišką, laiduoja veiksmingą jų plėtotę. Sėkmingai išnaudodama imliųjų laikotarpių teikiamas 

galimybes, vaiko asmenybė bręsta, plečiasi jo dvasinė patirtis, proto galios. 

 Vaiko raidos sampratoje skiriami šie imlieji laikotarpiai: kalbai (0-6 m.), pojūčiams lavinti 

(0-6 m.), tvarkai (1-3-4 m.), mažiems daiktams (1,5-2,5 m.), judesiui, judėjimui (1,5-4 m.), 

socialinio bendravimo poreikiui (2-6 m.), muzikai (2-6 m.), asmens orumui (3-6 m.), žodžiams 

nagrinėti (3-6 m.), rašymui, skaitymui (4-6 m.). 

 Didelė reikšmė teikiama vaiko pojūčių lavinimui. Vadovaujamasi požiūriu, jog vaiko 

veiksmų su išorinės aplinkos daiktais, jo daiktinės, praktinės veiklos pagrindu formuojasi vidinio 

pasaulio struktūros, plėtojasi asmens psichinės galios. Išoriniai veiksmai stimuliuoja vidinę vaiko 

raidą. 

 0-6 m. laikotarpiu pasireiškia įgimtas vaiko siekis judesių darnos, todėl ikimokykliniame 

montesori ugdyme daug dėmesio skiriama ritmo ir pusiausvyros ugdymo pratimams. Šiame 

amžiaus tarpsnyje sparčiai plėtojasi vaiko intelektinės veiklos gebėjimai. Judėjimas, daiktinė vaiko 

veikla tampa pagrindiniais „žmogaus inteligencijos puoselėjimo įrankiais“. Šiuo laikotarpiu vaikas 

mokosi skaityti, rašyti, skaičiuoti, įgyja žinių apie aplinką, gamtą, socialinį gyvenimą, meną. 

Pagrindiniai kriterijai:  

- Vaikas yra veiklos centre, savarankiškai ugdosi, laisvai pasirinkdamas veiklą. Ugdymas 

pagrįstas M. Montessori pedagogikos principu „Padėk man tai padaryti pačiam“. Per tai 

vaikas vysto savo savarankiškumą, savimonę, atsakomybę.  
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- Akcentuojamas mokytojo vaidmuo vaiko asmenybės formavimosi procese – pažinti vaiką, 

jį suprasti ir sudaryti sąlygas reikštis jo galioms. Vaiko raida vyksta dviem kryptimis – 

fizine ir dvasine. M. Montessori apie mokytoją: „Išmintingas tarnavimas nežemina 

žmogaus, bet jį kilnina, aukština“. 

- Struktūruota montesori aplinka – atitinkanti vaiko fizinius bei dvasinius poreikius. M. 

Montessori aplinka yra specialiai paruošta laisvam, savarankiškam asmenybės ugdymuisi, 

atsižvelgiant į jautriuosius dvasinius plėtros laikotarpius. „Vaikas yra žmogaus 

formuotojas, jo kūrėjas, jis kuria pats nepaliaujamo veiklumo dėka. Veiklumas turi būti 

prasmingas. Vaiko dvasia turi rasti aplinkoje reikalingas paskatas – priemones“ (M. 

Montessori). 

- Montesori priemonės padeda vaikui savarankiškai siekti galutinio rezultato, skatina jį 

susikaupti, tikslingai veikti, prireikus kartoti tą patį pratimą, tol kol bus gautas norimas 

rezultatas. Montesorinės priemonės skatina vaiką aktyviai veikti ir pačiam daryti 

apibendrinimą. Priemonės padeda vaikui pačiam sugrupuoti daugybę patirtų įspūdžių ir 

apibendrinti gautą informaciją. Per klaidų kontrolę vaikas pats pastebi savo klaidas. 

„Priemonės turėtų būti vidinio darbo pagalbininkas ir vadovas“ (M. Montessori). 

- Tėvai integruoja montesori ugdymo filosofiją į šeimą, įžvelgdami vaiko gebėjimus, 

atliepdami natūralų vaiko ugdymosi poreikį. „Namai teikia gyvenimą ir gerovę, globoja ir 

auklėja“ (M. Montessori). 

Mokytojas. Pagrindinis pedagogo uždavinys - skatinti prigimtinių galių sklaidą ir kurti 

ugdymo reikmėms pritaikytą aplinką. Mokytojas, atlikdamas jungties tarp vaiko ir paruoštos 

ugdomosios aplinkos vaidmenį, supranta jos reikšmę vaiko asmenybės raidai, išmano pateiktos 

medžiagos, priemonių paskirtį, moka tiksliai ir kvalifikuotai jomis naudotis. Mokytojas yra vaiko 

vidinės raidos stebėtojas, skatintojas ir vadovas. Jis ne moko, o vadovauja vaiko saviugdai. M. 

Montessori pedagoginėje sistemoje mokytoją iš dalies pavaduoja mokomoji medžiaga, kurioje yra 

numatyta klaidų kontrolė, sudaranti sąlygas kiekvieno vaiko saviugdai. Profesinė mokytojo 

kompetencija apima pedagoginę psichologinę kompetenciją bei gebėjimą ruošti ugdymo(si) 

priemones, pritaikytas kiekvieno amžiaus tarpsnio asmens ugdymo reikmėms.  

Mokytojas laikosi nuostatos: 

- neskubėti vaiko girti; 

- leisti jam pačiam pasirinkti; 

- leisti vaikui savarankiškai veikti; 

- gerbti vaiko nuomonę, jo pageidavimus; 

- vaiką ne mokyti, bet drąsinti, vesti, jam padėti; 

- gerbti vaiko asmenybę, vengti skubotumo; 
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- būti kantriam, gerbti lėtą vaiko veiklos tempą; 

- suteikti vaikui galimybę pačiam atrasti, pajusti, sužinoti, neskubėti su patarimais, 

nurodinėjimais. 

Ugdomoje aplinkoje mokytojas elgiasi tyliai, yra dėmesingas, paslaugus vaiko 

pagalbininkas. Kantrybė, teigiamas nusiteikimas, gebėjimas padėti vaikui – būtinos mokytojo 

vidinės savybės. 

Ugdymo procesas. Mokytojas vadovauja vaiko veiklai paruoštoje aplinkoje. Individualus, 

savarankiško ugdymo(si) principas sudaro sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikui laisvai rinktis 

ugdomąją medžiagą, laiką ir vietą. 

 

Popietinėje veikloje vaikas laisvai renkasi įvairias priemones kūrybiniam žaidimui, veiklai, 

plėtoja individualias galias. 

Ugdomoji aplinka. Paruošta aplinka yra pritaikyta ikimokyklinio amžiaus tarpsnio asmens 

ugdymosi reikmėms ir sudaro galimybę vaikui individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti 

savo poreikį tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, puoselėti pasitikėjimą savo jėgomis, įgyvendinti 

sociokultūrinius – bendravimo, estetinius, tautinius, dorovinius – bręstančios asmenybės interesus. 

Aplinka lemia ugdymo kokybę ir sėkmingą vaiko raidą:  

- puoselėja vaiko vertybines nuostatas, ugdo intelektinius ir kūrybinius gebėjimus, siekia 

emocijų darnos;  

- aplinka modeliuojama atsižvelgiant į vaiko prigimties unikalumą, individualumą, 

sociokultūrinę patirtį;  

- prioritetas skiriamas vaiko ir mokytojo partnerystės lygiaverčio bendradarbiavimo, 

spontaniško reagavimo raiškai;  

Vaiko 
saviugda

Lavinamoji 
medžiaga

Specialiai 
paruošta 
medžiaga

Specialiai 
pasirengęs 
mokytojas

Laisvas 
vaiko 

pasirinkimas
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Ugdomoji aplinka yra skirstoma į 6  ugdymo turinio sudėtines dalis: praktiškieji gyvenimo 

pratimai, pojūčių lavinimas, kalba, matematika, pasaulio pažinimas, meninis ugdymas. Kiekviena 

sritis turi pripažintas klasikines ugdomąsias priemones, kurios turi nuoseklumą, eigą ir tai atspindi 

priemonių išdėstymas aplinkoje (2 priedas). 

UGDYMO TURINYS (M. Montessori pedagoginė sistema) 

 Ugdymo turinys kuriamas atsižvelgiant į 6 pagrindines M. Montessori ugdymo turinio 

sudėtines dalis, į Ikimokyklinio ugdymo pasiekimų apraše (2014) (toliau – Pasiekimų aprašas) 

numatytas ugdymo sritis (18) bei vaiko veiklos veiksenas ugdymo metode. 

 
 Vaiko veiksenos  

 Žingsniai Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Dėlioja indus ir įrankius 

- Mokosi valgyti prie stalo 

- Išvynioja-suvynioja kilimėlį 

- Uždaro-atidaro įvairius daiktus 

- Padėkle neša įvairius daiktus 

- Semia šaukštu 

- Pilsto įvairias birias medžiagas 

- Veikia su apsirengimo rėmais: sega dideles sagas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Pasirenka darbui vietą 

- Pilsto vandenį 

- Pilsto iš vieno į kitą, skirtingo dydžio, formos indelius per piltuvėlį 

- Neša kėdę 

- Poliruoja metalą 

- Plaunasi rankas 

- Valo dulkes 

- Šluoja 

- Veikia su apsirengimo rėmais: sega mažas sagas, spaudes, įneria kilpeles, sega užtrauktuką. 

5 žingsnis - Lanksto servetėles 

- Plauna stalą 

- Skalbia 

- Pina kasą 

- Valo paltuką 

- Neša stalą 

- Valo batus 

- Veikia su apsirengimo rėmais: sega žiogelius, riša kaspinus, varsto raištelius 

6 žingsnis - Naudojasi  stalo įrankiais 

- Savarankiškai save prižiūri (moka išsiversti drabužius, susilankstyti) 

- Savarankiškai susišukuoja plaukus, pina kasą 

- Pjausto vaisius ir daržoves 

- Serviruoja stalą 

- Tinkamai naudoja žirkles 

- Įsiuva sagą 

- Prižiūri augalus 

- Komponuoja puokštes 

- Lygina drabužius 

- Atlieka mandagumo pratimą „Kaip pakviesti svečią“ 

Fizinis aktyvumas 
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3
 m

et
ai

 

3 žingsnis Eina tarp kilimėlių 

- Užlipa ir nulipa laiptais 

- Koordinuotai eina linija 

- Eina linija ant pirštų galų 

- Eina linija ant kulnų 

- Veria karolius 

- Grakščiai eina nešant „Rožinio bokštelio“ kubą 

- Grakščiai eina nešant „Rudųjų laiptelių“ prizmę 

- Veikia su ritinėliais (didelis-mažas, storas-plonas) 

- Dėlioja rožinį bokštelį 

- Dėlioja ruduosius laiptelius 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Atlieka pusiausvyros ir koordinacijos pratimus 

- Eina linija maršo ritmu 

- Eina linija koja už kojos 

- Eina linija šokinėjimo ritmu 

- Atlieka pratimus ant linijos nešant daiktus (vėliavėles, gamtinę medžiagą, plunksneles ir kt.) 

- Grakščiai eina nešant kilimėlį 

- Grakščiai eina nešant „Raudonąsias ir skaičiavimo (numeruotąsias) lazdeles“ 

- Veikia su ritinėliais (aukštas-žemas, aukštas-plonas, žemas-storas) 

5 žingsnis - Eina linija, neša daiktus kaire ir dešine ranka 

- Eina linija keičiant ritmą 

- Eina linija pristatomuoju, kryžminiu ir kt. žingsniais 

- Eina linija ir ant galvos neša vainikėlius, smėlio maišelius ir kt. 

- Veria smulkius karoliukus 

- Žaidžia estafečių žaidimus 

- Veikia su ritinidėmis (4 blokai) 

6 žingsnis - Eina linija nešant varpelį  

- Eina linija nešant vandens stiklinaitę, ąsotėlį 

- Eina linija nešant žvakę 

- Žaidžia orientacinius žaidimus 

- Atlieka atsipalaidavimo ir kvėpavimo pratimus 

- Atlieka tempimo pratimus 

- Savarankiškai naudoja įvairų sportinį inventorių 

- Veikia su ritinidėmis ir spalvotais ritinėliais 

Emocijų suvokimas ir raiška 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Derina tris pagrindines emocijų korteles (linksmas, liūdnas, piktas)  

- Žaidžia grupelėmis „Išlauk savo eilės“ 

- Atlieka atsipalaidavimo pratimus 

- Žaidžia žaidimą „Pasidalink savo žaislu“ 

- Atlieka pratimą „Perduok gėlę“ 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Derina korteles (linksmas, liūdnas, džiaugsmingas, piktas) 

- Žaidžia su pirštukų lėlėmis 

- Veikia su kortelėmis „Pagalba draugui“ 

- Varto jausmų knygeles: „Kai esu laimingas“, „Kai supykstu“, „Kai jaučiuosi geras“, „Kaip 

man liūdna“ 

- Naudoja korteles „Emocijų veidukų atpažinimas“ 

- Žaidžia su pirštukų lėlėmis 

- Naudoja antistresinius kamuoliukus 

5 žingsnis - Derina korteles „Emocijų veidukų atpažinimas“ (linksmas,  liūdnas, džiaugsmingas, piktas,  

įniršęs, suirzęs ir kt.) 

- Veikia su kortelėmis „Sėkmingo bendravimo susitarimai“ 

- Varto jausmų knygeles: „Kai jaučiu pavydą“,  „Kai išsigąstu“ 

- Žaidžia žaidimą „Kaip gyveni?“ 

- Naudoja emocijų  lėles „Išraiškingi veidai“ 

6 žingsnis - Žaidžia emocijų ir mimikų žaidimą (linksmas, liūdnas, džiaugsmingas, piktas, įniršęs, 

suirzęs ir kt.)  

- Naudoja korteles  „Jausmų kortelės“ 

- Įvardina pagalbos suteikimo būdus 

- Atlieka veiksmus su kortelėmis  „Keturi žingsniai, padedantys rasti gerą išeitį“ 
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- Varto knygeles apie jausmus, herojų išgyvenimus  

- Domisi grožine literatūra 

Savireguliacija ir savikontrolė 
3

 m
et

ai
 

3 žingsnis - Plaunasi  rankas 

- Dėlioja rožinį bokštelį 

- Naudoja grupės ritualus: muzikinį trikampį, varpelį, ketureilius ir kt. 

- Atlieka veiksmus su rožinio bokštelio kubais (perduoda kubus  vienas kitam) 

- Atlieka tylos pratimą „Išgirsk savo vardą“ 

- Žaidžia žaidimą  „Diena-naktis“ 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Dėlioja ruduosius laiptelius 

- Atidaro, uždaro duris 

- Grakščiai pasisveikina 

- Laikosi grupės susitarimų 

- Dėlioja paveikslėlių korteles „Dienos ritmas“ 

- Atlieka tylos pratimus: „Pakviesk draugą“ „Spalvų žaidimas“ 

- Perduoda draugui rožinio bokštelio du kubus, uždėtus vienas ant kito 

- Šoka ir žaidžia lietuvių liaudies žaidimus 

5 žingsnis - Perduoda draugui rožinio bokštelio tris kubus, uždėtus vienas ant kito 

- Atlieka tylos pratimus (įvairių garsų: aplinkos, muzikinių, gamtos  klausymasis) 

- Klausosi atsipalaidavimo pasakų 

- Žaidžia žaidimus: atsiprašymo, ginčų sprendimo,  įsiterpimo į pokalbį, prasilenkimo tarp 

vaikų ir suaugusiųjų 

6 žingsnis - Derina rožinį bokštelį su  rudųjų  laiptelių prizmėm 

- Atlieka tylos pratimus: „Įvairaus laiko smėlio laikrodžių stebėjimas“, „Žvakės liepsna“, 

„Kurioje pusėje skamba varpelis?“ ir kt. 

