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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Informacija apie švietimo tiekėją
Švietimo tiekėjo pavadinimas: Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“
Trumpasis pavadinimas: Lopšelis-darželis „Pelenė“
Teisinė forma: Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Grupė: Neformaliojo švietimo, Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Tipas: Lopšelis-darželis
Veiklos pradžia: 1985 m. vasario mėn. 19 d.
Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ugdymo(si) kalba: lietuvių, rusų
Ugdymo(si) forma: dieninė
Įstaigos kodas: 190022257
Adresas: Justiniškių g. 84, Vilnius, LT- 05232
Tel.: 8 52426295,
Interneto svetainės adresas: www.pelene.vilnius.lm.lt
El. paštas: rastine@pelene.vilnius.lm.lt
1.2. Vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenės poreikiai
Programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą. Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines
vystimosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. Atsižvelgiant į
individualius, specialiuosius poreikius, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: saugumo,
aktyvumo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos.


Poreikis jaustis saugiai. Vaikas gali jaustis saugus, pradžioje būdamas suaugusiųjų globoje,

palaipsniui ir pats mokosi saugoti save.


Poreikis judėti. Vaikas nuolat juda, bėgioja, sportuoja, laipioja judėjimui, aktyviai veiklai

skirtose zonose, mankštos kambaryje, lauko aikštelėse.


Poreikis žaisti. Kiekviena vaikas turi galimybę žaisti su jam patinkančiais žaislais, pasirinkti

žaidimo vietą, draugus. Žaisdamas jis išreiškia savo socialinę patirtį, bendrauja.


Poreikis bendrauti. Vaikas nori būti gerbiamas, kitų pripažintas, kaip turintis savitų gabumų,

vertingų savybių, išlikti savitu, skirtingu nuo kitų.


Poreikis patenkinti savo smalsumą. Tenkindamas savo smalsumą, vaikas kaupia žinias,

tikslina turimus daiktų vaizdiniu, veikia aplinkoje su įvairiais daiktais, kartu plečia savo žodyną. Vaikas
nori viską paliesti, pajausti todėl, kad jo saviti mokymosi metodai.
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Poreikis būti savarankiškam. Vaikas nori pats savarankiškai valgyti, rengtis, pasirinkti veiklą,

priemones, žaislus.


Poreikis produktyviai ir kūrybingai veiklai. Šiuolaikinėje žinių ir technologijų visuomenėje

augantis vaikas domisi, nori žaisti kompiuterinius ir kt. žaidimus. Vaikas beveik visada nori ką nors
veikti: piešti, lipdyti, konstruoti. Tam, kad vaikas nuolat galėtų įgyvendinti savo sumanymus, jam
sudaromos palankios sąlygos tai atlikti, sukuriant lanksčią ir mobilią ugdimosi aplinką.
Tėvų lūkesčiai susiję su vaiko ugdymu: jiems labai svarbu, kad būtų sudarytos geros sąlygos
visapusiško ugdymo(si) sąlygos, kad būtų tenkinami specialieji ir išskirtinių gebėjimų turinčių vaikų
poreikiai, teikiama specialistų pagalba. Tėvų lūkesčiai: tinkama vaikų priežiūra ir maitinimas, vaiko
saugumo ir sveikatos užtikrinimas, vaiko mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir su suaugusiais,
savarankiškumas, pasirengimo mokyklai svarba ir pan. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikius, įstaigoje
yra prailgintos darbo dienos grupės, kurių veiklos trukmė –12val.per dieną. Įstaigoje tėvams (globėjams),
namuose auginantiems ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikus, gali būti teikiama konsultacinė
pagalba. Tėvai (globėjai) pripažįstami tiesioginiais ugdymo proceso dalyviais, drauge su pedagogais
sprendžiantys vaiko ugdymo turinio, rezultatų vertinimo klausimus. Ugdytinių tėvams (globėjams)
organizuojama švietimo pagalba, kuri vykdoma taikant įvairias bendradarbiavimo su šeima formas
įstaigoje.
Šiuo metu įstaigoje veikia 12 grupių: iš jų 4 ankstyvojo amžiaus vaikams (lopšelis iki 3 metų), 6
grupės ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikams (darželis 3-5 m.) ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (
6-7 m.). Puoselėjamos visos vaikų galios, lemiančios asmenybės vystymąsi ir integracijos į visuomenę
sėkmę, tikslingai ugdomos vaikų vertybinės nuostatos, tenkinami svarbiausieji jų poreikiai: pažinimo,
bendravimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos, judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo. Siekiant
patenkinti įstaigą lankančių vaikų poreikius, taikomas visapusiškas vaikų ugdymas, atsižvelgiant į vaikų
amžių, raidos ypatumus, specialiuosius poreikius. Įstaigą lankantiems vaikams teikiama logopedo
pagalba.
Ugdymas lopšelyje-darželyje organizuojamas atsižvelgiant į šiuos dokumentus:
1. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos respublikos
įstatymu Nr. I – 983. Lopšelis-darželis, organizuodamas ugdymą, stengiasi suteikti šeimai, kaip
pagrindinei visuomenės ląstelei, pagalbą auginant vaiką. Be to, siekiame sudaryti sąlygas vaikui,
sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, laisvai reikšti savo nuomonę visais jį liečiančiais
klausimais. Vaiko pažiūroms taip pat skiriame ypatingą dėmesį. Kaip teigiama šio dokumento 16
straipsnyje ,,Nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo <...> asmeninį
gyvenimą“, lopšelyje-darželyje akcentuojame konfidencialumo svarbą bendraujant su vaiku ir jo
artimaisiais.
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2. Vaiko gerovės valstybės politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012
m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547 Vaiko gerovės 2013–2018 metų programa . Atsižvelgiant į
vaiko interesus ir poreikius, sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje, plėtojant
prevencinių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai, o netekusiam tėvų globos
vaikui – tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko
interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti
savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Mes rūpinamės, kad vaikams trumpai
atsiskyrus nuo tėvų, būtų lopšelyje-darželyje gera ir saugu. Stengiamės, kad būtų patenkinti ir visi
svarbiausi vaiko poreikiai.
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos 2014 m., kuris padeda ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems
ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, padeda tikslingai rengti ir atnaujinti
įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, padeda įgyvendinti ugdymo turinį, jį pritaikant
kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, leidžia stebėti ir fiksuoti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti
kiekvieną vaiką.
4. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir
aprūpinimo jais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310. Vadovaujantis 14 punktu direktorė, suderinusi su
mokyklos taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo; 16
punktu: už mokinio krepšelio lėšas perka priemonių, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje
numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos priemonės.
5. Švietimo aprūpinimo standartai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011 m.

gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368, kuriais vadovaujantis kuriame ir turtiname

materialiąją

mokyklos aplinką, tinkamą siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio, ugdymo

programose numatytų tikslų. Standartuose parengtos rekomendacijos, padedančios kurti ir
atnaujinti mokymo aplinką: 13. Mokymo priemonės, reikalingos programose apibrėžtam ugdymo
turiniui įgyvendinti: 13.3. Daiktai, medžiagos ir įranga (programose apibrėžtam ugdymo turiniui
įgyvendinti reikalingos darbo, kūrybos, vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių įranga,
žaislai ir kita), kurie užtikrina kokybišką ugdymą, skatina mokinius pačius aktyviai veikti – kurti,
tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti ir taip tobulinti savo praktinius gebėjimus, užduotis atlikti
kūrybiškai. 13.4. Ikimokyklinio ugdymo priemonės, kurios padeda plėtoti ikimokyklinio amžiaus
vaikų fizines, socialines-emocines, pažintines, kūrybines galias. 13.6. Specialiosios mokymo
priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės
daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų

mokymo priemonės, žaislai,

sąsiuviniai), parengtos ar pritaikytos mokiniams,

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda plėtoti mokinių žinias ir gebėjimus,
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ugdytis mokymuisi reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių. 14.
Ikimokyklinio ugdymo turinio programoms įgyvendinti reikalingos priemonės numatomos
programose, parengtose pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK627 (Lietuvos respublikos švietimo ir ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1009
redakcija, „DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠO“
PAKEITIMO 2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-268, Vilnius)
Pasikeitus teisės aktams, keičiasi ir programos atitinkami punktai (dalys).
1.3. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą
Ugdymo filosofija programoje apibrėžta ieškant įžvalgų klasikinėje ir šiuolaikinėje filosofijoje, kuri
nušviečia, kaip apibrėžti, suvokti ir integruoti vertybiškai pozityvų ugdymą. Pedagogai puikiai išmano
naujausias ugdymo tendencijas ir vadovaujasi šiuolaikine ugdymo filosofija: vaiko ugdymas – jo
prigimtinių poreikių tenkinimas ir kompetencijų plėtotė per kūrybingą vaiko ir pedagogo sąveiką,
sėkmingai modeliuojant ir veiksmingai įgyvendinant vaikų ugdymo turinį. Dėmesio centre – vaikas, jo
poreikiai, saviraiška.
Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos humanistinės psichologijos idėjos. Humanistiniu požiūriu
vaikas yra savo tobulėjimo, saviugdos proceso subjektas. Humanistinės krypties atstovai siūlo sudaryti
tokias sąlygas, kad ugdantis nebūtų bijomasi suklysti. Į vaiko interesus nukreipta visa ugdymo(si) aplinka.
Ugdytojas nėra tik informacijos skleidėjas, bet, turėdamas daugiau žinių ir didesnę patirtį, padeda
ugdytiniams ugdytis patiems. Lopšelis-darželis vaikus ugdo remdamasis egzistencializmo ir
fenomenologine filosofine ugdymo kryptimi. Šios krypties atstovai M. Buberis, K. Jaspersas, J. P.
Sartre‘as ir kt. Remiantis šia kryptimi, dėmesys sutelkiamas į individualią žmogaus (vaiko) tikrovę.
Pirmas ugdymo žingsnis – savęs supratimas. Anot H. A. Ozmon, S. M. Craver (1996), ugdytinis
skatinamas kelti sau klausimus: kas aš esu, kur aš esu, kaip aš veikiu kitus. Kiekvienas ugdytojas turi būti
ir ugdytinis, o kiekvienas ugdytinis – ugdytojas. Ugdytojas ir ugdytinis mokosi vienas iš kito draugiškai
bendradarbiaudami. Ugdymo tikslas čia – padėti kiekvienam vaikui pamatyti save ir savo baimes,
frustracijas, viltis, taip pat ir tai, kam – gėriui ar blogiui tarnauja mūsų protas. Šios filosofinės krypties
atstovai teigia, kad ,,tikrasis ugdymas yra tas, kuris nieko nedangsto, ir vaikai sužino apie įvairias
gyvenimo puses – tiek geras, tiek blogas, ir racionalias, ir iracionalias.“ (H. A. Ozmon, S. M. Craver,
1996, p. 313).
Mums artimos Vakarų Europos šalių teoretikų pedagoginės idėjos, kaip F. Frebelio (žaidimas –
pagrindinis ugdymo metodas), O. Dekrolio (gamtos ir natūralios aplinkos įtaka vaiko ugdymui).
Pasirinktų filosofijos krypčių, teoretikų pedagoginės idėjos padeda sudaryti kuo palankesnes sąlygas
vaikui atsiskleisti, tobulėti, skatina bendrauti, padeda integruotis į visuomenę.
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Lopšelio-darželio vizija. Lopšelis-darželis „Pelenė“ demokratiška, efektyviai valdoma, nuolat
besimokanti organizacija, sveikos gyvensenos vertybių puoselėtoja ir skatintoja, orientuota