- Žaidžia žaidimus konflikto sprendimo būdams suvokti 

- Žaidžia komandinius žaidimus 

Savivoka ir savigarba 

3
 

m
et

ai
 3 žingsnis - Dėlioja dėlionę „Mergaitė“ 

- Dėlioja dėlionę „Berniukas“ 

- Atpažįsta save  nuotraukose 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Pasako savo vardą, pavardę, lytį, amžių 

- Dėlioja dėlionę „Žmogus“ 

- Moka atsiprašyti 

- Žaidžia tylos pratimus: “Išgirsk savo vardą“, „Veidrodėlis“  

- Atpažįsta savo vardo raides 

5 žingsnis - Dėlioja nuotraukų seką, vaiko raidą 0-5 metų   

- Grupuoja nuotraukas: kūdikis, vaikas, jaunuolis  

- Ištiesia ranką, sveikindamasis 

- Žaidžia tylos pratimus: „Pakviesk draugą“, „Esu ypatingas“, „Panašūs, bet skirtingi“ 

6 žingsnis - Dėlioja žmogaus gyvenimo liniją 

- Organizuoja gimtadienio ritualus 

- Žaidžia tylos pratimus: „Vaikas ir jo vaidmenys“, „Kas būtų jeigu...“, „Aš esu, buvau, 

būsiu“ 

- Atlieka pusiausvyros lavinimo pratimus  (elegantiškas, grakštus ėjimas) 

Sakytinė kalba 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Per kasdieninę veiklą turtina žodyną visose ugdomosios aplinkos erdvėse 

- Dėlioja žodyno klasifikavimo korteles (aplinkos daiktai, augalas, gyvūnas) 

- Derina korteles: „Vaisiai“, „Daržovės“, „Aplinkos daiktai“ (derina paveikslą su daiktu ar 

muliažu) 

- Klausosi skaitomų pasakų, eilėraščių  

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Per gyvenimo įgūdžių lavinimo ir juslių lavinamąją veiklą turtina žodyną  

- Klausosi apsakymų, eilėraščių, pasakojimų, pasakoja patirtus įspūdžius 

- Derina korteles (derinant paveikslą su daiktu ar muliažu) 

- Derina korteles su paveikslėliais (augalai, gyvūnai, profesijos, aplinkos daiktai, indai, 

maisto produktai, baldai ir kt.) 

- Naudoja paslaptingą maišelį su aplinkos daiktais 

- Veikia su garsų komodėlės daiktais 
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- Nuosekliai dėlioja korteles siužeto pasakojimui 

5 žingsnis - Naudoja tikslinę medžiagą žodyno turtinimui 

- Žaidžia garsų žaidimus 

- Derina paveikslą su daiktu ar muliažu: „Naminiai gyvūnai“,  „Laukiniai gyvūnai“ ir kt. 

- Derina šiurkščiąsias  raides su kilnojamu raidynu 

- Derina kortelių užrašus su kilnojamuoju  raidynu:  „Žiemojantys paukščiai“, „Išskrendantys 

paukščiai“, „Vandens paukščiai“, „Medžiai“, „Krūmai“, „Vabzdžiai“, „Darželių, pievų 

gėlės“, „Kambariniai augalai“ ir kt. 

- Skaito nesudėtingus žodžius:  maži daiktai; užrašai  ir daiktai  iš aplinkos; užrašai-

pakabukai; užrašai su sakiniais (paliepimai); žodžių knygelės; derinimo kortelės skaitymo 

klasifikacijai; pirmoji skaitymo knygelė (sakiniai) 

- Skaito knygelę su vienu paveikslėliu ir sakiniu 

- Vardina garsų komodėlės paveikslėlių pavadinimus 

- Žaidžia žaidimus: „Surask žodžius“, „Pratęsk sakinį“ 

6 žingsnis - Dalyvauja kitoje veikloje (muziejai, parodos, ekskursijos, teatras ir kt.), turtina ir plečia 

žodyną 

- Derina korteles: „Naminiai gyvūnai“, „Laukiniai gyvūnai“, „Vabzdžiai“, „Ropliai“ 

„Bestuburiai“, „Transportas“ ir kt. 

- Skaito sudėtingesnius (dvibalsių ir ilgųjų raidžių) žodžius: skaitymas su mažais daiktais; 

   skaitymas pagal užrašus ir daiktus iš aplinkos; užrašai-pakabukai su aplinkos daiktų    

   pavadinimais; dvibalsių sąsiuviniai; žodžių kortelės su dvibalsiais; žodžių knygelės; 

   skaitymo knygelės; skaitymo knygelės paveikslėlis - sakinys. 

- Klasifikuoja skaitymo korteles 

- Skaito žodžių korteles su nosinėmis raidėmis 

- Susipažįsta su skaitymo kortelių rinkiniais: gėlių, gyvūnų, daiktų, pastatų ir kt. 

- Naudoja tautosaką  (mįsles, patarles, greitakalbes, pamėgdžiojimus)  kasdieninėje veikloje 

- Žaidžia su šiurkščiomis ir judriomis raidėmis 

- Žaidžia garsų žaidimus 

Rašytinė kalba 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Varto knygeles su paveikslėliais  

- Naudoja lytėjimo lenteles (švelnu-šiurkštu) 

- Veikia su ritinidėmis ir ritinėliais 

- Dėlioja geometrinės komodėlės įvadinį rėmą 

- Naudoja paslaptingą maišelį 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Netiesiogiai rašo per praktinius gyvenimo pratimus 

- Apibrėžia metalinius intarpus 

- Brūkšniuoja, spalvina raidžių trafaretus 

- Vedžioja šiurkščiąsias raides 

- Derina korteles su I judriuoju raidynu (derina užrašo pirmąją raidę su raidyno raidėmis) 

- Vedžioja raides smėlyje 

5 žingsnis - Netiesiogiai rašo per pojūčių lavinamąją medžiagą ir matematiką 

- Bado raidžių trafaretus adatėle 

- Vedžioja raides ir skaitmenis lentoje 

- Sudaro skaitmenų knygeles 

- Rašo skaičių ritinį 

- Vedžioja pirštais šiurkščiąsias raides 

- Derina šiurkščiąsias raides su I  judriojo raidyno raidėmis 

- Derina raides (I ir II raidynai)  

- Rašo pirmąją  knygelę (paveikslėlis-pavadinimas, paveikslėlis-sakinys) 

- Pildo kalendorių simboliais 

6 žingsnis - Derina korteles su I, II ir III judriaisiais raidynais 

- Dėlioja judriąsias  raides, naudodamasis daiktais, paveikslėliais 

- Vedžioja ir rašo raides lentoje 

- Rašo rašytinėmis raidėmis 

- Rašo knygeles (žmogaus, medžio, lapo, žiedo, paukščio, vėžlio, arklio ir kt.) 

- Rašo vienskiemenius, dviskiemenius, daugiaskiemenius  žodžius 

- Naudoja fonetinių daiktų dėžutę 

- Rašo pagal klasifikuotus paveikslėlius: daržovės, vaisiai, gėlės ir kt. 

- Rašo naudojant mažus aplinkos daiktus 
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- Rašo dviskiemenių žodžių sakinius   

- Pildo kalendorių užrašais 

- Užrašo daugiaženklius skaičius 

- Užrašo sudėties ir atimties veiksmus 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 

3
 

m
. 3 žingsnis - Suaugusio paskatintas pasirenka praktiškųjų gyvenimo pratimų priemones (paruošiamieji 

pratimai, savęs apžiūrėjimo, aplinkos apžiūrėjimo pratimai) 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Renkasi pats praktiškųjų gyvenimo pratimų priemones, bei kai kurias pojūčių lavinamąsias 

priemones (regos, lytėjimo) 

- Suaugusiojo  padedamas veikia su matematikos priemonėmis 

5 žingsnis - Renkasi pats pojūčių lavinamąsias priemones (regos, lytėjimo) 

- Suaugusiojo padedamas veikia su  uoslės, skonio pojūčių lavinamąja medžiaga  

- Pats veikia su matematikos priemonėmis (skaičiavimas iki 10, kiekio ir simbolio 

sujungimas, linijinis skaičiavimas) 

- Suaugusiojo padedamas atlieka sakytinės, rašytinės kalbos pratimus 

6 žingsnis - Iniciatyviai pats renkasi ir atlieka pojūčių, matematikos, kalbos lavinimo priemones 

- Suaugusiojo padedamas atlieka pasaulio pažinimo pratimus 

Kūrybiškumas 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Naudoja šviesos stalą 

- Žaidžia su pirštinių lėlėmis 

- Naudoja pagalvėles 

- Naudoja lėles „Migdukai“ 

- Veikia su medžiagų skiautėmis 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Veikia su viena ant kitos gulančiomis figūromis 

- Renkasi spalvotus akmenukus 

- Dėlioja spalvotų  ritinėlių variantus 

5žingsnis - Kuria koliažus  (gamtinė medžiaga, skarelės ir kt.)  

- Veikia su konstruktyviais trikampiais 

- Derina raudonąsias ir numeruotąsias lazdeles 

6 žingsnis - Sudaro spalvų seką, naudodamasis  III ir IV spalvų dėžutėmis 

- Seka pasaką apie tris karalius („Trinaris kubas“) 

- Dėlioja rožinio bokštelio variantus 

- Dėlioja rudųjų laiptelių variantus 

- Kuria labirintus 

Santykiai su suaugusiais 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Neša kilimėlį 

- Neša daiktus 

- Veria karolius 

- Atlieka žaidinimo ritualus 

- Žaidžia su paslaptinguoju  maišeliu 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Neša stalą 

- Prižiūri gėles 

- Rūšiuoja 

- Dėlioja rožinio bokštelio kubelius ir rudųjų laiptelių prizmes pagal pasiūlytus variantus 

- Žaidžia pirštukų žaidimus 

5 žingsnis - Poliruoja sidabrą 

- Valo batukus 

- Prižiūri grupės aplinką 

- Globoja  naminius gyvūnėlius 

- Žaidžia atminties žaidimus 

- Matuoja ir derina raudonųjų ir numeruotųjų lazdelių ilgį 

- Atlieka užduotis: „Paliepimai“ ir „Surask aplinkos daiktus“ 

- Mena mįsles ir minkles 

6 žingsnis - Prižiūri lauko aplinką  (grėbia, ravi gėlynus ir daržiuką , tvarko lauko žaislus ir kt.) 

- Priima svečią 

- Komponuoja gėles 

- Žaidžia su gyvūnų ferma  

- Moka skaičiuočių, greitakalbių  ir kt. 
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Santykiai su bendraamžiais 

3
 

m
et

ai
 3 žingsnis - Kalbina vaikus 

- Paima už rankos 

- Pasisveikina 
4

 –
 6

 m
et

ai
 

4 žingsnis -  Plauna indus 

- Žaidžia „Paslaptingojo  maišelio“ žaidimus 

- Poruoja audinių skiautes  

- Žaidžia pirštukų žaidimus 

5 žingsnis - Prižiūri grupės aplinką 

- Neša stalą 

- Prižiūri gėles 

- Rūšiuoja daiktus 

- Dėlioja rožinio bokštelio ir rudųjų laiptelių pagal variantų korteles 

- Poroje derina ritinides ir spalvotus ritinėlius  

- Žaidžia smėlio žaidimus 

- Mena mįsles ir minkles 

6 žingsnis - Matuoja ir derina raudonųjų ir numeruotųjų lazdelių ilgį 

- Komponuoja gėles 

- Poliruoja sidabrą 

- Valo batukus 

- Žaidžia su vaikais: „Paliepimai“ ir „Surask aplinkos daiktus“ 

- Priima svečią 

- Žaidžia atminties žaidimus 

- Žaidžia banko žaidimą  

- Naudoja skaičiuotes, greitakalbes ir kt. 

- Globoja naminius gyvūnus 

- Prižiūri lauko aplinką (grėbia, ravi gėlynus ir daržiukus, tvarko lauko žaislus  ir kt.) 

Aplinkos pažinimas 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis 

 

 

- Atpažįsta aplinkos daiktus (indus, baldus, drabužius ir kt.) 

- Pasako kas gyva, kas negyva 

- Žaidžia su muliažais: „Gyvūnai“; „Augalai“; „Naminiai gyvūnai ir paukščiai“ 

- Žino žmogaus pagrindines kūno dalis 

- Atpažįsta Lietuvos vėliavą 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Tyrinėja gaublį „Sausuma-vanduo“ 

- Rūšiuoja žemės-oro-vandens objektus 

- Išvardina žmogaus kūno dalis 

- Klasifikuoja  korteles: „Augalai-gyvūnai“, „Augalai-gyvūnai-mineralai“, „Žinduoliai-

paukščiai“. 

- Derina korteles: „Gėlės“; „Medžiai“; „Paukščiai“; „Miško žvėrys“; „Vabzdžiai“; „Ropliai“;  

„Kas kur gyvena" ir kt. 

- Dėlioja paveikslėlių korteles „Diena-naktis“  ir kt. 

- Tyrinėja Lietuvos regionų žemėlapį 

5 žingsnis - Tyrinėja žemynų gaublį 

- Tyrinėja pasaulio žemėlapį 

- Tyrinėja Baltijos šalių žemėlapį 

- Žino Lietuvos simbolius 

- Skiria kaimyninių  šalių vėliavas 

- Tyrinėja žmogaus kūno dalių maketą 

- Veikia su žemės vandens formomis 

   (sala-ežeras, iškyšulys-įlanka, ežerynas-salynas, sąsmauka-sąsiauris) 

- Spalvina ir rašo gyvūnų kūno dalių knygeles (paukščio, vėžlio, varlės, arklio, žuvies) 

- Palygina botanikos komodėlės lapų formas 

- Klasifikuoja korteles: stuburiniai-bestuburiai; žinduoliai-paukščiai; žuvys-ropliai 

- Išvardina augalo (žiedo, lapo, medžio) dalis 

- Veikia su vaiko dienos ritmo juosta 

- Išvardina paros dalis 

- Išvardina savaitės dienas 

- Veikia su priemone „Laikrodis“ 

- Tyrinėja augalo dalis 
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- Veikia su priemonėmis: „Javai“; „Vaistažolės“; „Grybai“;  „Duonos kelias“. 

- Tyrinėja pagrindinius dangaus kūnus (saulė, žemė, mėnulis) 

6 žingsnis - Sudaro saulės sistemą 

- Dėlioja planetas 

- Naudojasi fiziniu gaubliu ir žemėlapiu 

- Gamina žemėlapius 

- Atpažįsta Europos sąjungos vėliavas 

- Rūšiuoja žemynų gyvūnus 

- Veikia su priemone „Žmogaus organai“ (vidaus, raumenys, skeletas ir kt.) 

- Gamina žmogaus kūno dalių knygeles 

- Klasifikuoja korteles „Gyvūnų komodėlė“: stuburiniai-bestuburiai; žinduoliai-paukščiai;  

žuvys-ropliai 

- Veikia su gyvybės atsiradimo žemėje juosta 

- Derina korteles su dinozaurų rūšimis 

- Stebi augalų augimo stadijas (pupa, moliūgas, svogūnas, saulėgrąža) 

- Gamina knygeles (medžiai, lapai, žiedas, šaknys) 

- Domisi vaistiniais augalais 

- Tyrinėja mineralus 

- Dėlioja metų ratą, metų laikų ir mėnesių juostą 

- Tyrinėja įvairius kalendorius 

- Išvardina tradicines šventes 

- Domisi Lietuvos istorijos faktais (pagrindinės datos ir įvykiai) 

- Išvardina Lietuvos miestus ir pilis 

- Išvardina Lietuvos įžymius žmones (istorinės asmenybės) 

- Sudaro laikrodžių knygeles (4 dalys) 

- Dėlioja maisto piramidę 

- Veikia su priemonėmis: „Pieno kelias“; „Vandens ciklas“, Debesų formos“ ir kt. 