į vaiko

gebėjimų aktyvią raišką ir visuomenės poreikių tenkinimą.
Lopšelio-darželio misija. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas,
užtikrinant aktyvią vaiko saviraišką ugdymo procese. Užtikrinti įstaigos konkurencingumą, aktyvumą,
patrauklumą klientams, kuriant besimokančią ir efektyviai bendradarbiaujančią bendruomenę.
Filosofija. „Auk, vaikeli, visos žmonijos labui“ - Petronijus
1.4. Mokytojai ir kiti specialistai
Įstaigoje dirba 45 darbuotojai, iš jų 20 pedagogai. Iš jų 17 turintys aukštąjį išsilavinimą, 3 turintys
aukštesnįjį išsilavinimą. 3 turintys metodininko kvalifikacinę kategoriją, 6 – vyresniojo auklėtojo
kvalifikacinę kategoriją ir 6 – auklėtojos kvalifikacinę

kategoriją. Vadovai turi II- kvalifikacinę

kategoriją. Dalis pedagogų yra ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“
nariai. Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Įstaigos pedagogai dalijasi
gerąja darbo patirtimi su miesto pedagogais, organizuodami atviras veiklas, šventes, pramogas. Glaudžiai
bendradarbiauja su bendruomenės nariais, įtraukdami į mokyklos veiklą, vykdomus projektus.
Veikia mokyklos Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį
darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo
programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymo(si)
poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su
vaiko gerove susijusias funkcijas.
1.5. Įstaigos savitumas
Lopšelio-darželio kultūrą, jo savitumą nusako visos bendruomenės vertybės, įsitikinimai, bendri
siekiai, tradicijos. Pagrindiniai ugdymo uždaviniai – ugdyti doras, savarankiškas, sąmoningas, laisvai
mąstančias asmenybes, gebančias kūrybingai veikti. Sukurta saugi, jauki aplinka, leidžianti pasireikšti
visiems vaikų gebėjimams. Vaikai lopšelyje-darželyje jaučiasi laukiami, saugūs, reikalingi ir mylimi.
Kiekviena grupė – atvira, ten sudaryta estetiška, vaiko kūrybingumą skatinanti aplinka, dirba
kompetentingi ir kūrybingi pedagogai, specialistai. Atsižvelgiant į vaikų ir šeimos poreikius, sukauptą
pedagogų patirtį, prioritetinė ugdomosios veiklos sritis yra vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
Sveikatingumo krypčiai įgyvendinti lopšelis-darželis turi ypatingas sąlygas, nes yra puikiai įrengtas
baseinas, mankštos kambarys Lopšelio-darželio ugdytiniai noriai ir aktyviai dalyvauja įvairiuose
sveikatingumo projektuose, miesto institucijų organizuojamose sporto (kvadrato, futbolo, estafečių)
varžybose, kuriose užima prizines vietas. Manome, kad tik aktyviai sportuodami, vaikai taps sveiki ir
stiprūs. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruojama Plaukimo programa.
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Lopšelyje-darželyje vykdoma žalingų įpročių prevencija, skirta ,,ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai
gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų“ (Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 16 d. įsakymas ,,Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“.). Vykdomas ir pilietinis ugdymas,
kuriam šiandien skiriame ypatingą dėmesį.
Lopšelis-darželis turi puikią teritoriją, aikšteles su lauko įrengimais. Vaikams sudarytos sąlygos
pasivaikščioti, stebėti gamtą įvairiais metų laikais.
Lopšelis-darželis, siekdamas kuo efektyviau ir kokybiškiau ugdyti vaikus, patenkinti jų poreikius,
bendradarbiauja su šiais socialiniais partneriais:
1. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai“
2. Asociacija „Slavų vainikas“
3. Vilniaus sveiko miesto biuras
4. Vokietijos Frankfurto prie Mainio darželis „Nezabudka“
5. Vilniaus darželis – mokykla „Saulutė“
6. Vilniaus lopšelis – darželis „Žiedas“
7. Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetas
8. Vilniaus pedagogine ir psichologine tarnyba
9. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas
10. Kijevo lopšelis – darželis Nr.61 (Ukraina)
11. Vilniaus Justiniškių biblioteka
12. Vilniaus eismo saugaus eismo mokykla
13. Vilniaus priešgaisrine tarnyba
14. Vilniaus Puškino vidurine mokykla
15. Vilniaus lopšelis – darželis „Gervelė“
16. Vilniaus Skaidiškių darželis – mokykla
Dalindamiesi metodine gerąja patirtimi vaikų ugdymo klausimais, organizuodami bendrus
renginius, projektus su socialiniais partneriais tikimės, kad lopšelyje-darželyje vaikams bus gera ir jauku.

2. UGDYMO PRINCIPAI
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Planuodamas ugdymo turinį, metodus, parinkdamas priemones, kurdamas ugdymo aplinką,
organizuodamas ugdymo procesą, numatydamas pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais
(globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas, lopšelis-darželis vadovaujasi šiais
principais:
Demokratiškumo principas – vaikas gerbiamas ir pripažįstamas kaip asmenybė, jam suteikiama
galimybė ir laisvė rinktis (veiklą, partnerius ir pan.), naudotis šiuolaikinėmis ugdymo(si) galimybėmis
įgyjant žinių ir įgūdžių, skatinamas aktyvumas.
Sveikatingumo principas – vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos,
aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę sveikatą,
švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje.
Visuminio integralaus ugdymo principas – ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko
visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu siekiama
vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksnių dermės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio vienovės, visų
ugdymo sričių integralumo.
Diferencijavimo

(individualizavimo)

principas

–

ugdymo

procesas

organizuojamas

atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, vaiko ar vaikų grupės ugdymo(si) poreikius, išsivystymo
lygį, tėvų lūkesčius. Sudaromos ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems ypatingų poreikių ( gabiems,
turintiems specialiųjų poreikių, iš šeimų, priklausančių rizikos grupei). Esant dideliems specialiesiems
poreikiams, ugdymas organizuojamas pagal individualią ugdymo programą.
Tęstinumo principas – glaudžiai bendradarbiaujant su šeima siekiame, kad vaikai sėkmingai
pereitų nuo ugdymo(si) šeimoje ir ankstyvojo amžiaus grupėje prie ugdymo(si) ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus grupėse, atsižvelgiant į vaikų įgytą patirtį ir gebėjimus bei jo ugdymo(si)
perspektyvą.
Konfidencialumo principas – garantuoja, kad apie vaikų pasiekimus ir jų vertinimą informacija
nebus viešinama. Apie vaiko ugdymą(si) ir jo vystymą(si) tėvams ir su vaiku dirbantiems specialistams
informacija teikiama individualiai.
3. UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3.1. Tikslas
Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais,
padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir
vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
3.2. Uždaviniai
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Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant

ugdymo(si) turinį.


Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos

įgūdžius, tenkinti judėjimo poreikį.


Priimti vaiką tokį, koks jis yra, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei,

garantuojant vaiko saugumą, turiningą, džiugų ir kūrybišką ugdymą.


Bendradarbiaujant su šeima, visuomene padėti vaikui suprasti jį supantį pasaulį įvairiais

pasaulio pažinimo būdais, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti.


Ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su bendraamžiais ir

suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, dorovinių elgesio normų, keistis pažintine informacija,
padėti perimti įvairias komunikavimo priemones.


Ugdyti vaiko kūrybiškumą, saviraiškos, gebėjimus, padėti vaikui suvokti meno kūrinių vertę,

ugdyti pagarbą Lietuvių tautos tradiciniam menui, skatinti vaikus save išreikšti įvairiomis meno
priemonėmis ir būdais.
4. UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS
Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius ugdymo(si)
poreikius. Planuojant ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi mokykloje
sukaupta metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis.
Ugdymo metodai.


Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas. Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis skatina
vaikų

pozityvias

emocijas,

padeda

formuotis

kalbiniams

įgūdžiams,

natūraliai

sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą.


Vaizdinis metodas – demonstravimas, stebėjimas – nukreiptas į vaizdinį formavimą apie
vaikus supančią aplinką, jos reiškinius.



Praktinis

metodas

–

vaikų

darbai,

praktinė

veikla,

tyrinėjimai,

stebėjimai,

eksperimentavimai.


Žodinis metodas – pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija – suteikia galimybę perduoti
ar gauti informaciją, natūraliai bendrauti.



Kūrybinis metodas – sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas.



Pažintinės – edukacinės ekskursijos, išvykos – padeda pažinti ir suprasti supančią aplinką.




Sportinės veiklos metodai – estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai.
IKT taikymas – praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, vaizdo medžiagos
stebėjimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai.
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Organizuojant ugdymo procesą taikomi aktyvūs netradiciniai ugdymo(si) metodai – viktorinos,
konkursai – žinių patikrinimas su įvairiausiom pertraukėlėmis; situacinis – spontaniškasis ugdymo
metodas – ugdymui panaudojamas netikėtai susidariusios situacijos ir kt.
Siekiamybė, kad mokymo priemonės:


tenkintų vaiko poreikį žaisti, bendrauti, judėti;



skatintų norą puoselėti ir saugoti savo ir kitų sveikatą;



skatintų vaiko savarankiškumą, saviraišką, kūrybingumą, meninių gebėjimų ugdymą(si).

Priemonių grupės.


Aplinkos kūrimas - pedagogai kartu su vaikais ir jų tėvais, bendruomenės , kuria jaukią,
patogią, vaikų amžių ir poreikius atitinkančią bei įvairiapusį ugdymą skatinančią aplinką.
Siekiama, kad aplinka skatintų vaiko poreikį judėti, veikti, pažinti, kurtų jaukumą, būtų
funkcionali.



Mokymo priemonės (daiktai, žaislai, knygos, įvairios medžiagos ir kt.) – pedagogai siekia,
kad mokymo priemonės atitiktų vaikų amžių, individualius esamus gebėjimus, žadintų norą
pažinti, lavintų loginį mąstymą, aktyvų kūrybingumą, norą žaisti drauge.