- Rūšiuoja popierių, stiklą, plastiką, metalą 

Skaičiavimas ir matavimas 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Dėlioja ritinides su ritinėliais 

- Nuosekliai dėlioja rožinio bokštelio kubelius 

- Nuosekliai dėlioja rudųjų laiptelių prizmes 

- Dėlioja spalvotus ritinėlius (raudonus, geltonus, žalius, mėlynus) 

- Skaičiuoja šeiveles 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Susipažįsta su kiekiu nuo 1 iki 10 

- Vedžioja pirštais šiurkščiuosius skaičius 

- Derina  numeruotąsias  lazdeles  ir skaitmenis 

- Nuosekliai derina raudonąsias lazdeles 

- Rūšiuoja lyginius-nelyginius skaitmenis 

- Žaidžia atminties žaidimą 

- Naudoja spalvotų karoliukų lazdelės 

- Veikia su vienanariu kubu 

- Susipažįsta su dešimtaine sistema  

5 žingsnis - Dėlioja konstruktyvius  trikampius 

- Dėlioja dvinarį kubą 

- Naudoja perėjimo per dešimtį lenteles 

- Dėlioja šimto lentą 

- Veikia su geometrinių intarpų komodėle 

- Susipažįsta su dešimtainės sistemos sudarymu:  įvadas į dešimtainę sistemą; perlinės 

medžiagos pristatymas; vienetas, dešimtis, šimtas, tūkstantis; įvadas į simbolių pristatymą; 

simbolių pristatymas 

- Žaidžia ženklų žaidimą 

- Skaičiuoja linijiniu būdu iki 10, 100 

- Dėlioja gretutinius skaitmenis 

- Atlieka sudėties veiksmus, naudodamasis  sudėties juostelių lenta su kontrolinėmis 

kortelėmis 

- Atlieka atimties veiksmus, naudodamasis atimties juostelių lenta su kontrolinėmis 

kortelėmis 

6 žingsnis - Susipažįsta su linijiniu skaičiavimu iki 1000 
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- Skaičiuoja su 100 ir 1000 grandinėle 

- Veikia su penkių grandinėle 

- Dėlioja trinarį kubą 

- Matuoja geometrinius kūnus palyginimo būdu 

- Žaidžia kauliukų žaidimą 

- Jungia simbolį ir kiekiu 

- Susipažįsta su linijiniu skaičiavimu: 100 grandinė; 1000 grandinė; darbai su kitomis 

spalvotomis grandinėlėmis, kvadratais ir kubais; 

- Žaidžia gyvatėlės žaidimą 

- Naudojasi  sudėties lenta 

- Naudojasi atimties lenta 

- Dėlioja spalvotus karoliukus, sudarydami kvadratus ir kubus 

Tyrinėjimas 

3
 

m
. 3 žingsnis - Tyrinėja  paslaptingojo maišelio daiktus (lytėjimas) 

- Atpažįsta daiktų savybes (šlapia-sausa, kietas-minkštas) 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Tyrinėja paslaptingojo maišelio daiktus (lytėjimas-rega) 

- Eksperimentuoja „Plaukia-skęsta“ 

- Tyrinėja „Gyva-negyva“ 

- Rūšiuoja lytėjimo lentelių poras 

- Rūšiuoja šilumos lentelių poras 

- Tyrinėja lytėjimo gaublį (šiurkštus-švelnus) 

- Ragauja natūralius skonio pavyzdžius 

- Naudojasi didinamuoju stiklu 

5 žingsnis - Tyrinėja medžiagų skiautes 

- Skiria medienos rūšis 

- Dėlioja lino kelio seką 

- Dėlioja vilnos kelio seką 

- Domisi paukščio, varlės, žuvies, drugelio vystymosi ciklu 

- Naudoja magnetus 

- Tyrinėja žemynų gaublį 

- Augina kristalus 

- Tyrinėja  „Vandens formas“ 

6 žingsnis - Lygina geometrinius kūnus ir gamtos objektus 

- Atlieka uoslės lavinimo pratimus 

- Skiria kvapus 

- Naudoja mikroskopą 

- Dėlioja nuotraukų serijas (žmogus, augalai, gyvūnai, miestų simboliai, landšaftas, ežerai ir 

kt.) 

- Naudoja žemėlapius (fizinius ir administracinius) 

- Tyrinėja  žemės formas (sala, ežeras, ežerynas ir kt.) 

- Tyrinėja fizinį gaublį 

- Atlieka bandymus, eksperimentus (svoris, forma, konsistencija, temperatūra ir kt.) 

Problemų sprendimas 

3
 

m
et

ai
 3 žingsnis - Žaidžia socialinius žaidimus  (laukia pagalbos) 

- Laukia suaugusiojo pagalbos atliekant  praktiškuosius gyvenimo pratimus (paruošiamieji 

pratimai, savęs apžiūrėjimo, aplinkos apžiūrėjimo pratimai) 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Žaidžia  socialinius žaidimus (tinkami problemų sprendimai, atsiprašymas) 

-  Atlieka veiksmus su pojūčių ir matematikos lavinamosiomis priemonėmis, pagalbos prašo 

retai  

5 žingsnis - Žaidžia socialinius žaidimus (įvairūs problemų sprendimo būdai, mandagus elgesys) 

- Savarankiškai veikia su pojūčių, matematikos ir kalbos lavinamosiomis priemonėmis, retai 

prašydamas pagalbos suaugusiojo ar vyresniojo vaiko 

6 žingsnis - Žaidžia socialinius žaidimus „Siūlau pagalbą“ ir kt. 

- Iniciatyviai pats renkasi ir atlieka pojūčių, matematikos, kalbos lavinimo priemones 

- Suaugusiojo padedamas atlieka pasaulio pažinimo užduotis 

Mokėjimas mokytis 

3
 

m
. 3 žingsnis - Atlieka kasdieninių darbų lavinimo pratimus 

- Pratimus atlieka su mokytojo pagalba 
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4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Atlieka kasdieninių darbų ir pojūčių lavinimo pratimus 

- Pratimus bando atlikti pats 

5 žingsnis - Atlieka pojūčių lavinimo ir matematikos pratimus 

- Atlieka pratimus pagalbos prašo retai 

- Per patirtinę veiklą eksperimentuoja, tyrinėja 

6 žingsnis - Atlieka matematikos ir pasaulio pažinimo pratimus 

- Savarankiškai atlieka pratimus ir padeda kitiems 

- Savarankiškai renka informaciją apie gamtą, meną ir kt. 

- Moka apibendrinti  

Estetinis suvokimas 

3
 

m
et

ai
 3 žingsnis - Eina linija klausant muzikos 

- Dėlioja rožinį bokštelį (pastebi sudėtų kubų darną) 

- Varto  iliustruotas knygeles 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Dėlioja I, II, III  spalvų dėžutes (pastebi spalvų ir formų darną, įvairumą) 

- Darniai priemones išdėsto lentynoje 

- Nuosekliai, estetiškai sudėlioja priemones 

5 žingsnis - Intonuoja eilėraščius, skaičiuotes 

- Klausosi kūrinių, nusako nuotaiką, melodiją, ritmą, tempą 

- Domisi video medžiaga apie dailę, dailininkus, jų kūrybą 

- Struktūruotai išdėsto tam tikros srities priemones  

- Nuosekliai dėlioja 45 kubus  

6 žingsnis - Eksperimentuoja su šviesa (šviesos stalas) 

- Varto įvairių autorių knygeles 

- Varto dailės reprodukcijų albumus 

- Lanko parodas, muziejus 

- Bendrauja su dailininkais, skulptoriais, architektais, muzikantais 

- Struktūruotai išdėsto grupės aplinkos priemones  

- Naudoja spalvotų karoliukų lentą 

Meninė raiška 

3
 m

et
ai

 

3 žingsnis - Naudoja morfologines dėžutes, barškučius 

- Laisvai groja lazdelėmis, akmenukais, barškučiais, būgneliais, molinukais, metalofonais, 

varpeliais 

- Klausosi muzikos 

- Žaidžia pirštukų žaidimus, ploja, pliaukši, spragsi ir kt. 

- Laisvai eina linija pagal lėtą muziką 

- Piešia sausomis priemonėmis (pieštukais, kreidelėmis ir kt.) 

- Tapo akvarele 

- Lieja akvarele trimis spalvomis  

- Lipdo iš molio, modelino 

- Štampuoja 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Išploja ritmines daineles 

- Atlieka vokalo pratimus: pasisveikinimo, atsisveikinimo ritualų dainas 

- Dainuoja nesudėtingo ritmo dainas 

- Atlieka pratimus  aplinkos garsų skyrimui 

- Atlieka pratimus judesių derinimui pagal skambančią muziką 

- Eina linija skirtingu ritmu 

- Atlieka grakštumo pratimus: tūpia, stiebiasi, sustingsta 

- Šoka tradicinius ratelius ir šokius 

- Tapo akvarele, guašu 

- Lipdo iš plastilino, modelino, molio, sūrios tešlos, kinetinio smėlio 

- Aplikuoja, štampuoja 

- Žaidžia su pirštukų ir pirštinių lėlėmis 

- Naudoja įvairių spalvų skareles 

- Dalyvauja projektinėje veikloje  (etninės kultūros plėtra, sveikos gyvensenos ugdymas ir 

kt.) 

5 žingsnis - Derina korteles: styginiai, pučiamieji, mušamieji, mechaniniai instrumentai 

- Tyrinėja lietuvių liaudies instrumentų sandarą 

- Naudoja informatyvias dėžutes: garsų klasifikacijai, aukšti-žemi garsai, muzikiniai tempai, 
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vokalinė-instrumentinė muzika, trumpas instrumentų aprašymas 

- Solfedžiuoja gamą  (aukštyn-žemyn, tyliai-garsiai, greitai-lėtai) 

- Groja varpeliais 

- Dainuoja tradicines dainas ir ratelius 

- Susipažįsta su įvadu į muzikos teoriją: penklinės natos, muzikos raktai 

- Tapo akvarele, guašu, tempera  

- Sujungia įvairių dailės raiškos priemonių technikas 

- Eina linija, suderinant rankų ir kojų judesius 

- Žaidžia stalo teatrą 

- Dalyvauja projektinėje veikloje  (etninės kultūros plėtra, sveikos gyvensenos ugdymas ir 

kt.) 

6 žingsnis - Atlieka ritminius diktantus 

- Groja gamos garus varpeliais  

- Groja gamą varpeliais, ksilofonu 

- Dainuoja acapela  

- Imituoja ritminius epizodus 

- Moka greitakalbių, patarlių 

- Naudoja liaudies instrumentus: (molinukus, švilpynes, skrabalus, ragus ir kt.) 

- Susipažįsta su įvadu į muzikos teoriją: kompozitoriai 

- Eina linija laisvu improvizaciniu judesiu 

- Žaidžia šešėlių teatrą 

- Dalyvauja projektinėje veikloje  (etninės kultūros plėtra, sveikos gyvensenos ugdymas ir 

kt.) 

„GERA PRADŽIA“ UGDYMO METODAS  

„Protas – tai ne indas, kurį reikia papildyti, o laužas, kurį reikia uždegti“ 

Plutarchas 

Ugdymo metodas ,,Gera pradžia” derina tris ikimokyklinio ugdymo kryptis: 

konstruktyvizmą, asmenybės sklaidą skatinantį ugdymą ir progresyvųjį ugdymą. Metodas 

grindžiamas įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą. 

Gerai apgalvota aplinka skatina vaikus tyrinėti, būti veikliems, kūrybingiems. Visa grupės erdvė 

priklauso vaikams - ji atspindi vaikų kultūrą, jų interesus. Tinkamai sumodeliuota ji skatina vaikų 

problemų sprendimo įgūdžių plėtrą, ugdo savarankiškumą. Pagrindinis dėmesys kreipiamas į 

ugdomosios aplinkos paruošimą, ugdymo individualizavimą, šeimos dalyvavimą ugdymo procese. 

Pagrindiniai ugdymo metodo kriterijai: 

- Ugdymo proceso pagrindas yra vaikų visuminio ugdymo(si) turinio samprata; 

- Ugdymo procesas orientuotas į patirtinį vaiko ugdymą(si) bei remiasi vaikų žaidimų 

kultūra; 

- Remiamasi nuostata, kad ugdomieji tikslai ir uždaviniai kyla iš vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimo, yra orientuoti į vaiko poreikius; 

- Vaiko pasiekimų vertinimas yra neatsiejama ugdymo proceso dalis, ugdymo(si) stebėjimas 

vyksta nuolat, ugdymas individualizuojamas; 
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- Sveika, saugi, skatinanti veikti, atitinkanti vaiko raidą grupės aplinka realizuojama 8 

veiklos centrų pagalba: dailės, statybinių žaidimų, valgio gaminimo, vaidybinių žaidimų, 

kalbos, matematikos ir konstravimo, gamtos tyrinėjimų, smėlio ir vandens žaidimų; 

- Mokytojas nuosekliai, tikslingai įgyvendina Ikimokyklinio ugdymo programą, Darželio 

bendruomeninius projektus ir užtikrina jų dermę; 

- Mokytojas nuolat skatina ir kuria bendruomeniškumą, bendradarbiauja su šeima, užtikrina 

pozityvią sąveiką tarp vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių; 

- Mokytojas tikslingai plėtoja savo gebėjimus, kuria besimokančią bendruomenę. 

Mokytojas vaikui yra draugas, patarėjas, pagalbininkas. Puikiai išmano vaiko raidos 

dėsningumus, užtikrina vaiko saugumą, konfidencialumą. Mokytojas kuria vaiko ugdymąsi 

skatinančią aplinką, parenka priemones. Garantuoja gerą vaiko savijautą, gerus santykius, turiningą 

vaiko poreikius atitinkančią veiklą. Gerbia vaiko nuomonę, įsiklauso į ją, sudaro galimybę  siūlyti, 

rinktis veiklą, priemones. Parenka ir taiko ugdymo būdus, atitinkančius individualius vaiko 

poreikius ir interesus, raidos ypatumus. Palaiko ir skatina vaiko patirtinį mokymąsi, sudaro sąlygas 

pamatyti, išgirsti, išgyventi, apmąstyti ir kt. 

Ugdomoji aplinka. Grupės suskirstymas į veiklos centrus suteikia vaikams daugybę 

galimybių tyrinėti, atrasti ir tobulėti, leidžia vaikams tiksliau pasirinkti veiklą (ramią ar aktyvią, 

žaisti vienam arba su kitais). Grupėje esančios įvairios ugdomosios priemonės skatina aktyvią vaiko 

veiklą, smalsumą, kūrybiškumą. Draugiška, atvira, dialogiška, emociškai saugi grupės ir įstaigos 

aplinka sudaro galimybes vaikams pasitikėti suaugusiais, mokytis iš jų, patirti džiugių emocijų, 

gerai jaustis ir ugdytis. 

Ugdymo metodo „Gera pradžia“ grupės aplinkai būdingi požymiai: 

- Įrengti 8 veiklos centrai: dailės, statybinių žaidimų, valgio gaminimo, vaidybinių žaidimų, 

kalbos, matematikos ir konstravimo, gamtos tyrinėjimų, smėlio ir vandens žaidimų; 

- Grupėje funkcionaliai naudojami metodui būdingi aplinkos elementai: autoriaus kėdė, 

grupės žaislas, pasiskirstymo į centrus ir „Aš atėjau“ sistemos, grupės susitarimai bei 

analizuojamos idėjos vizualizacija; taip pat ilgalaikių projektų vizualizacija; 

- Priemonių, skatinančių patirtinį ugdymą(si), matematinius ir gamtamokslinius tyrinėjimus 

bei skaitymo ir rašymo pradmenų įsavinimą, galima rasti visoje grupėje (raidės, skaičiai ir 

kt.); 

- Veiklos centrų ribos yra aiškiai pažymėtos lentynomis, molbertais, stalais, grindų 

užtiesalais ir kt.; ,,Triukšmingi” ir ,,ramūs” veiklos centrai atskirti vieni nuo kitų; Paskirta 

vieta bendrai grupės veiklai; 

- Veiklos centrai ir ugdymo priemonės yra aiškiai pažymėti (yra užrašai); 

- Ugdymo priemonės sugrupuotos logiška seka ir išdėstytos atitinkamuose centruose; 
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- Veiklos centruose yra ugdymo priemonių atitinkančių individualų vaikų išsivystymo lygį; 

- Prasmingai naudojami baldų, grindų, sienų, durų paviršiai; 

- Ugdymo priemonės sudėtos žemose lentynose ir vaikams yra lengvai prieinamos, vaikų 

darbeliai išdėstyti jų akių lygyje; 

- Numatyta vieta vaiko asmeniniams daiktams, jo ugdymo priemonėms sudėti (aplankalai ir 

kt.); 

- Veiklos centruose yra naujos medžiagos; 

- Stebimas ženklus tėvų dalyvavimas kuriant ugdomąją aplinką; 

- Grupės aplinka saugi ir skatinanti vaiką veikti, jauki ir estetiška; 

- Grupės aplinkoje atsispindi grupės pavadinimas, sveikos gyvensenos ugdymo, etninės 

kultūros plėtros įgyvendinimas. 