Pažintinės - edukacinės išvykos, renginiai, akcijos, popietės, tradicinės šventės – vaikų
veikla, papildanti ugdymo turinį.
5. UGDYMO TURINYS

Ugdymo turinys modeliuojamas apimant visų vaikui reikalingų kompetencijų ugdymą:
Socialinė kompetencija apima vaikų savęs ir aplinkos suvokimą, savo ir kitų žmonių emocijų,
jausmų, elgesio ypatumų pažinimą ir išraišką, savarankiškumo skatinimą, savikontrolės įgūdžių,
atjautos, tolerancijos ugdymą, susijusi gyvenimo su socialine aplinka ir gamta jausmo skatinimą,
meilės gamtai ugdymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Savivoka ir savigarba (5
sritis), Emocijų suvokimas ir raiška (3 sritis), Savireguliacija ir savikontrolė (4 sritis), Santykiai su
suaugusiaisiais (6 sritis), Santykiai su bendraamžiais (7 sritis), Iniciatyvumas ir atkaklumas (14 sritis),
Problemų sprendimas (16 sritis).
Sveikatos saugojimo kompetencija apima vaikų sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sveikos
gyvensenos įgūdžių ugdymą, judėjimo poreikio tenkinimą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų
sritis: Fizinis aktyvumas (2 sritis), Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (1 sritis).
Pažinimo kompetencija

apima domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, jos reiškiniais,

žmonėmis jų jausmais, darbu, kūryba, daiktais, technika, įvairia veikla ir pan.. Ugdyti vaikų
saviraišką, mąstymo pradmenis, skatinti poreikį tyrinėti ir atrasti, keisti, kurti, siekiant užbaigti iki
galo pradėtą darbą ar sumanymą. Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: Mokėjimas
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mokytis (18 sritis), Tyrinėjimas (15 sritis), Aplinkos pažinimas (10 sritis), Skaičiavimas ir matavimas
(11 sritis).
Kalbos ir komunikavimo kompetencija apima kalbėjimo ir bendravimo su vaikais ir suaugusiais
skatinimą, aktyviojo ir pasyviojo žodyno turtinimą ugdant pasakojimo įgūdžius ir gebėjimą klausyti,
meilės gimtajai kalbai ugdymą, vaikų literatūros kūrinių pažinimą. Kompetencija apima šias vaiko
pasiekimų sritis: Sakytinė kalba (8 sritis), Rašytinės kalba (9 sritis).
Meninė kompetencija apima įvairių meno šakų raiškos priemonių pažinimą, gebėjimo reikšti
savo nuotaiką, jausmus, mintis bei santykį su pasauliu įvairiomis meninės raiškos priemonėmis
ugdymą, saviraiškos, kūrybiškumo skatinimą, kalendorinių švenčių ir liaudies papročių pažinimą.
Kompetencija apima šias vaiko pasiekimų sritis: : Kūrybiškumas (17 sritis), Meninė raiška (12 sritis),
Estetinis suvokimas (13 sritis).
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6. UGDYMO TURINIO IŠDĖSTYMAS
KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI.
Nuostata: Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius.
2-3 metų





Valgo ir geria
padedamas arba
savarankiškai.
Suaugusiojo
padedamas vaikas
rengiasi, plaunasi,
šluostosi rankas,
išpučia nosį.
Paprašytas padeda
žaislą į nurodytą
vietą.

Vaiko gebėjimai
4-5 metų

3-4 metų






Savarankiškai valgo
ir geria.
Pradeda naudoti stalo
įrankius.
Suaugusiojo
padedamas
nusirengia ir
apsirengia, bando
praustis, nusišluostyti
veidą, rankas.
Padeda į vietą vieną
kitą daiktą.







Valgo gana tvarkingai.
Primenamas po valgio
skalauja burną. Pasako,
kodėl reikia plauti
vaisius, uogas, daržoves.
Padeda suaugusiajam
serviruoti ir po valgio
sutvarkyti stalą.
Dažniausiai
savarankiškai naudojasi
tualetu. Šiek tiek
padedamas apsirengia ir
nusirengia, apsiauna ir
nusiauna batus. Šiek tiek
padedamas plaunasi
rankas, prausiasi,
nusišluosto rankas ir
veidą. Priminus
čiaudėdamas ar
kosėdamas prisidengia
burną ir nosį. Gali
sutvarkyti dalį žaislų, su
kuriais žaidė.
Pasako, kad negalima
imti degtukų, vaistų,
aštrių ir kitų pavojingų
daiktų.

5-6 metų







Valgo tvarkingai,
dažniausiai taisyklingai
naudojasi stalo įrankiais.
Domisi, koks maistas
sveikas ir visavertis.
Serviruoja ir tvarko
stalą, vadovaujamas
suaugusiojo.
Savarankiškai
apsirengia ir nusirengia,
apsiauna ir nusiauna
batus. Priminus plaunasi
rankas, prausiasi,
nusišluosto rankas ir
veidą. Priminus tvarkosi
žaislus ir veiklos vietą.
Žaisdamas, ką nors
veikdamas stengiasi
saugoti save ir kitus.
Priminus stengiasi
sėdėti, stovėti, vaikščioti
taisyklingai.
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Valgo tvarkingai. Pasako,
jog maistas reikalingas, kad
augtume, būtume sveiki.
Įvardija vieną kitą maisto
produktą, kurį valgyti
sveika, vieną kitą – kurio
vartojimą reikėtų riboti.
Savarankiškai serviruoja ir
tvarko stalą.
Savarankiškai apsirengia ir
nusirengia, apsiauna ir
nusiauna batus.
Suaugusiųjų padedamas
pasirenka drabužius ir
avalynę pagal orus.
Priminus ar savarankiškai
plaunasi rankas, prausiasi,
nusišluosto rankas ir veidą.
Dažniausiai savarankiškai
tvarkosi žaislus.
Savarankiškai ar priminus
laikosi sutartų saugaus
elgesio taisyklių. Stebint
suaugusiajam saugiai
naudojasi veiklai skirtais
aštriais įrankiais. Žino, kaip
saugiai elgtis gatvėje, kur
kreiptis iškilus pavojui,
pasiklydus.
Priminus stengiasi
vaikščioti, stovėti, sėdėti

taisyklingai.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai





Ankstyvasis amžius
Valgo šaukštu, šaukšteliu, šakute. Pasako, kokius
patiekalus mėgsta.
Sudėlioja žaislus į jiems skirtas vietas.
Mėgina apsiauti batukus, apsivilkti, bando sagstyti
sagas, varstyti batų raištelius.
Prieš valgį, pasinaudojęs tualetu, susitepęs pats
plaunasi rankas.