Ugdymo procesas. Ugdymo procesas turiningas, orientuotas į vaiką bei jo poreikius, 

paremtas vaiko patirtiniu ugdymu(si), grindžiamas pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu, 

padedantis vaikui atsiskleisti ir tobulėti. Vaikų veikloje vyrauja pagrindinis vaiko ugdymo(si) 

metodas - žaidimas. Ugdomoji veikla planuojama savaitei. Tačiau, jei vaikams įdomu ir jie turi 

idėjų - veikla gali būti tęsiama ilgesnį laiką. Ugdomojo proceso tikslai ir uždaviniai planuojami 

atsižvelgiant į vaikų pasiekimus – planuojamas vaikų gebėjimų tam tikrose srityse ugdymas, 

laukiami rezultatai (Pasiekimų aprašas). Ugdomosios veiklos temos, idėjos yra kūrybinis, pagalbinis 

elementas, kurį siūlo vaikai, tėvai, pedagogai. Jos gali būti plėtojamos, atsižvelgiant į metų laikus, 

kalendorines šventes, įstaigoje įgyvendinamas programas, projektus, ar svarbius gyvenimo įvykius. 

Ugdymo organizavimo formos: 

- Bendra veikla grupėje: diskusijos, žaidimai, ryto ratas, laiko ratas, vaikų sveikatinimo ir 

atsipalaidavimo valandėlės, meninės ir kūno kultūros valandėlės, išvykos, renginiai, 

šventės. 

- Veikla grupelėse: žaidimai, kūrybiniai darbai, bendri projektai, tyrinėjimai ir 

eksperimentai, vaidyba, diskusijos, dalijimasis patyrimu, idėjomis. 

- Individuali veikla: savarankiška vaiko veikla ir žaidimai, stebėjimas, vizualinis menas, 

rašymas, skaičiavimas, informacijos ieškojimas, individualus bendravimas su mokytoju, 

logopedu, psichologu ir kt. 

- Veikla su šeimomis ir kitais ugdytojais: išvykos, ekskursijos, edukaciniai renginiai, 

lankymasis tėvų darbovietėse, bendri įstaigos renginiai, projektai, šventės. 

Ugdymo(si) metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių, galimybes, individualius 

ugdymo(si) poreikius, skatintų vaiko smalsumą, domėjimąsi, norą tyrinėti, aiškintis, laiduojantys 

gerą emocinę atmosferą, skatinantys nebijoti klysti, leidžiantys kiekvienam vaikui patirti sėkmę. 

Aktyvieji ugdymo(si) metodai: 
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- Žodinis (pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija); 

- Vaizdinis metodas (stebėjimas, demonstravimas); 

- Praktinis metodas (žaidimas, eksperimentas, tyrinėjimas, modeliavimas). 

Netradiciniai ugdymo(si) metodai: 

- ,,Minčių lietus”; 

- Spontaniškas ugdymas (vaiko inicijuota veikla); 

- Pažintinės-edukacinės ekskursijos, išvykos; 

- Projektų metodas (patirtis plėtojama praktinėje, kūrybinėje veikloje); 

- Ugdymas pavyzdžiu. 

  Ugdymo valdymas. Ryto ratas - organizuojamas lanksčiai, sudominant vaikus 

veiklai, išlaikant pusiausvyrą tarp vaikų idėjų ir pedagogo suplanuotos veiklos. Pasiskirstymas į 

veiklos centrus - kūrybiškas, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir individualių gebėjimų lavinimą. 

Veikla centruose - vyksta tinkamai įrengtoje aplinkoje su individualią vaiko raidą atitinkančiomis 

priemonėmis ir ugdomaisiais tikslais. Pedagogas naudoja aktyvius ugdymo metodus (,,Autoriaus 

kėdė”, ,,Keliaujantis grupės žaislas”, ,,Aš atėjau” sistema, organizuoja veiklą komandomis, 

kūrybinius projektus ir kt.) Laiko ratas - užtikrina veiklos refleksiją, idėjos plėtojimą ar 

apibendrinimą. 

 
 

Kalba vaikai:   

  - Sveikinasi;  

„Ryto ratas“ 
 

- Išsako savo mintis;  

  - Dalijasi įspūdžiais;  

  Kalba mokytojas:  

  - Įvertina grupės vaikų nuotaiką; 

  - Sudomina ir nukreipia veiklai; 

  - Stebi ir nustato ar atsiranda tema; 

 
 

- Jei neatsiranda – pasiūlo; 

   

„Vaikų veikla centruose“ Savarankiška veikla centruose 

  Veikla susijusi su tema 

(pagal ŽNI – žinau, noriu sužinoti, sužinojau) 

„Laikas rate“ Aptariant dienos (ryto) veiklą 

  Pastebėjus vaikų nuovargį 

  Prieš dienos miegą ir kt. 

                Kiti dienos ritmo aspektai  Kitų veiklų integravimas 
 

Pusiausvyra  

 Nuoseklumas  

 Veiklos kaita 
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UGDYMO TURINYS („Gera pradžia“ metodas)  

ANKSTYVOJO AMŽIAUS (2-3 M.) VAIKŲ UGDYMAS 

 Žingsniai Vaiko veiksenos  

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Plaunasi rankas, šluostosi, naudojasi tualetu (padedant suaugusiajam) 

- Geria iš puodelio 

- Valgo prie stalo 

- Naudojasi žaisline virtuvėle (puodeliai, lėkštelės, stalo įrankiai ir kt.) 

- Žaidžia situacijas 

3 žingsnis - Tvarkosi naudojant dainelę (pvz., „Visi žaisliukai turi savo vietą, turi savo vietą, vietą 

numylėtą“) 

- Valgo prie stalo, semia šaukštu 

- Uždaro-atidaro įvairius daiktus 

- Pilsto, veria stambius daiktus 

- Plaunasi rankas, šluostosi, naudojasi tualetu (padedant suaugusiajam) 

- Žaidžia žaidimus ,,Aprenk berniuką”, ,,Aprenk mergaitę” 

- Imituoja eilėraščius mėgdžiodamas mokytoją 

- Naudojasi žaisline virtuvėle (puodeliai, lėkštelės, stalo įrankiai ir kt.) 

-  Veria karolius ir kt. 

Fizinis aktyvumas 

2
–

3
 m

et
a

i 

2 žingsnis - Stumia, traukia riedančius žaislus 

- Aktyviai veikia ant minkštų čiužinių 

- Dėlioja putplasčio dėliones 

- Lipa laiptais aukštyn ir žemyn (padedant suaugusiam) 

- Žaidžia su kamuoliais (įvairių dydžių – ridenimas) 

- Pučia muilo burbulus (pūtimas, gaudymas) 

- Vaikšto ant masažinių pėdučių 

- Žaidžia su mašinomis ir kt. (atsisėdus stumti kojomis ir riedėti) 

3 žingsnis - Eina ratu 

- Lipa laiptais aukštyn, žemyn (prisilaikant) 

- Žaidžia imitacinius žaidimus 

- Žaidžia su kamuoliu (ridena, meta) 

- Važiuoja mašina, triratuku 

- Veria stambius karolius 

- Žaidžia pirštų žaidimus, žaidinimus 

- Pradeda lipdyti, bando kirpti 

- Aktyviai veikia lauke 

- Atlieka pusiausvyros pratimus 

Emocijų suvokimas ir raiška 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Derina dviejų pagrindinių emocijų korteles (linksmas, liūdnas)  

- Žaidžia žaidinimus 

- Varto knygeles su paveikslėliais, garsais 

- Klauso lopšinių 

- Naudoja minkštas pagalvėles, emociukus 

3 žingsnis - Derina trijų pagrindinių emocijų korteles (linksmas, liūdnas, piktas)  

- Žaidžia mimikos žaidimus su veidrodžiu 

- Klauso muzikos (tyli, rami, šokio ritmu) 

- Žaidžia pirštų žaidimus, žaidinimus kartu su suaugusiu 

- Žaidžia žaidimą „Pasidalink savo žaislu“ 

- Žaidžia su pirštinių lėlėmis 

- Varto paveikslėlių knygelės apie emocijas ir draugystę 

- Varto knygelės su garsais 

- Varto jausmų knygelės: „Kai esu laimingas“ ,‚Kai supykstu“, ,‚Kai jaučiu pavydą“, ,‚Kai 

jaučiuosi geras“, „Kai išsigąstu“, „Kai man liūdna“ 

- Veikia su Laimingų atradimų dėžute 
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Savireguliacija ir savikontrolė 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Nusiramina suaugusiojo kalbinamas 

- Pats ieško nusiraminimo (apsikabina minkštą žaislą ir pan.) 

- Žaidžia žaidinimus, muzikinius žaidimus 

- Naudoja nusiraminimui minkštas pagalvėles, anklodėles 

- Nusiramina grupės ritualuose (migdymo ir kt.) 

- Veikia pagal pastovų dienos ritmą 

3 žingsnis - Žaidžia pirštų žaidimus, žaidinimus (kartu su suaugusiu) 

- Rodo pasitenkinimą kasdiene veikla, dienos ritmu 

- Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir susitarimų 

- Įsijungia į raminančią veiklą (ramios muzikos klausymas, popieriaus plėšymas) 

- Žaidžia žaidimus ,, Paklausykime tylos“,  ,,Tylos karalius“ 

- Žaidžia žaidimą „Diena-naktis“ 

- Renkasi veiklos centrus ramiai ir aktyviai veiklai 

- Naudojasi pokalbių kamuoliuku 

- Laikosi paprastų grupės susitarimų 

- Nusiramina tam tikroje vietoje (palapinėje, namelyje ir kt.) 

- Žaidžia stalo žaidimus (įv. dėlionės, mozaikos, domino, loto ir kt.) 

- Laikosi grupės ritualų (varpelio, dainelės, sukvietimo į  ratelį ir kt.). 

- Veikia su Laimingų atradimų dėžute 

Savivoka ir savigarba 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Atpažįsta save nuotraukoje, veidrodyje 

- Pavadina kelis kūno dalis 

- Supranta savo norus, pyksta, kai neleidžiama 

- Veikdamas džiaugiasi, tikisi suaugusiojo palaikymo 

3 žingsnis - Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“ 

- Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų turėjimu 

- Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė 

- pavadina 5–6 kūno dalis 

- Naudoja sistemą „Aš atėjau“ 

- Pozityviai reaguoja į motyvuojančius pagyrimus 

Sakytinė kalba 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Klausosi sekamų pasakų, eilėraščių 

- Supranta nesudėtingus tekstus 

- Kartoja žodžius 

- Išklauso ir supranta prašymus, kvietimus 

- Žaidžia žaidimus:  ,, Kas pavaizduota paveikslėlyje?“,   ,,Kas čia?“ ir kt. 

3 žingsnis - Klausosi sekamų pasakų, pasakų be galo, eilėraščių ir kt. 

- Žaidžia nesudėtingus muzikinius, žodinius žaidimus 

- Pasakoja apie save, savo daiktus 

- Atkartoja trumpus tekstus 

- Atsako į nesudėtingus klausimus 

- Žaidžia žaidimą „Paskaityk draugui“ 

- Atlieka pasisveikinimo ritualą „Ryto rato“ metu 

- Naudoja derinimo korteles su paveikslėliais ,,Vaisiai“, ,,Daržovės“, ,,Gyvūnai“ ir kt. 

Rašytinė kalba 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Varto knygeles su paveikslėliais 

- Varto knygeles, žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo 

- Kreipia dėmesį  į  aplinkoje esančias raides, žodžius, simbolius. 

- Įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai brauko popieriaus lape 

- Naudoja lentelę ,, Rašau / trinu“, magnetinę lentelę ir kt. 

3 žingsnis - Varto knygeles, dėmesį skirdamas ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydamas paskaityti 

- Pradeda pažinti aplinkoje esančius simbolius 

- Įvairiomis rašymo priemonėmis kraiglioja vertikalias ir horizontalias linijas 

- Plėšo popierių ir pan. 

- Domisi užrašais grupėje 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 

2
–

3
 

m
et

ai
 2 žingsnis - Renkasi žaislus, norėdamas išbandyti, patyrinėti 

- Kreipiasi į suaugusįjį, negalėdamas įveikti kliūties 

- Veda suaugusįjį prie dominančių daiktų 
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- Protestuoja, reiškia nepasitenkinimą, negalėdamas įveikti kliūties 

3 žingsnis - Energingai žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda erdvėje, pats keičia veiklą, pasirenka vieną iš 

kelių daiktų 

- Sugalvoja būdus, kaip pasiekti neprieinamą norimą daiktą 

- Mėgsta išbandyti suaugusiojo pasiūlytus naujus žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą  

- Ekspresyviai reiškia savo norus, sako „ne“ 

- Dalyvauja organizuotoje grupės veikloje (,,Ryto ratas“, ,,Laiko ratas”) 

- Išmokęs veikia pats (kartoja, dėlioja, veria, stato ir kt.) 

Kūrybiškumas 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, judesiais 

- Atranda naujus veiksmus (tapyti ant veidrodžio, ridenti, nardinti į vandenį ir kt.) ir taiko juos 

daiktų tyrinėjimui 

- Žaidžia su kinetiniu smėliu, šviesos stalu, interaktyviomis grindimis, įvairia gamtine medžiaga 

ir kt. 

3 žingsnis - Atranda vis naujus dalykus artimiausioje įprastoje aplinkoje  

- Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie kuriuos jam pasakojama, skaitoma  

- Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus 

- Žaidžia imitacinius žaidimus „Ryto rato“ metu 

- Veikia veiklos centruose (4-6) 

- Tyrinėja (šviesos stalas, didinamieji stiklai, interaktyvios grindys ir kt.) 

- Kūrybiškai naudoja audinių skiautes, skareles, kepures ir kt. 

Santykiai su suaugusiais 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Rodo prieraišumą prie juo besirūpinančio suaugusiojo 

- Mėgdžioja suaugusįjį 

- Dažniausiai vykdo suprantamus prašymus 

- Bijo nepažįstamų žmonių, aplinkos 

3 žingsnis - Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo palaikymo, pagyrimo 

- Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria 

- Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai auklėtojas yra šalia jo arba matomas netoliese 

- Kalba apie savo pomėgius 

- Kartoja grupės ritualus 

- Kartu su suaugusiuoju skaito knygas, užsiima įvairia veikla 

Santykiai su bendraamžiais 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti 

- Pasisveikina 

- Kalbina, mėgdžioja kitus vaikus 

3 žingsnis - Žaidžia greta, trumpai pažaidžia su kitu vaiku 

- Kalbasi su kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su tuo pačiu žaislu 

- Audringai reiškia teises į savo daiktus 

- Pasisveikina, atsisveikina, kalbina, paima už rankos draugą 

Meninė raiška 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Klausosi muzikos, aplinkos garsų, mėgdžioja žaidinimų judesius, garsus 

- Skambant muzikai ritmiškai ploja 

- Groja (barškučiais, būgneliais ir pan.) 

- Mėgdžioja įvairias išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus 

- Įvairius jausmus rodo judesiais 

- Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos apžiūrinėja 

- Tyrinėja dailės medžiagas ir priemones intuityviai atranda skirtingus veikimo jomis būdus 

(brauko pirštais, varvina dažus, maigo tešlą) 

3 žingsnis - Groja (lazdelėmis, akmenukais, barškučiais, būgneliais, molinukais, metalofonais, varpeliais ir 

pan.) 

- Klausosi muzikos 

- Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2–4 garsų daineles, palydėdamas jas judesiais 

- Žaidžia ritminius, muzikinius žaidimus rate, ploja, pliaukši, šoka ir pan. 

- Tapo, lieja akvarele, piešia įvairias linija, jas jungia (bando ką nors pavaizduoti) 

- Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius  

- Spontaniškai šoka 

Estetinis suvokimas 

2
–

3
 

m
et

ai
 2 žingsnis - Intuityviai mėgdžioja tai, kas patinka 

- Varto knygeles 

- Klauso muzikos, tekstų 

- Žiūri vaidinimus 
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3 žingsnis - Pasako, ar patiko muzikos kūrinėlis, dainelė, šokis, vaidinimas, dailės darbelis 

- Klauso muzikos kūrinių 

- Žiūri spektaklius 

- Pasakoja apie savo piešinį 

- Varto knygas, domisi iliustracijomis 

- Žiūri į paveikslus, plakatus 

Aplinkos pažinimas 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Stebi  ir  atpažįsta artimiausią savo aplinką, orientuojasi joje 

- Žino daiktų paskirtį  ir  jais naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė) 

3 žingsnis - Stebi artimiausią aplinką, aktyviai veikia su joje esančiais daiktais, žaislais 

- Žaidžia, veikia įvairiuose grupės veiklos centruose 

- Augina kartu su suaugusiuoju augalus, juos prižiūri 

- Dėlioja dėliones: „Gyvūnai“, „Augalai“, „Naminiai gyvūnai“, „Naminiai paukščiai“ ir kt. 

- Parodo pagrindines žmogaus kūno dalis 

Skaičiavimas ir matavimas 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Skaičiuoja vienas, du, daug 

- Pirštais parodo kiek turi metukų 

- Atpažįsta ir parodo matytą daiktą: forma, dydis, spalva 

- juda  erdvėje (paimti  didelį, nueiti  iki, pažiūrėti  į  viršų  ir pan.) 

- Stato įvairių spalvų piramides 

- Dėlioja putplasčio dėliones su skaičiais ir pan. 

3 žingsnis - Skaičiuoja vienas, du, mažai, daug (paduoda vieną žaislą, du batukus ir pan.) 

- Lygina, rūšiuoja smulkius daiktus pagal kiekį 

- Klausosi pasakų, skaičiuočių, dainelių, žaidimų, kuriuose kas nors rikiuojama („Ropė“ ir 

pan.) 

- Veikia su įvairių formų ir dydžių žaislais (deda į eilę, stato bokštą, rikiuoja pagal dydį) 

- Atlieka veiksmus pagal žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas, storas – 

plonas, toks pat – ne toks, kitoks, vienodi – skirtingi ir pan. 

- Domisi skaičiais grupės aplinkoje (skaičių kubas ir kt.) 

- Veikia su kaladėlėmis 

- Matuoja su ūgio liniuote ir kt. 

Tyrinėjimas 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus 

- Stebi, kas vyksta aplinkui, rodo kitiems 

- Žaidžia žaidimą „Ku-kū“ (durų uždarymas/atidarymas) 

3 žingsnis - Tyrinėja daiktų savybes (šaltas, šiltas, švelnus ir kt.) 

- Manipuliuoja kiekiais (vandens pilstymas) 

- Žaidžia žaidimą ,,Kas maišelyje?” 

- Veiklų metu aiškinasi daiktų savybes (sausa – šlapia, kietas – minkštas) 

Problemų sprendimas 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Stebi ir išbando 

- Nepavykus laukia pagalbos 

- Pamėgdžioja aplinkinius 

- Pozityviai reaguoja į padrąsinimus, patarimus, minimalią pagalbą „Tau pavyks“, „Pabandyk 

kitaip“ ir kt. 

3 žingsnis - Imasi sudėtingos veiklos, atkakliai veikia 

- Prašo pagalbos 

- Pamėgdžioja, veikia pagal galimybes, atsižvelgia į patarimus, padrąsinimus 

Mokėjimas mokytis 

2
–

3
 m

et
ai

 

2 žingsnis - Noriai ir aktyviai žaidžia 

- Stebi, mėgdžioja, klausia 

- Nori naujų įspūdžių 

3 žingsnis - Veikia spontaniškai 

- Veikia kartu su suaugusiu (tvarkymosi darbai, valymo ir kt.) 

- Žaidžia suaugusiojo inicijuotus žaidimus 

- Žaidžia imitacinius žaidimus „Ryto rato“ metu 

- Džiaugiasi tuo, ko išmoko 
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3-5 (6) M. VAIKŲ UGDYMAS  

 Žingsniai Vaiko veiksenos  („Gera pradžia“) 

Kasdienio gyvenimo įgūdžiai  

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Serviruoja stalą, nuneša indus 

- Rengiasi drabužius 

- Plaunasi rankas 

- Žaidžia su vandeniu 

- Skalbia ir džiausto lėlių drabužius 

- Tvarko darbo priemones ir žaislus 

- Valo dulkes, šluoja 

- Klausosi pasakos („Ežio namas“ ir kt.) 

- Dalyvauja sveikatos valandėlėse 

- Žaidžia ,,Galima-negalima“ 

5 žingsnis - Budi 

- Lanksto servetėles 

- Plauna stalo, dailės priemones 

- Pasiruošia priemones veiklai 

- Tvarko darbo priemones, žaislus 

- Padeda mažesniam draugui 

- Žaidžia siužetinius žaidimus (,,Gatvėje”,  Kavinėje” ir kt.) 

- Žaidžia žaidimą ,,Sveikas maistas” 

6 žingsnis 

 

- Naudoja visus stalo įrankius 

- Serviruoja stalą gimtadieniams, šventėms 

- Savarankiškai save prižiūri, moka išsiversti drabužius, susilankstyti 

- Savarankiškai save prižiūri, rengiasi 

- Paruošia, pjausto vaisius, daržoves 

- Užsiriša batų raištelius 

- Tvarko grupę 

- Saugiai naudoja žirkles, jas neša laikant už ašmenų dalies (suskliaustas) 

- Siuva sagą 

- Prižiūri augalus 

- Dėlioja dėlionę ,,Sveiko maisto piramidė” 

- Dalyvauja akcijose ,,Diena be saldumynų“, „Saugus, kai žinau“ ir kt. 

- Dalyvauja pokalbiuose, svarstymuose ,,Kas nutiktų, jeigu pasiklystum?” ir kt. 

- Dalyvauja išvykose (saugaus vaiko mokykla ir kt.) 

Vertybinė 

nuostata 
Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis 

gebėjimas 

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, 

naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 

Fizinis aktyvumas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Žaidžia pirštų žaidimus 

- Žaidžia ritminius žaidimus 

- Atlieka pusiausvyros ir koordinacinius pratimus 

- Aktyviai veikia lauke (lauko sporto įrenginiai) 

- Kerpa tiesia linija 

- Minko tešlą, pjausto, kočioja 

- Konstruoja, žaidžia statybinius žaidimus 

- Dėlioja dėliones 

- Žaidžia judrius žaidimus 

- Dalyvauja sportinėse pramogose 

5 žingsnis - Žaidžia sudėtingesnius pirštų žaidimus 

- Eina ratu atlieka judesius ir keičia ritmą 

- Meta kamuolį, spardo į taikinį 

- Atlieka judrią veiklą su priemonėmis (šokdynės, lankai, supynės) 

- Varsto priemones („Batas“, „Raidės“, „Skaičiai“) 

- Kerpa įvairias formas, skaičius, raides 

- Spalvina neišeinant už linijos 

- Kopijuoja raides, skaičius, įvairias formas 

- Eina į žygius, žaidžia estafečių žaidimus, dalyvauja sporto šventėse 

6 žingsnis - Žaidžia sudėtingus pirštų žaidimus 
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- Žaidžia orientacinius žaidimus 

- Atlieka atsipalaidavimo, kvėpavimo pratimus 

- Atlieka tempimo pratimus 

- Kerpa sudėtingesnes figūras 

- Pina popierines juosteles, siūlus, kaspinus 

- Kopijuoja žodžius, ketureilius 

- Žaidžia krepšinį, futbolą 

- Savarankiškai naudoja įvairų sportinį inventorių 

- Eina į žygius (parkas, miškas) 

- Dalyvauja varžybose 

Vertybinė 

nuostata 

Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminis 

gebėjimas 

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai 

ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji 

motorika. 

Emocijų suvokimas ir raiška 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Atpažįsta ir įvardija emocijas: linksmas, liūdnas, džiaugsmingas, piktas 

- Dalyvauja „Ryto rato“ pokalbiuose (,,Kokia šiandien nuotaika”, ,,Mano draugai”, 

,,Draugystė” ir kt.)  

- Dalyvauja šventėse (gimtadieniai ir kt.) 

- Žaidžia grupelėmis 

- Žaidžia su emocinio ugdymo žaislais 

- Varto jausmų knygeles: „Kai esu laimingas“, „Kai supykstu“, ‚Kai jaučiu pavydą“, „Kai 

jaučiuosi geras“, „Kai išsigąstu“ 

5 žingsnis - Žaidžia kortelių žaidimą „Emocijų atpažinimas ir įvardijimas” (linksmas, liūdnas, 

džiaugsmingas, piktas, įniršęs, suirzęs ir kt.) 

- Dalyvauja „Ryto rato“ pokalbiuose („Kaip gyveni?“, „Linkėjimai draugui” ir kt.) 

- Klauso skaitomą grožinę literatūrą, pasakas 

- Dalyvauja vaidybinėse situacijose 

- Dalyvauja emocinio ugdymo „Kimochi“ programoje  

6 žingsnis - Žaidžia mimikų žaidimus  (linksmas, liūdnas, džiaugsmingas, piktas, įniršęs, suirzęs ir kt.)  

- Dalyvauja pokalbiuose, aiškinasi situacijas (pagalbos būdų įvardijimas) 

- Rašo laišką sergančiam draugui 

- Kuria sveikinimo atvirukus 

- Naudojasi nusiraminimo palapine ir pan. 

Vertybinė 

nuostata 

Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis 

gebėjimas 

Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose 

emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepia 

kito jausmus (užjaučia, padeda). 

Savireguliacija ir savikontrolė 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Dalyvauja pokalbiuose (sudėtingos situacijos įvardijimas) 

- Žaidžia kortelių žaidimą, padedantį spręsti konfliktines situacijas (,,Galima- negalima” ir kt.) 

- Atlieka tylos pratimus „Ryto rate“, „Laiko rate“ ir kt. 

- Žaidžia vaidmenų žaidimus (išeities ieškojimas, konfliktinė situacija) 

- Dėlioja paveikslėlius (,,Geri ir blogi poelgiai”) 

- Dalyvauja pokalbiuose apie tinkamus emocijų reiškimo būdus 

- Laikosi grupės susitarimų 

- Naudoja pasiskirstymo į centrus sistemą (vardo kortelės) 

- Veikia su Laimingų atradimų dėžute 

5 žingsnis - Atlieka tylos pratimus: įvairių garsų (aplinkos, muzikinių, gamtos) klausymas 

- Naudojasi nusiraminimo palapine 

- Klauso „atsipalaidavimo“ pasakų 

- Dalyvauja pokalbiuose (atsiprašymas, ginčo išsprendimas) 

- Žaidžia vaidmenų žaidimus, pasiskirsto vaidmenis 

- Naudojasi ,,Autoriaus kėde” 

- Kuria situacijas (tinkamo ir netinkamo elgesio) 

- Veikia su smėlio laikrodžiu 

- Veikia su aromaterapijos priemonėmis (kvapų maišeliai ir kt.) 

6 žingsnis - Pasirenka norimą veiklą (pasiskirstymo į centrus sistema) 

- Klauso terapinių pasakų 

- Dalyvauja pokalbiuose, diskusijose (,,Ką daryti, kai supyksti?”, ,,Kaip susitaikyti su 
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draugu?”) 

- Ieško taikių konflikto sprendimo būdų (palaukti savo eilės, smėlio laikrodis, suskaičiuoti iki 

10) 

- Žaidžia judrius žaidimus su taisyklėmis 

- Žaidžia stalo ir kortelių žaidimus pagal taisykles 

Vertybinė 

nuostata 

Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis 

gebėjimas 

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

Savivoka ir savigarba 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Pasakoja apie savo šeimą, pomėgius 

- Pristato savo darbus (,,Autoriaus kėdė”) 

- Pasisveikina, atsisveikina 

- Atsiprašo 

- Dalyvauja pokalbiuose ,,Ryto rate” (,,Mėgstamiausia veikla”)  

- Atlieka tylos pratimus 

5 žingsnis - Pasakoja ,,Aš ir mano šeima” 

- Žaidžia kūrybinių žaidimų centre (,,Šeima”, ,,Namai”) 

- Pasakoja įspūdžius ,,Ryto rate” (mačiau, buvau, aplankiau) 

6 žingsnis - Dalyvauja pokalbiuose (ką veikiau, ką veiksiu) 

- Pristato šeimos pomėgius (mėgstamiausias patiekalas, žaidimas) 

- Pasakoja „Autoriaus kėdėje“ - kuo būsiu, kai užaugsiu 

- Sako pagyrimus  

- Dalyvauja gimtadienių rituale, šventėse ir kt. 

- Atlieka tylos ir pusiausvyros pratimus 

Vertybinė 

nuostata 

Save vertina teigiamai. 

Esminis 

gebėjimas 

Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), pasako, kad yra berniukas / mergaitė, 

priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai 

kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su 

kitais. 

Sakytinė kalba 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Dalyvauja pokalbiuose 

- Dalyvauja skaitymo valandėlėse 

- Išklauso draugą, suaugusįjį pokalbių metu (,,Ryto ratas”, ,,Laiko ratas”) 

- Naudoja „Autoriaus kėdę“ darbelių, knygos ir kt. pristatymui, kalba, pasakoja 

- Dalyvauja veiklos aptarimuose 

- Žaidžia žaidimą „Paslaptingas maišelis“, spėja 

- Sako sveikinimus, palinkėjimus 

- Nuosekliai pasakoja pagal korteles, siužetą 

5 žingsnis - Klauso audio, video įrašų 

- Pasakoja apie perskaitytą knygą, ją pristato 

- Dalyvauja sudėtingesniuose pokalbiuose, diskusijose 

- Žaidžia garsų ir žodžių žaidimus 

- Kuria savo istorijas, ketureilius ir mįsles 

- Inscenizuoja žinomas pasakas 

- Žaidžia žaidimą „Surask paveikslėlius“ 

6 žingsnis - Lankosi, klausosi pasakojimų muziejuose, parodose, ekskursijose, teatre ir kt. 

- Klausosi tekstų (pasakos, padavimai, mitai, dainos) 

- Pasakoja, pristato mėgstamą knygą 

- Kuria savo istorijas, jas pasakoja 

- Pasakoja pagal atsineštas nuotraukas (,,Mano seneliai”, „Mano šeima”) 

- Kelionių, išvykų pristatymai 

- Žaidžia vaidmenų žaidimus 

- Žaidžia žaidimą „Klausimai-atsakymai“ 

- Planuoja savo veiklą, ją aptaria 

- Nuosekliai pasakoja pagal paveikslėlius:  „Naminiai gyvūnai“, „Laukiniai gyvūnai“, 

„Vabzdžiai“, „Ropliai“, „Profesijos”, „Transportas“ ir kt. 

- Naudoja tautosaką (mįslės, patarlės, greitakalbės, pamėgdžiojimai) 

- Žaidžia įvairius garsų ir žodžių žaidimus 

Vertybinė 

nuostata 

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 
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Esminis 

gebėjimas 

Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais, natūraliai, laisvai 

išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

Rašytinė kalba 
4

 –
 6

 m
et

a
i 

4 žingsnis - Domisi skaitymu, supranta tekstą 

- Dėlioja paveikslėlius reikiama seka („Mano rytas“) 

- Pratęsia pasakojimą 

- Veikia su raidynu (magnetinės raidės, raidės-kortelės, raidžių trafaretai) 

- Veikia su raidžių trafaretais (brūkšniavimas, spalvinimas, puošimas) 

- Piešia raides, jas lipdo, dėlioja iš gamtinės medžiagos 

- Kopijuoja savo vardą, raides 

- Domisi užrašais grupėje 

5 žingsnis - Dėlioja raidžių dėliones 

- Dėlioja žodžių dėliones 

- Bado raidžių, skaičių, formų trafaretus 

- Pildo orų kalendorių reikiamais simboliais 

- Raides ir skaitmenis vedžioja lentoje 

- Pažįsta savo vardo užrašą (budėjimo grafikas, spintelės, darbų segtuvas ir kt.) 

- Kuria savo knygeles (skaičių, raidžių, apie save, savo šeimą ir kt.) 