Ikimokyklinis amžius
Valgo nedideliais gabaliukais, gerai sukramto, valgydamas nekalba, neužsiima pašaliniais darbais.
Išmano, kuriems patiekalams valgyti skirti įvairūs stalo įrankiai. Valgo įvairų maistą.
Pasako, kaip reikia apsirengti šiltu ir šaltu oru.
Saugiai elgiasi grupėje, lauko aikštelėje.
Taisyklingai naudojasi peiliu.
Jaučia, kada sušilo arba sušalo, ir savarankiškai apsirengia arba nusirengia.
Plaunasi rankas, prausiasi, tvarkosi.

FIZINIS AKTYVUMAS.
Nuostata: Noriai, džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų






Savarankiškai
atsistoja, stovi,
pasilenkia, eina į
priekį, šoną ir
atgal, eina
stumdomas ar
tempdamas daiktą,
bėga tiesiomis
kojomis,
padedamas lipa
laiptais aukštyn.
Pasuka riešą,
apverčia plaštaką
delnu žemyn,
mosteli plaštaka,
paima daiktą iš
viršaus apimdamas
jį pirštais, ploja
rankomis.
Ridena, meta,
gaudo kamuolį.









Pastovi ant vienos
kojos.
Bėga keisdamas kryptį,
greitį.
Lipa ir nulipa laiptais
pakaitiniu žingsniu,
laikydamasis
suaugusiojo rankos ar
turėklų.
Atsispirdamas abiem
kojomis pašoka nuo
žemės, nušoka nuo
laiptelio.
Geriau derina akiesrankos, abiejų rankų ir
kojų judesius, veria ant
virvutės sagas, ridena,
mėto, gaudo, spiria
kamuolį, įkerpa
popieriaus kraštą.







Stovėdamas pasistiebia,
atsistoja ant kulnų,
stovėdamas ir
sėdėdamas atlieka
įvairius judesius kojomis
bei rankomis.
Eina ant pirštų galų, eina
siaura(5 cm) linija,
gimnastikos suoleliu,
lipa laiptais aukštyn ir
žemyn nesilaikydamas
už turėklų, šokinėja
abiem ir ant vienos
kojos, nušoka nuo
paaukštinimo.
Pieštuką laiko tarp
nykščio ir kitų pirštų,
tiksliau atlieka judesius
plaštaka ir pirštais bei
ranka. Ištiestomis
rankomis pagauna didelį
kamuolį. Judesius
tiksliau atlieka kaire
arba dešine ranka, koja.

14

5-6 metų








Eina pristatydamas
pėdą prie pėdos,
pakaitiniu ir
pristatomuoju
žingsniu, aukštai
keldamas kelius,
atlikdamas judesius
rankomis, judėdamas
vingiais.
Greitas, vikrus,
bėgioja vingiais,
greitėdamas ir
lėtėdamas,
išsisukinėdamas, bėga
ant pirštų galų.
Šokinėja abiem
kojomis vietoje ir
judėdamas pirmyn, ant
vienos kojos, šokinėja
per virvutę, peršoka
žemas kliūtis, pašoka
siekdamas daikto.
Spiria kamuolį iš
įvairių padėčių, į

Brandesniems









Eina ratu, poroje,
prasilenkdamas, gyvatėle,
atbulomis, šonu.
Ištvermingas, bėga ilgesnius
atstumus. Bėga pristatomu ar
pakaitiniu žingsniu, aukštai
keldamas kelius, bėga
suoleliu, įkalnėn, nuokalnėn.
Šokinėja ant vienos kojos
judėdamas pirmyn, šoka į
tolį, į aukštį.
Važiuoja dviračiu.
Rankos ir pirštų judesius
atlieka vikriau, greičiau,
tiksliau, kruopščiau.
Tiksliau valdo pieštuką bei
žirkles ką nors piešdamas,
kirpdamas.
Su kamuoliu atlieka sporto
žaidimų elementus, žaidžia
komandomis, derindami
veiksmus.






taikinį.
Pieštuką ir žirkles
laiko beveik
taisyklingai.
Tiksliai atlieka
sudėtingesnius
judesius pirštais ir
ranka.
Įsisupa ir supasi
sūpynėmis.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai






Ankstyvasis amžius
Žaidžia su judėjimą skatinančiais žaislais.
Vaikas įmeta sagą, kaštoną, gilę į dėžutę, kurioje
padaryta tinkamo dydžio anga.
Laikomas už rankos šokinėja abiem kojomis, ant
vienos kojos, paskui ant kitos.
Įkerpa žirklėmis popieriaus kraštą.
Gaudo suaugusiojo metamą kamuolį.










Ikimokyklinis amžius
Žaisdamas juda įvairiais būdais.
Pieštuku, teptuku braižo geometrines figūras.
Meta kamuolį į žemę viena ranka, o kita jį pagauna.
Juda greta kito vaiko poroje, ratu, rikiuotėje, sutartinai su kitais vaikais.
Važiuoja dviračiu plačiu ir siauru takeliu, ratu.
Savarankiškai įveria siūlą, dygsniuoja, neria vąšeliu.
Kerpa įvairias formas taisyklingai naudodamasis žirklėmis.
Žaidžia komandinius žaidimus.

EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA.
Nuostata: Domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais.
2-3 metų





Džiaugsmą, liūdesį,
baimę, pyktį reiškia
skirtingu
intensyvumu.
Vis dar būdinga
greita nuotaikų kaita.
Atpažįsta kito vaiko
ar suaugusiojo
džiaugsmo, liūdesio,
pykčio emocijų

Vaiko gebėjimai
4-5 metų

3-4 metų





Pradeda atpažinti, ką
jaučia, turi savus
emocijų raiškos
būdus.
Pradeda vartoti
emocijų
pavadinimus.
Pastebi kitų žmonių
emocijų išraišką,
atpažįsta aiškiausiai







Pradeda suprasti, kad
skirtingose situacijose
jaučia skirtingas
emocijas.
Pavadina pagrindines
emocijas.
Atpažįsta kitų emocijas
pagal veido išraišką,
elgesį, veiksmus.
Pradeda suprasti, kad jo
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5-6 metų






Atpažįsta bei pavadina
savo jausmus ir
įvardija situacijas,
kuriose jie kilo.
Vis geriau supranta ne
tik kitų jausmus, bet ir
situacijas, kuriose jie
kyla .
Pradeda kalbėtis apie
jausmus su kitais –

Brandesniems




Apibūdina savo jausmus,
pakomentuoja juos
sukėlusias situacijas bei
priežastis.
Beveik neklysdamas iš
veido mimikos, balso, kūno
pozos nustato, kaip jaučiasi
kitas, pastebi nuskriaustą,
nusiminusį ir dažniausiai
geranoriškai stengiasi jam

išraiškas.

reiškiamas emocijas
ir į jas skirtingai
reaguoja.

ir kitų emocijos gali
skirtis (jam linksma, o
kitam tuo pat metu
liūdna).

pasako ar paklausia,
kodėl pyksta, kodėl
verkia.



padėti.
Pradeda kalbėtis apie tai, kas
gali padėti pasijusti geriau,
jei esi nusiminęs, piktas.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai




Ankstyvasis amžius
Džiaugsmą išreiškia ir ramiai šypsodamasis, ir
kvatodamas balsu.
Ant suaugusiojo supykęs vaikas atpažįsta šį jausmą ir
gali pareikšti: „Aš piktas!“
Jei kitas vaikas šypsodamasis jam tiesia žaislą- pats
nusišypso ir pradeda su juo žaisti.








Ikimokyklinis amžius
Pažiūrėjęs į bendraamžį pasako, ar jis linksmas, ar rimtas, ar liūdnas.
Auklėtojo padedamas susitaria su draugu žaisti žaislu paeiliui.
Tėvams pasakoja apie dienos nuotaikų kaitą.
Draugiškai pakviečia kitą žaisti kartu, jei šis atrodo draugiškai nusiteikęs.
Žino keletą išeičių, ką galima daryti, kai kas nors erzina, atima žaislus, suduoda.

SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ.
Nuostata: Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį.
2-3 metų






Išsigandęs,
užsigavęs, išalkęs
nusiramina
suaugusiojo
kalbinamas,
glaudžiamas,
maitinamas.
Pats ieško
nusiraminimo
būdų.
Pradeda valdyti
savo emocijų
raišką ir veiksmus,
reaguodamas į juo
besirūpinančio
suaugusiojo veido
išraišką, balso
intonaciją, žodžius.

Vaiko gebėjimai
4-5 metų

3-4 metų







Yra ramus ir rodo
pasitenkinimą kasdiene
tvarka bei ritualais.
Žaisdamas kalba su
savimi, nes kalba
padeda suteikti dėmesį,
kontroliuoti savo elgesį.
Išbando įvairius
konfliktų sprendimo ar
savo interesų gynimo
būdus (rėkia, neduoda
žaislo ir kt.).
Bando laikytis
suaugusiojo prašymų ir
susitarimų.









Nusiramina kalbėdamas
apie tai, kas jį įskaudino,
ir girdėdamas
suaugusiojo
komentarus.
Pradeda valdyti savo
emocijų raiškos
intensyvumą
priklausomai nuo
situacijos.
Paklaustas ramioje
situacijoje pasako
galimas savo ar kito
asmens netinkamo
elgesio pasekmes.
Nuolat primenant ir
sekdamas suaugusiojo
bei kitų vaikų pavyzdžiu
laikosi grupėje
numatytos tvarkos,
susitarimų ir taisyklių.
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5-6 metų








Nusiramina,
atsipalaiduoja,
klausydamasis ramios
muzikos, pabuvęs
vienas, kalbėdamasis
su kitais.
Vis dažniau jausmus
išreiškia mimika ir
žodžiais, o ne
veiksmais.
Ramioje situacijoje
sugalvoja kelis
konflikto sprendimo
būdus, numato jų
taikymo pasekmes.
Pats primena kitiems
tinkamo
elgesiotaisykles ir
bando jų laikytis be
suaugusiųjų priežiūros.