- Domisi užrašais grupėje (vaikų vardai ant spintelių ir darbų segtuvų, kortelės su vardais ir 

nuotrauka, užrašai ant priemonių , dėžučių) 

- Veikia su įvairiais spaudiniais (kalendoriai, bukletai, reklamos - raidžių ieškojimui, 

tapatinimui) 

- Veikia su raidynu (ant sienos su paveikslėliais) 

6 žingsnis - Užsirašo vardą atėjęs į grupę 

- Pristato knygą 

- „Skaito“ knygą draugui 

- Žaidžia žodžių žaidimus (sudurtiniai žodžiai) 

- Žaidžia žaidimą „Sudėk žodį“, bando skaityti 

- Papildo ,,Ryto žinias”  

- Kuria laišką, sveikinimą, knygelę 

- Gamina užrašus žaidimams 

- Pradeda skaityti pagal klasifikuotus paveikslėlius: daržovės, vaisiai, gėlės ir kt. 

- Kopijuoja žodžių korteles 

- Žaidžia žaidimą „Alias“ 

Vertybinė 

nuostata 

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis 

gebėjimas 

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

Iniciatyvumas ir atkaklumas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Žaidžia kūrybinius žaidimus (su draugu, su grupele draugų) 

- Atlieka individualias užduotis (suaugusiojo paruoštos) 

- Veikia grupelėmis (bendras piešinys) 

- Siekia savarankiškumo ir suaugusiojo palaikymo 

5 žingsnis - Veikia savarankiškai su priemonėmis (vaikų sumanytų veiklų skatinimas) 

- Veikia su suaugusiojo paruoštomis priemonėmis (užduotys kūrybiškumui) 

- Pats bando įveikti kliūtis, nepavykus prašo pagalbos 

6 žingsnis - Pasirenka priemones veiklai 

- Naudoja nebaigtų darbų dėžutę (ilgalaikiai darbai) 

- Atlieka susikaupimo, kruopštumo reikalaujančius darbus, pratimus ir kt. (tariasi su draugais) 

- Organizuoja žaidimus 

- Inicijuoja veiklas, siūlo idėjas 

Vertybinė 

nuostata 

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis 

gebėjimas 

Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti 

veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su 

kilusiais sunkumais. 

Kūrybiškumas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 4 žingsnis - Atlieka meninę veiklą (dažų maišymas, piešimas ant medžiagos ir kt.) 

- Kuria paveikslus ( geometrinės formos) 

- Kuria dekoracijas vaidinimams (kėdės, skaros, žaislai ir kt.) 

- Kuria istorijas 

- Inscenizuoja pasakas 
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- Atranda naujas reiškinių, daiktų savybes 

- Pasitelkia vaizduotę veikdamas, judėdamas ir pan. 

- Dalyvauja kūrybiniuose projektuose „Amatai šiandien“, „Mamos diena“ ir kt. 

5 žingsnis - Dalyvauja svarstymuose, diskusijose ,,Kas būtų, jeigu..” 

- Kuria koliažus, išradingai naudoja medžiagas (gamtinė medžiaga, skarytės ir kt.)  

- Piešia neįprastus dalykus (tyla, triukšmas) 

- Žaidžia žodžių žaidimus (savo sukurtus) 

- Stato, kuria su konstravimo medžiaga  

- Dalyvauja vaidmenų žaidimuose 

- Džiaugiasi savitu veikimu ir rezultatu 

6 žingsnis - Dalyvauja viktorinose 

- Dalyvauja pokalbiuose, diskusijose (atvirieji, smalsumo klausimai, fantazijos) 

- Žaidžia šešėlių žaidimus 

- Atlieka darbelius iš antrinių žaliavų 

- Kuria skelbimus, kvietimus 

- Pasiruošia, pertvarko erdves savo sumanytiems žaidimams (,,Koncertas”, „Spektaklis”) 

- Vaidina kitiems vaikams, kuria spektaklius (kelių vaikų) 

- Kuria bendras pasakas ,,Laiko rate” 

- Kuria savo pasakas, istorijas, ketureilius 

- Iliustruoja tekstus 

- Žaidžia fantazijas 

- Dalyvauja parodose, akcijose, konkursuose, etninės kultūros projektuose ir kt. 

Vertybinė 

nuostata 

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. 

Esminis 

gebėjimas 

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, 

netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. 

Santykiai su suaugusiais 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Pristato savo, šeimos nuotraukas 

- Dalyvauja bendruose grupės pokalbiuose (,,Mano šeima” ir kt.) 

- Mėgsta kartu veikti su suaugusiuoju 

- Pasako savo nuomonę, kai paklausiama 

5 žingsnis - Kartu su suaugusiais gamina maistą, taiso žaislus, gražina aplinką ir kt. 

- Rodo, prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą 

veiklą 

- Atsiklausia, derasi, pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia komentarų  

- Dažniausiai laikosi susitarimų 

- Žaidžia su suaugusiu atminties ir kt. žaidimus (mįslės, minklės ir kt.) 

- Dalyvauja išvykose 

- Dalyvauja tėvų organizuotoje veikloje (kartu gamina maistą, taiso žaislus, gražina aplinką ir 

kt.) 

6 žingsnis - Veikia su visa grupe, geranoriškai, mandagiai bendrauja (,,Ryto ratas”, ,,Laiko ratas”) 

- Laikosi grupės susitarimų, kartais derasi su suaugusiu dėl veiklos centruose ir kt. 

- Derina pasikeitusią darbotvarkę ir kt. 

- Dalyvauja, bendrauja ir bendradarbiauja švenčių, renginių metu („Mykolinės“, Šeimos 

šventės, advento vakaronės ir kt.) 

- Dalyvauja išvykose, ekskursijose, edukacijose 

Vertybinė 

nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis 

gebėjimas 

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų 

mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su 

nepažįstamais suaugusiaisiais. 

Santykiai su bendraamžiais 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Žaidžia bendrus žaidimus su keliais vaikais (kviečia, prašosi priimamas) 

- „Skaito” su draugais 

- Laikosi susitarimų su draugais, pasidalina žaislais 

- Žaidžia pirštų ir kt. žaidimus 

- Mėgdžioja kitus vaikus 

5 žingsnis - Įsitraukia į bendrus žaidimus, jų metu elgiasi tinkamai 

- Žaidžia vaidmenų žaidimus (,,Parduotuvė”, ,,Kirpykla” ir kt.)    

- Žaidžia bendrus stalo žaidimus (dėlionės ir kt.) 

- Kuria bendrai  statybinių žaidimų centre (,,Zoologijos sodas” ir kt.) 

- Bendradarbiauja (žaidimo vietos tvarkymas ir kt.) 
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6 žingsnis - Padeda mažesniems, dalijasi žaislais 

- Atsargiai naudoja kitiems priklausančius daiktus 

- Sako draugams pagyrimus 

- Bendradarbiauja (bendri kūrybiniai darbai)  

- Dalyvauja pokalbiuose, diskusijose, aptarimuose su bendraamžiais 

- Kuria su draugais vaidinimus ir kt. (pasigamina reikiamas priemones), dalinasi vaidmenimis 

- Žaidžia grupelėmis, turi pastovius žaidimo partnerius, bent vieną draugą 

- Atlieka užduotis porose, grupelėse, sutaria 

- Rašo laišką draugai, parengia staigmeną ir pan. 

Vertybinė 

nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis 

gebėjimas 

Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus  (kviečia žaisti, priima, prašosi priimamas į 

žaidimą).  

Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus, stengiasi suprasti kita kalba kalbančio 

vaiko sumanymus. Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, žaislų. Padedamas suaugusiojo, palaukia 

savo eilės, dalijasi žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą.  

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

susitaiko. 

Meninė raiška 

4
 –

 6
 m

et
a

i 

4 žingsnis - Atlieka ritminius derinius kūnu, balsu ir kt. 

- Atlieka vokalo pratimus (atsisveikinimo, pasisveikinimo dainos ir kt.) 

- Dainuoja nesudėtingo ritmo dainas 

- Atlieka aplinkos garsų pratimus 

- Derina judesius pagal skambančią muziką, dainą 

- Eina skirtingu ritmu 

- Šoka tradicinius ratelius, šokius 

- Tapo, lieja akvarele, piešia, eksperimentuoja su dailės priemonėmis 

- Lipdo iš molio, modelino, sūrios tešlos, kinetinio smėlio 

- Aplikuoja, štampuoja 

- Vaidina situacijų fragmentus, panaudoja įvairius reikmenis, daiktus, drabužius 

- Žaidžia, vaidina su pirštų, pirštinių lėlėmis 

- Vaidina pasaką 

5 žingsnis - Veikia su instrumentų derinimo kortelėmis: styginiai, pučiamieji, mušamieji, mechaniniai, 

lietuvių liaudies, instrumentų sandara 

- Klasifikuoja garsus: aukšti-žemi garsai, muzikiniai tempai, vokalinė-instrumentinė muzika 

- Dainuoja gamą (aukštyn-žemyn, tyliai-garsiai, greitai-lėtai) 

- Groja varpelius 

- Dainuoja tradicines dainas, šoka ratelius 

- Derina rankų ir kojų judesius eidamas linija 

- Tapo ir piešia įvairiomis technikomis, naudoja įvairias dailės priemones 

- Lipdo iš modelino, molio ir kt. 

- Jungia įvairias dailės ir kt. raiškos priemones, improvizuoja 

- Vaidina stalo teatrą 

- Vaidina lėlių teatrą 

6 žingsnis - Atpažįsta ritminius epizodus iš klausos 

- Groja gamą varpeliais 

- Dainuoja acapela 

- Imituoja ritminius epizodus, pratimus (žodžių ritmai, patarlės, greitakalbės ir kt.) 

- Naudoja įvairius liaudies instrumentus (molinukai, švilpynės, skrabalai, ragai ir kt.) 

- Naudoja apeiginius instrumentus (tabalai, kleketai) 

- Eina linija laisvu improvizaciniu judesiu 

- Lipdo iš vaško, molio 

- Aplikuoja, kuria sudėtingus koliažus (viso lapo užpildymas) 

- Susipažįsta su naujomis dailės priemonėmis ir technikomis (tušas, pastelė, skaitmeninis 

piešimas ir kt.) 

- Vaidina šešėlių teatrą 

 

Vertybinė 

nuostata 

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Esminis 

gebėjimas 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 
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Estetinis suvokimas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Džiaugiasi muzikine, dailės, vaidybine, vizualine veikla ir kt. 

- Pasako savo įspūdžius apie kūrinį, dainelę ir kt. 

- Reaguoja į kitų nuomonę 

- Grožisi knygų iliustracijomis, gamtine ir kt. aplinka ir pan. 

5 žingsnis - Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, dailės veikla 

- Noriai lankosi koncertuose, spektakliuose, parodose ir kt. renginiuose, šventėse 

- Pastebi meninės kūrybos ypatumus, dalijasi įspūdžiais, pasako savo nuomonę 

6 žingsnis - Stengiasi gražiau šokti, vaidinti, deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, konstruoti 

- Gėrisi savo menine kūryba 

- Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius, pasako 

- Palankiai vertina savo ir kitų kūrybinę veiklą 

- Lankosi parodose, lėlių teatre, muziejuose ir kt. 

- Puošia, gražina grupę, lauko aplinką (augina gėles ir kt.) 

- Dalyvauja vaidinimuose, parodose, konkursuose, koncertuose ir kt. 

- Pristato savo kūrybinius darbus (piešiniai, konstravimo darbai, rankų darbo knygelės, 

pasakojimai, ketureiliai, mįslės ir kt.) 

- Bendrauja su architektais, rašytojais, skulptoriais, dailininkais ir kt. gyvai 

Vertybinė 

nuostata 

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla.  

Esminis 

gebėjimas 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia 

ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia 

savo estetinius potyrius, dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 

Aplinkos pažinimas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Eina į išvykas (Kalniečių parkas) 

- Dalyvauja pokalbiuose ( ,,Mano šeima”, ,,Mano namai”) 

- Varto įvairaus turinio knygas, enciklopedijas 

- Augina augalus, gėles, prieskonines daržoves ir kt., stebi grupėje ir lauko aplinkoje 

- Dėlioja dėliones (,,Metų laikai”, ,,Medžiai”, ,,Gėlės“, ,,Gyvūnai” ir kt.) 

- Dėlioja paveikslėlių korteles „Diena-naktis“. 

- Pradeda naudoti kalendorių 

5 žingsnis - Pasakoja apie savo šeimą, tradicijas, šventes 

- Švenčia šventes darželyje, dalyvauja etnokultūriniuose renginiuose, projektuose, parodose, 

edukacijose („Mano miestas“, „Amatai šiandien“, „Mykolinės“ ir kt.) 

- Dalyvauja ekskursijose 

- Gamina maistą 

- Veiklų metu susipažįsta su gaubliu, žemėlapiu, Lietuvos simboliais ir kt. 

- Naudojasi IT priemonėmis, knygomis, enciklopedijomis 

- Žiūri edukacinius filmukus ir kt. 

- Veikia su Smart lenta, magnetofonu, ausinėmis 

- Dėlioja dėliones (naminiai gyvūnai ir paukščiai ir kt.) 

6 žingsnis - Pristato, pasakoja ,,Mano šeima”, ,,Atostogos” ir kt. temas 

- Žaidžia loto žaidimą „Profesijos“ 

- Dalyvauja edukacijoje netradicinėje aplinkoje (,,Kepa kepa stebuklinga duona”) 

- Dalyvauja edukaciniuose renginiuose, susipažįsta su gaisrininkais, jų technika, medikais, 

pirmąja pagalba, saldainių gaminimu ir kt. 

- Švenčia tradicines šventes (Jurginės ir kt.) 

- Žaidžia žaidimą „Gyvas-negyvas“ 

- Augina ir stebi augalus: sėja, pikiuoja, persodina 

- Atlieka eksperimentus (skęsta-plaukia, stumia-traukia ir kt.) 

- Dalyvauja STEAM veikloje 

- Žaidžia kortelių žaidimus (kuo naudingi naminiai gyvūnai  ir pan.) 

- Stebi ir fiksuoja augalų augimo stadijas-svogūno, pupos, saulėgrąžos, moliūgo) 

- Iš vaistinių augalų gamina arbatas 

- Iš kvepiančių augalų gamina, kuria įvairias priemones 

- Veiklose naudoja laikrodžius (smėlio laikrodis ir kt.), ardo laikrodžius 

- Dalyvauja išvykose į parką ir atlieka edukacines užduotis 

- Kūrybinėje veikloje naudoja antrines žaliavas 

- Rūšiuoja šiukšles 

- Dalyvauja akcijoje „Pagalba paukšteliams“, „Diena be automobilio“ ir kt. 

- Augina viščiukus, drugelius ir pan. 

- Gamina valgį, susipažįsta su maisto piramide) 
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- Pradeda programuoti („Bitutės-robotukai ir kt.) 

- Dalyvauja tėvų veikloje (profesijų pristatymai ir kt.) 

Vertybinė 

nuostata 

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja. 

Esminis 

gebėjimas 

Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją 

vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai 

mokosi ja naudotis. 

Skaičiavimas ir matavimas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Skaičiuoja smulkius žaislus, palygina dvi žaislų grupes pagal kiekį 

- Dėlioja gamtinę medžiagą, žaidžia statybinių žaidimų centre ir kt., kuria atsižvelgdamas į 

formą, dydį, spalvą (žaislų, daiktų grupių sudarymas ir lyginimas) 

- Žaidžia žaidimus, dainuoja daineles (kur kas nors dalijama, skaičiuojama - ,,Šarkele, 

varnele” ir kt.) 

- Veikia su priemone „Geometrinės formos“, magnetine lenta ir kt. 

- Matuoja ir lygina (augalus, daiktus ir kt.), skirtumus apibūdina pagal didesnis – mažesnis, 

ilgesnis – trumpesnis, storesnis – plonesnis, aukštesnis – žemesnis savybes 

- Nurodydamas kryptį (savo kūno atžvilgiu) naudoja žodžius: pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn, 

aukštyn – žemyn.  

- Sieja su savo gyvenimu paros dalis, pasako, žaidžia žaidimą „Diena-naktis“ 

- Stebi lauko aplinkoje metų laikus, jų požymius 

- Žaidžia žaidimą „Domino“ ir pan. 

5 žingsnis - Skaičiuoja iki 5 ir daugiau 

- Atsako į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? 

- Veria karolius su skaičiais ir įvairiomis formomis, veria karolius iš gamtinės medžiagos ir kt. 

(sekų sudarymas) 

- Klausosi pasakų ir kt. kur skaičiuojama („Trys paršiukai“ ir kt.) 

- Žaidžia judrius žaidimus „Trečias bėga“ ir kt. 

- Stato statinius iš įvairių figūrų, medžiagų 

- Dėlioja ornamentus iš įvairių geometrinių formų 

- Žaidžia orientacinius žaidimus „Lobio ieškojimas“ ir kt. 

- Dalyvauja pokalbiuose ,,Ką veikiau vakar”, ,,Ką veiksiu rytoj” ir kt. 

- Žaidžia stalo žaidimus, skaičiuoja taškus, ėjimus ir pan. 

- Varto ir skaito knygas su skaičiais, dydžiais, kryptimis ir kt. 

- Sudaro darbotvarkes su sąvokomis šiandien, vakar, rytoj 

- Pildo orų kalendorių, naudojasi Advento kalendoriumi ir kt. 

- Sveria įvairius produktus gaminant maistą ir pan. 

- Žaidžia pastabumo žaidimus, randa tokius pačius daiktus, skirtingus pagal tam tikrą savybę 

6 žingsnis - Skaičiuoja iki 10 ir daugiau 

- Žaidžia stalo žaidimus (su kauliuku) 

- Naudoja žaidimuose žaislinius pinigus 

- Naudoja daiktus su skaičiais (liniuotė, laikrodis) 

- Pjausto daržoves, vaisius, tortą ir kt. skaičiuoja, padalina į lygias dalis 

- Kuria įvairias sekas kūrybiniuose darbuose 

- Kuria mozaikas iš augalų, gamtinės medžiagos ir pan. 

- Naudoja ūgio matuoklę 

- Žaidžia žaidimą „Surask daiktą“ (daikto padėties apibūdinimas) 

- Ieško geometrinių figūrų aplinkoje 

- Atlieka matavimus, eksperimentus (atstumo matavimas sprindžiais, pėdomis ir kt.) 

- Sveria 

- Žaidžia su smėliu, vandeniu, matuoja, lygina 

- Piešia, lipdo ir pan. temomis ,,Svajonių laikrodis”, ,,Kas vyksta dieną ir kas vyksta naktį“  

- Žaidžia priešingybių žaidimus 

- Pildo kalendorių 

- Dalyvauja „Ryto rato“ pokalbiuose – savaitės diena, metų laikas ir kt. 

- Apibudina daiktų vietą identifikuodamas kairę ir dešinę puses 

Vertybinė 

nuostata 

Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminis 

gebėjimas 

Geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti 

daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. 

Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį 

erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. 

Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 
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Tyrinėjimas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus ir medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda ar sukasi 

ratu, tinka daiktai vienas prie kito, ar ne ir pan.) 

- Maišo spalvas, eksperimentuoja liedamas akvarele ir pan. 

- Tyrinėja aplinkos daiktus su padidinamaisiais stiklais  

- Žaidžia „Paslapčių maišelį“ ir kt. pojūčių žaidimus (uodžia, liečia įv. Paviršius ir kt.) 

5 žingsnis - Stebi ir apibūdina aplinkos daiktus, gamtos objektus 

- Tyrinėja daiktus, ardo žaislus, senus laikrodžius, ir kt. 

- Dalyvauja STEAM veikloje 

- Dalyvauja bandymuose su vandeniu, matuoja 

- Veikia su priemonėmis ,,Bitės vystymosi ciklas” ir kt. 

- Atlieka bandymus su augalais (laisto-nelaisto ir pan. 

- Naudoja tyrimams atlikti knygas, enciklopedijas 

6 žingsnis - Stebi gamtą: augalus, vabzdžius ir kt. 

- Stebi augalų augimo procesus, fiksuoja 

- Atlieka bandymus su mikroskopais, magnetais 

- Dalyvauja diskusijose „Kas atsitiktų, jeigu...“ 

- Dalyvauja spėjimo žaidimuose: kokią arbatą geriame ir pan. 

- Dalinasi patirtimi, pristato savo tyrimų, stebėjimų rezultatus „Laiko rate“, „Autoriaus 

kėdėje“ 

- Tiria kiemo aplinką: dirvožemis, augalų rūšys, medžiai ir kt. 

- Ieško informacijos žinynuose, enciklopedijose, žiūri informacinius filmukus 

- Žaidžia klausymo žaidimus 

- Programuoja nesudėtingų žaidimų pagalba 

Vertybinė 

nuostata 

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Esminis 

gebėjimas 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus 

(stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto. 

Problemų sprendimas 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Dalyvauja pokalbiuose, diskusijose, situacijų aptarimuose, ieško problemos sprendimo būdų 

- Sugalvoja ir išbando įvairius veikimo būdus 

5 žingsnis - Ieško tinkamų sprendimų: kaip pasidalinti žaislus, vaišes ir kt. 

- Klauso skaitomų kūrinių, kuriuose patariama, yra teigiamų sprendimų galimybių (pasakėčios 

ir kt.) 

- Samprotauja ir prašo pagalbos nepavykus išspręsti problemos 

6 žingsnis - Diskutuoja ir apmąsto problemą – kodėl taip atsitiko? 

- Žaidžia situacijų žaidimus (,,Kas nutiks, jeigu ...”) 

- Žaidžia žaidimus, kuriuose teikiama pagalba 

- Dalyvauja labdaros akcijose (maistas šuniukams ir kt.) 

- Žiūri „Senąją animaciją“ 

- Svarsto, dalyvauja pokalbiuose (,,Ką tu darei?“, ,,Ką dar galima daryti?”) 

Vertybinė 

nuostata 

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

Esminis 

gebėjimas 

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, 

suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, 

aiškindamasis, bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

Mokėjimas mokytis 

4
 –

 6
 m

et
ai

 

4 žingsnis - Įvardija „Ryto rate“ ką norės veikti, pasako ko išmoko 

- Kuria pasirinktus objektus iš įvairių medžiagų, imasi iniciatyvos 

- Dėlioja dėliones, konstruoja ir pastebi kaip sekasi (kartais reikalingas padrąsinimas) 

- Žaidžia siužetinius žaidimus, laisvus kūrybinius žaidimus 

5 žingsnis - Iškelia problemą, klausimą 

- Kuria pagal instrukcijas, brėžinius 

- Diskutuoja, aptaria veiklą su draugais ir mokytoju 

- Pristato darbus „Laiko rate“ (refleksija) 

- Atlieka bandymus ,,Kas atsitiktų, jeigu...” 

- Sako „Aš nežinau“, nebijo suklysti 

6 žingsnis - Dalyvauja diskusijose, pokalbiuose ,,Ryto rate”, ,,Laiko rate” (,,Žinau. Noriu sužinoti. 

Sužinojau”) 

- Eksperimentuoja su įvairiomis medžiagomis, priemonėmis (sveria, matuoja ir pan.), numano 

ką veiks toliau 

- Ieško tyrinėjimo objektų grupėje, kieme (dirvožemis, augalai, vanduo ir kt.) 
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- Spręsdamas problemas tariasi su draugais, suaugusiais 

- Savarankiškai ieško informacijos  (klausia tėvų, varto knygas, enciklopedijas) 

Vertybinė 

nuostata 

Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko. 

Esminis 

gebėjimas 

Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas 

informacijos, išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi 

būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. 

UGDYMO(SI) TECHNOLOGIJOS 

Ugdymas  pavyzdžiu: 

- Pedagogė - žaidimų draugė, ji yra vaiko pasaulyje ir nevadovauja vaikui,  dainuoja, vaidina, 

pradeda kokią nors veiklą, kurią vaikai  tęsia savarankiškai vėliau.  

- Pavyzdys - rodo, kaip naudoti naujas priemones, bendravimo būdus, veiksmais modeliuoja 

tai, ką tikisi perduoti vaikams; kad vaikas turėtų galimybę mokytis iš suaugusių patirties, 

tėvai skatinami dalyvauti ugdymo procese. 

- Pokalbio palaikytoja-komentuotoja, akcentuoja, siūlo, klausia, supažindina su naujais 

žodžiais. 

- Skatintoja – skatina vaiką veikti. 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika: 

- Pedagogas siūlo vaikui veikti, įgyvendinti savo idėją; vaikas įsitraukia į veiklą ir kūrybiškai 

ją plėtoja, savaip interpretuodamas, improvizuodamas, išreiškia savo patyrimą, kūrybines 

galias. 

- Pedagogas užduoda atviruosius, probleminius klausimus, skatina tyrinėjimus, diskusijas-

svarstymus, suteikia žinių. Vaikas sprendžia problemas, tyrinėja, eksperimentuoja, ieško 

informacijos knygose ir kitur, reiškiasi kaip žinovas, atskleidžia savo patirtį kitiems. 

- Pedagogas skatina vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, praturtina jo patirtį, padeda perimti 

kultūrines vertybes. 

- Pedagogas palieka lauką vaiko kūrybiškumo raiškai. Inspiruotą veiklą vaikas suvokia kaip 

savo sumanymą, ją renkasi laisvai, plėtoja individualiai ar su draugais. 

Spontaniškasis ugdymas: 

- Pedagogo bendravimas su vaikais yra dažnas ir pozityvus, į visus vaikus reaguojama 

bešališkai, jautriai, su pagarba individualiems interesams ir skirtumams. 

- Išnaudojamos netikėtai susidariusios situacijos ugdymui. 

- Naudojamos įvairios ugdymo priemonės vaiko interesams ir poreikiams tenkinti. 

Terapinis ugdymas: 

- Pedagogas parenka ir taiko atsipalaidavimo būdus. 

- Taiko meninės raiškos, žaidimo, pedagoginius džiaugsmo terapijos metodus. 

- Pedagogas  padeda spręsti problemas, išmokti įveikti sunkumus. 
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UGDYMO PRIEMONĖS 

Siekiama, kad ugdymo priemonės būtų saugios, ekologiškos, natūralios, estetiškos, 

užtikrinančios vaikų poreikius. Žaidimams: stalo žaidimai, konstrukciniai žaidimai, siužetiniai 

žaislai, lėlės, baldeliai, indai, žmonių buities, profesijų atributai, mašinėlės, gyvūnų figūrėlės, 

įvairūs audiniai, įrankių rinkiniai ir kt.; Lauko žaidimams ir darbams: smėlis, daržai, lauko 

virtuvėlės, įvairūs indai, sodo ir daržo įrankiai, augalų sėklos, sodinukai, lauko baldai, priemonės 

pojūčių lavinimui (akmenėliai, mulčas, gamtinė medžiaga), rąsteliai ir kt. lauko priemonės; 

Pažintinei tiriamajai veiklai: priemonės tyrinėjimams, eksperimentams, specialios paskirties 

kilimai, gamtinės medžiagos (kinetinis smėlis, molis, augalai, sėklos ir kt.), dėlionės, žemėlapiai, 

įvairių talpų dėžutės ir kt. Kalbos ugdymui: enciklopedijos, vaikiškos knygos, albumai, plakatai, 

tautosakos, tautodailės leidiniai, raštinės reikmenys, piešimo ir rašymo priemonės, popierius ir kt. 

Judėjimo įgūdžių lavinimui: kamuoliai, šokdynės, lankai, virvės, kėgliai, taikiniai, kojokai, 

kopėtėlės, krepšinio aikštelės įranga, lauko įrenginiai aktyviam judėjimui, vaikiškos mašinos, 

triratukai ir kt.; Kūrybinei veiklai įvairios priemonės: darbeliams siūlai, adatos, žirklės, medžiagų 

atraižos, vilna, šviesos stalai, gamtinė medžiaga ir kt.; meninei veiklai -  priemonės tapymui, 

piešimui, lipdymui (vaškas, molis ir kt.), paveikslai, paveikslėlių rinkiniai, paveikslų reprodukcijos, 

garso ir vaizdo įrašai, muzikos instrumentai, taip pat „instrumentai“ iš gamtinės medžiagos, buities 

daiktų ir kt. Buities darbams, maisto gaminimui: prijuostės, puodai, dubenys, maisto gaminimo 

įrankiai, buitinė technika, elektriniai prietaisai, maisto produktai, šluotos ir kt. Ugdomosios aplinkos 

įranga: kamštinės lentos, magnetinės lentos, širmos, kilimėliai, pagalvėlės, sekcijos, lentynos, 

sėdmaišiai, spintelės ir kt. baldai, metodinė medžiaga, fotoaparatai, filmavimo kameros, 

kompiuteriai, SMART interaktyvios lentos ir kita IT, techninė įranga skirta pedagogams pasiruošti 

ugdomajai veiklai, naudojama ugdomajame procese ir kt. 

Montessori metodo klasikinės priemonės. Praktinio gyvenimo pratimų priemonės. 

Paruošiamieji pratimai: padėkliukas su  įvairaus dydžio uždaromomis dėžutėmis; žirklės, peilis, 

adata; įvairių birių medžiagų ąsotėliai; įvairaus dydžio ąsotėliai vandeniui. Savęs apžiūrėjimo 

pratimai: apsirengimo rėmai; stalelis rankų plovimui; kasa. Aplinkos apžiūrėjimo pratimai: šlavimo 

priemonės; stalo valymo priemonės; stalelis skalbimui; servetėlės; padėkliukas su metalo 

blizginimo priemonėmis. Pojūčių lavinimo priemonės. Rega-dydis: ritinidės su ritinėliais; rožinis 

bokštelis; rudieji laipteliai; raudonosios lazdelės; spalvoti ritinėliai. Rega-forma: geometrinių 

intarpų komodėlė; konstruktyvieji trikampiai: trikampė, keturkampė, šešiakampė dėžės; kubas iš 

dviejų; dvinaris kubas; trinaris kubas; geometriniai kūnai. Rega-spalva: I spalvų dėžutė;  II spalvų 

dėžutė;  III spalvų dėžutė. Klausa: garsų dėžutė; muzikiniai skambučiai; varpeliai. Lytėjimas: 

rūšiavimas; paslaptingas maišelis, geometriniai kūnai, lytėjimo lentelės šiurkštu-švelnu; medžiagų 
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skiautės; svorio lentelės; lentelės šilumai suvokti, šilumos termosai. Skonis: skonio indeliai. Uoslė:  

uoslės dėžutės. Matematika. Skaičiai ir skaičiavimai: dryžuotosios lazdelės; šeivelės; šiurkštūs 

skaičiai; lyginiai nelyginiai skaičiai; atminties žaidimas; perėjimo per dešimtį lentelės; dešimčių 

lentelės; šimto lenta; gyvatėlė; karoliukų žaidimas; sudėties lenta; atimties lenta; karolių lenta. 

Geometrija-formos, erdvė: geometrinių intarpų komodėlė; konstruktyvieji trikampiai; geometriniai 

kūnai. Dydžių suvokimas: kubas iš dviejų; dvinaris kubas; trinaris kubas; karolių lenta. Kalba. 

Kalbėjimas: žodyno turtinimo ir klasifikavimo kortelių rinkiniai: aplinkos daiktai, augalai, gyvūnai; 

garsų žaidimų įvairūs daiktai. Rašymas: metaliniai intarpai; šiurkščios raidės; I, II, III kilnojamieji 

raidynai. Skaitymas: skaitymo kortelių rinkiniai; skaitymo užrašai; pirmoji skaitymo knygelė. 

Pasaulio pažinimas. Geografija: žemės vandens gaublys; kortelės klasifikacijai: gyvas-negyvas, 

augalai-gyvūnai, augalai-gyvūnai-mineralai; gyvybės atsiradimo žemėje juosta; žemės spalvotas 

kontinentų gaublys, Lietuvos apskričių ir regionų žemėlapiai; žemės vandens formos; vėliavos; 

saulės sistema; derinimo kortelės su planetų paveikslėliais ir pavadinimais. Istorija: žemės 

atsiradimo juosta; paros dalių, vaiko dienos laiko ir veiklos juosta; montesori sudedamasis laikrodis; 

derinimo kortelės laikrodžio valandų, pusvalandžių, minučių pažinimui; kalendorius. Biologija: 

medžio, gėlės, grybo ir kt. derinimo kortelės; lapų komodėlė; vaisių-daržovių muliažai; 

klasifikavimo kortelės: stuburiniai-bestuburiai, žinduoliai-paukščiai, žuvys-ropliai; žinduolio, 

paukščio, žuvies, vabzdžio kūno dalių derinimo kortelės; žmogaus kūno dalių ir vidaus sistemos 

maketas. Menas. Muzika-klausymas, klausos lavinimas: morfologinės dėžutės; varpeliai; muzikos 

instrumentai; instrumentų derinimo kortelės: styginiai, pučiamieji, mušamieji. Dainavimas: 

varpeliai; muzikos instrumentai. Judesio lavinimas: kortelės ritmo išplojimui; gamtinė medžiaga 

veiklai ant linijos. Dailė: piešimo, tapymo, lipdymo, aplikavimo, antspaudavimo priemonės, 

lietuvių liaudies vizualaus meno reprodukcijos. 

V. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimai – tai ugdymo(si) procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir 

supratimas,  nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. 

Darželyje nuolat kaupiama ir apibendrinama informacija apie vaiką, jo ugdymo(si) 

ypatumus bei daromą pažangą, vertinime remiamasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu 

(2014). Tai ne standartas, o siekis.  

Vaiko pasiekimų vertinimo tikslas - nustatyti koks vaiko kompetencijos lygis įvairiose 

ugdymo(si) pasiekimų srityse. Siekti, kad vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas padėtų vaikui 

sėkmingai augti, tobulėti ir bręsti atsižvelgiant į jo individualias galimybes ir numatant tolesnio 

ugdymo(si) gaires. Vaiko vertinimas padeda pedagogams užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.  
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Vertinimas yra:   

- objektyvus ir visapusiškas;  

- jautrus, humaniškas, konfidencialus;  

- nežeidžiantis vaiko orumo;  

- skatinantis ir žadinantis sėkmės pojūtį, tikėjimą savo jėgomis;  

- suteikiantis pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis, ugdantis savo vertės jausmą.  

Informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą rinkimo metodai ir būdai. Pagrindinis 

vaiko pažinimo ir vertinimo metodas darželyje – stebėjimas. Taikomi ir kiti būdai – pokalbis su 

vaiku ir jo tėvais (kasdieniniai ir individualūs pokalbiai); pokalbiai su specialistais ir kitais 

pedagogais; vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė, vaiko kalbos užrašai, vaiko elgesio faktų 

analizė, atskirų situacijų aprašymas; vaiko įsivertinimas; tėvų užpildytos anketos, klausimynai. 

Diagnostinis vertinimas – tai vaikui pažinti ir pirmiesiems jo ugdymosi žingsniams 

ikimokyklinio ugdymo grupėje numatyti skirtas vaiko žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų 

vertinimas. Diagnostinį vertinimą ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir specialistai atlieka kiekvienais  

mokslo metais iki rugsėjo 30 dienos (į grupę atvykus naujam vaikui mokslo metų eigoje – per 1 

mėnesį). Jis taip pat naudojamas aiškinantis, ar pasiekti iškelti vaiko ugdymosi uždaviniai, kokia yra 

vaiko pažanga per numatytą laikotarpį, kokie individualūs jo ugdymosi poreikiai. Kai reikia 

išsiaiškinti vaikų poreikius ir numatyti artimiausius jų ugdymosi žingsnius, mokytojos vertindamos 

kelia šiuos klausimus: kokie kiekvieno vaiko ir vaikų grupės ugdymosi poreikiai, ypatybės? Kokius 

pasiekimų žingsnius yra pasiekę grupės vaikai? Kokie geriausi kiekvieno vaiko ir vaikų grupės 

gebėjimai? Kokios yra vaikų ugdymosi patirtys? Į kokius pasiekimus orientuotis planuojant ugdymą 

artimiausiu metu? Kokių gali iškilti vaikų ugdymosi sunkumų? Ko vaikas pasiekė per numatytą 

laikotarpį?   

Formuojamasis vertinimas – kasdienio vaiko ugdymosi situacijų stebėjimas, apmąstant, 

kaip vaikas įsitraukia į veiklą, kaip elgiasi, kas kiekvienam iš jų sekasi, kur reikia pagalbos, kaip 

vertėtų pakreipti veiklą, kad geriau atitiktų kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, kokie vaikų 

siūlymai ir t. t. Mokytojas kartą per mėnesį el. dienyne fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą. 

Vaikas nuolat skatinamas, jam laiku teikiama parama ir pagalba. Kartu su vaiku aptariama, ką jis 

nuveikė, išmoko, kas patiko ir ką dar norėtų nuveikti, numatomi tolesni veiklos žingsniai. 

Pedagogai kasdien stebi vaiko(-ų) veiklą, elgesį, savijautą ugdymo procese ieško atsakymų į šiuos 

klausimus: ką nori nuveikti vaikas ir kaip jis siekia savo tikslo? Ką veikia ir kokius gebėjimus 

ugdosi vaikas? Kas vaikui geriausiai sekasi? Kokios pagalbos vaikui reikia? Padėti dabar ar 

palaukti? Ar vaikui įdomi ugdomoji veikla? Ar tinka vaikui ugdymosi aplinka ir sąlygos? Kokie 

vaiko ugdymo būdai sėkmingiausi? Kaip kitą kartą geriau parinkti veiklą, aplinką, kad būtų 

skatinama vaiko pažanga? Pedagogai gauna informaciją stebint vaiko (-ų) veiklą ir elgesį, kuri yra 
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labai svarbi ir padeda jam lanksčiai planuoti ugdymą, tikslingai kurti ugdymosi aplinką ir laiku 

suteikti individualią pagalbą.  

Diagnostinis ir formuojamasis vertinimas naudojami vaikų ugdymosi procese, siekiant 

gauti grįžtamąją informaciją apie vaikų pasiekimus bei pažangą ir ugdymo proceso kokybę. 

Apibendrinamasis vertinimas – tai vaiko ugdymo(si) pagal įstaigos Ikimokyklinio 

ugdymo programą (vienerius metus), rezultatų įvertinimas. Nustatoma, ko ikimokyklinio amžiaus 

vaikas pasiekė aštuoniolikoje ugdymosi pasiekimų sričių, ar vaiko ugdymosi pasiekimai atitinka 

įstaigos Programoje numatytus rezultatus, kokia vaiko pažanga, kokios jo stiprybės ir tobulintinos 

sritys? Apibendrinamojo vertinimo metu ieškoma atsakymų į tokius klausimus: ko buvo siekiama ir 

kiek pasiekta per vertinamąjį laikotarpį? Kuriose ugdymosi srityse vaiko pasiekimai yra 

akivaizdžiai matomi, kuriose – nežymūs? Kokia vaiko pažanga išryškėjo skirtingose vaikų 

ugdymosi pasiekimų srityse? Kokios išryškėjo vaiko stipriosios ir silpnosios ugdymo(si) pusės? 

Kokie nenumatyti rezultatai išryškėjo (pozityvūs ar negatyvūs)? Apibendrinamąjį vertinimą 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir specialistai atlieka kiekvienais  mokslo metais iki balandžio 30 

dienos.   

Vaikų pasiekimai ir pažanga įstaigoje vertinami vadovaujantis ugdymo metodų (M. 

Montessori, „Gera pradžia“) kontekstu ir fiksuojami pagal aštuoniolika vaiko ugdymo(si) sričių, 

vadovaujantis kiekvienos srities išskirta esmine  nuostata ir esminiu gebėjimu, kuriuos vaikas turėtų 

įgyti iki 6-erių metų, t. y. per visą ikimokyklinio ugdymo(si) laikotarpį. Pasiekimų žingsnis – tai 

vaiko pažangą rodantys žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų pokyčiai per vienerius metus, 

atitinkantys vaiko raidos dėsningumus kokybiško  ugdymo sąlygomis. Vaiko pasiekimų žingsnių 

siejimas su amžiumi yra sąlyginis.  

Vaiko specialiųjų poreikių atpažinimas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kiti 

pedagogai ir specialistai atkreipia dėmesį į vaiko pažintinės veiklos, elgesio, judėjimo ir kitus 

ypatumus, dėl kurių jo ugdymasis skiriasi nuo bendraamžių. Ženklais, įspėjančiais apie poreikį 

pritaikyti ugdymo procesą, vadinami saviti vaiko veiklos būdai žaidžiant, tyrinėjant aplinką, 

bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiaisiais ir pan., kurie liudija apie vaikui iškylančius 

ugdymosi sunkumus. Jie informuoja pedagogą ir tėvus (globėjus) apie būtinumą atidžiau stebėti 

vaiko veiklas, bendravimą ir ieškoti metodų, kurie padėtų vaikui išsiugdyti jo galimybes 

atitinkančius gebėjimus. Pasiekimų apraše pateikiami susirūpinimą keliančių ženklų aprašymai 

padeda pedagogui kuo anksčiau pastebėti sunkumų patiriančius vaikus, ypač tais atvejais, kai vaikui 

nėra arba dar nėra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, paskatina bendradarbiauti su švietimo 

pagalbos specialistais arba kreiptis į Vaiko gerovės komisiją dėl išsamaus vaiko ugdymosi poreikių 

įvertinimo. Rekomendacijos dėl ugdymosi pritaikymo pateikiamos „Ikimokyklinio ugdymo 

metodinėse rekomendacijose“ (2015).   
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Vertinimo dažnumas. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai vertinami nuolat, o įvertinami 

(fiksuojami diagramose) du kartus per mokslo metus.   

Vertinimo vykdytojai ir dalyviai. Vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimą atlieka 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tėvai, vaikai. Vertinime gali dalyvauti kiti pedagogai bei 

specialistai: meninio ugdymo mokytojai, logopedas, psichologas, kt. ugdytojai.  

  Vertinimo informacijos dokumentavimas. Vaiko daroma pažanga, pasiekimai ir 

pastangos aprašomi ir fiksuojami ikimokyklinio ugdymo mokytojo parengtame Vaiko pasiekimų ir 

pažangos aplanke (toliau – Pasiekimų aplankas). Taip pat vertinimo duomenys kaupiami el. 

dienyno „Mūsų darželis“ skiltyse: Vaiko pasiekimai, Pasiekimų žingsneliai, Vaiko veiklos. 

Pagrindiniai pasiekimų vertinimo rezultatai (diagramos) iš el. dienyno rugsėjo ir balandžio mėn. 

perkeliami į Pasiekimų aplanką.  

 Pasiekimų aplankas skirtas padėti pedagogams tikslingai stebėti vaiko ugdymo(si) 

pasiekimus, pažangą, atpažinti ugdymo(si) poreikius. Aplanke pateikiami visų vaiko ugdymosi 

pasiekimų sričių įrodymai, pedagogai nuolat kaupia vaikų kūrybinius darbus, išsakytas idėjas, 

mintis, nuotraukas ir pan. Tėvai pildo klausimynus, pažangos ir pasiekimų aplanke išsako savo 

lūkesčius, poreikius bei įsipareigojimus.  

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai individualių pokalbių su tėvais metu, rugsėjo ir 

balandžio mėnesiais, o esant poreikiui dažniau, informuoja apie vaiko ugdymo(si) situaciją 

(supažindina su įvertinimo diagrama), aptaria, susitaria dėl vaiko ugdymo(si) prioritetų.  

 Atlikus grupės vaikų pirminį vertinimą rugsėjo mėnesį, ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

grupės ilgalaikiame mokslo metų veiklos plane numato prioritetines ugdymo(si) sritis, pildo grupės 

aprašą Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų išvados. Balandžio mėnesį įsivertina 

pasiektus rezultatus, pildo grupės aprašą Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pažangos išvados. 

Vertinimo informacijos panaudojimas. Vertinimo duomenys ir rezultatai panaudojami 

planuojant ugdymo procesą, numatant vaiko ugdymo individualizavimo galimybes, numatant 

pedagogo kompetencijų tobulinimo sritis, bendradarbiaujant su tėvais vaiko ugdymo klausimais ir 

kt. Vaikų ugdymosi pasiekimai iliustruoja ir kitas įstaigos veiklos sritis. Jais remiantis analizuojama 

ugdymo programa, aptariami darželio metų veiklos planai, įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatai. 
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MENAS: DAILĖ, MUZIKA 

Įvairių muzikos instrumentų derinimo 

kortelės, improvizacija, dainavimas, 

liaudies žaidimai, rateliai, susipažinimas su 

lietuvių ir kitų šalių kompozitoriais, jų 

muzika, grojimas muzikos instrumentais ir 

pan. 

Vaikai supažindinami su daile, 

įvairiomis piešimo technikomis, 

kompozicijomis, piešimu, lipdymu 

(molis, plastilinas, modelinas), pynimu, 

karpymu, aplikacija ir pan. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

Pagal universalią kosminio auklėjimo 

schemą gyvybė Žemėje susijusi su gamtos 

dėsniais, todėl pasaulio pažinimas 

pristatomas šiais etapais: 

gyvas – 

negyvas; augalai 

– gyvūnai; 

augalai – gyvūnai – 

mineralai; geografijos 

programa; istorijos laiko 

juostos. 

MATEMATINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

SUDARYMO STRUKTŪRA 

Kiekio nuo 1 iki 10 pristatymas: 

šiurkštieji skaitmenys, dryžuotos 

lazdelės, šeivelės, raudonieji skaičiukai. 

Dešimtainės sistemos sudarymas: 

simbolių ir kiekio pristatymas, 

ženklų žaidimas, karoliukų 

medžiaga, taškų žaidimas. 

Linijinis skaičiavimas iki 1000: 

spalvotų karoliukų lazdelės, Segueno 

lentos, 100 ir 1000 grandinėlės, darbai su 

kvadratėliais ir kubais. 

Mokymasis skaičiuoti atmintinai 

ir pagrindinės veiksmų rūšys: 

pozityvūs gyvatėlių žaidimai, 

skaičiavimo lentos. 

Kelias į abstrakciją: 

mažieji, didieji skaitliukai, 

geometrinės formos, sudėties, 

atimties, daugybos, dalybos 

veiksmai. 

KALBOS UGDYMO STRUKTŪRA 

Kalbėjimo etapai: 

I – per kasdienę veiklą; 

II – per praktiškųjų gyvenimo pratimų 

įgūdžius, per pojūčių lavinamąją 

medžiagą, per buvimą naujoje aplinkoje; 

III – žodyno turtinimas per tikslinę medžiagą. 

Rašymas (netiesioginis ir tiesioginis). 

Skaitymas. 

Žodžių, sakinių, kalbos dalių suvokimas. 

POJŪČIŲ LAVINIMO PRATIMAI 

Regos pojūtis: 

dimensijų kaita: rožinis bokštelis, 

rudieji laipteliai, raudonosios 

lazdelės, ritinidės; spalvų pažinimas – 

4 dėžutės; 

formų pažinimas – geometrinė komodėlė. 

Lytėjimo pojūtis: 

lytėjimo lentelės, audinių skiautės, kailio, 

odos, stiklo, sienos, įvairių paviršių 

lietimas. Klausos lavinimas: 

garsų dėžutės, varpelių rinkinys. 

Uoslės, skonio, svorio, šilumos 

pojūčių lavinimas: 

kvapų, skonio buteliukai, svorio 

lentelės, šilumos termosiukai. 

Stereognostinio, arba visuminio, 

pojūčio lavinimas: 

geometriniai kūnai, paslaptingasis 

maišelis, rūšiavimo pratimai, 

konstruktyvieji trikampiai, spalvoti 

ritinėliai, dvinaris kubas, trinaris kubas, 

botaninė komodėlė, viena ant kitos 

gulančios geometrinės figūros. 

PRAKTINIO GYVENIMO PRATIMAI 

Paruošiamieji: 

kilimėlio išvyniojimas, suvyniojimas, 

durų ir įvairių daiktų atidarymas, kėdės, 

stalo ir įvairių daiktų nešimas, vandens ir 

birių medžiagų įvairūs pilstymo būdai. 

Savęs aptarnavimo: 

apsirengimo rėmeliai: sagstymas, 

rišimas, varstymas ir kt., rankų 

plovimas, kasos pynimas, batukų 

valymas. 

Aplinkos tvarkymo: 

šlavimas, dulkių, augalo lapų valymas, 

indų plovimas, skalbimas, servetėlių 

lankstymas, stalo padengimas ir kt. 

Mandagumo: 

mokymasis valgyti, pasisveikinti, 

pasiklausti, atsiprašyti ir kt. 

Judėjimo, pusiausvyros: 

pratimai ant linijos, tylos pratimai. 
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