Brandesniems








Pats taiko įvairesnius
nusiraminimo,
atsipalaidavimo būdus.
Bando susilaikyti nuo
netinkamo elgesio jį
provokuojančiose situacijose,
ieško taikių išeičių, kad
neskaudintų kitų.
Stengiasi suvaldyti savo
pyktį, įniršį.
Supranta susitarimų,
taisyklių prasmę bei
naudingumą ir dažniausiai
savarankiškai jų laikosi.
Lengvai priima dienos
ritmo pasikeitimus.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai







Ankstyvasis amžius
Pargriuvęs bėga pas juo besirūpinantį suaugusįjį ir
rodo, kur skauda.
Pavargęs migdosi apkabinęs savo mėgstamą minkštą
žaislą.
Noriai sėdasi prie stalo atėjus pietų metui.
Sako „aš pats“, suaugusysis nori jam padėti.
Suaugusiojo paprašytas priima atstumtą vaiką į
žaidimą.









Ikimokyklinis amžius
Bando tartis dėl norimo žaislo.
Priminus ir padedant sutvarko žaislus, su kuriais žaidė.
Pavargęs ar nusiminęs, nueina pažaisti „Ramybės kamelyje“.
Bendraamžio erzinamas nusisuka ir nueina šalin, susilaikydamas nuo konflikto.
Paprašytas tvarko kitų išmėtytus žaislus, nors ir pyksta bei mano, jog tai neteisinga.
Laikosi susitarimo paprašyti draugo, jei nori pažaisti su jo žaislu.

SAVIVOKA IR SAVIGARBA.
Nuostata: Save vertina teigiamai.
2-3 metų





Turi savo kūno išorės
vaizdinius.
Pavadina kelias kūno
dalis.
Supranta, ką ir kaip
gali padaryti pats,
išreiškia savo norus.
Džiaugiasi
didėjančiomis savo
galimybėmis judėti,
atlikti veiksmus,
kalbėti, tikisi
suaugusiojo
pritarimo palaikymo.

Vaiko gebėjimai
4-5 metų

3-4 metų








Kalba pirmuoju
asmeniu.
Savo „aš“ sieja su
savo veikla ir daiktų
turėjimu- pasako, ką
daro, ką turi.
Pasako, kas jis yraberniukas ar
mergaitė.
Pavadina 5- 6 kūno
dalis.
Didžiuojasi tuo, ką
turi ir ką gali daryti.
Tikisi, kad
suaugusieji ir vaikai
jį mėgsta ir priima.








Supranta, kad turi nuo
kitų atskirą savo norų,
ketinimų, jausmų pasaulį.
Pasako, kaip jaučiasi, ko
nori jis pats ir kaip
jaučiasi, ko nori kitas
asmuo.
Supranta, kad suaugęs
žmogus negalėjo matyti
to, ką jis matė, ką darė
arba kas atsitiko, jeigu
nebuvo kartu.
Mano, kad yra geras,
todėl kiti jį mėgsta.

5-6 metų





Supranta, kad jis buvo,
yra ir visada bus tas
pats asmuo.
Jaučiasi esąs šeimos,
vaikų grupės narys,
kalba apie šeimą,
draugus.
Savęs vertinimas
nepastovus, priklauso
nuo tuo metu išsakyto
suaugusiojo vertinimo,
siekia kitų dėmesio,
palankių vertinimų.

Brandesniems








Vis geriau suvokia savo
norus, jausmus, savybes,
gebėjimus, šeimą,
bendruomenę, Tėvynę.
Ima suvokti save, kaip galintį
daryti įtaką kitam ir
atsakingai pasirinkti.
Juokiasi iš savo klaidų ar
mažų nelaimių, jeigu jos
nesukėlė rimtų pasekmių.
Save apibūdina,
nusakydamas fizines ir
elgesio savybes, priklausymą
šeimai, grupei, gali pasakyti
savo tautybę.
Save ir savo gebėjimus
vertina teigiamai.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai


Ankstyvasis amžius
Parodo save neseniai darytose šeimos, vaikų grupės
nuotraukose ir pasako savo vardą.




Ikimokyklinis amžius
Pasako auklėtojai, ką veikė per išeiginės dienas, o šeimos nariams – ką veikė darželyje.
Parodo save kūdikį iš namų atsineštose nuotraukose.
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Prieina prie suaugusiojo, kad parodytų, ko išmoko.
Paklaustas, „Kas tu esi- berniukas ar mergaitė?“,
teisingai atsako: „Berniukas‘ arba „Mergaitė“.




Nupiešia save ir pakomentuoja, kaip atrodo, ką turi, ką veikia, pasako ką nors apie šeimą,
bendruomenę, Tėvynę.
Iš intonacijų, žodžių, veido išraiškos, pozos supranta, kada kitas palankiai ar nepalankiai nusiteikęs
jo atžvilgiu.

SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS.
Nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų

Lengvai
atsiskiria nuo
 Sunkiai atsiskiria
 Lengviau nei antraisiais






nuo mamos, tėčio
ar globėjo.
Akivaizdžiai
parodo prieraišumą
prie juo
besirūpinančio
suaugusiojo.
Dažniausiai vykdo
jam suprantamus
suaugusiojo
prašymus, kreipiasi
į jį pagalbos.
Bijo nepažįstamų
žmonių, nežinomos
aplinkos, neįprastų
žaislų.








metais atsiskiria nuo
tėvų.
Drąsiai veikia,
rizikuoja, išbando ką
nors nauja, kai šalia yra
suaugusysis.
Mėgdžioja, tačiau
žaidime savaip
pertvarko suaugusiųjų
veiksmus, žodžius,
intonaciją.
Nevisada priima
suaugusiojo pagalbą.
Ramiai stebi
nepažįstamus žmones,
kai auklėtojas yra šalia
jo arba netoliese.









tėvų ar globėjų.
Grupėje jaučiasi saugus,
rodo pasitikėjimą grupės
auklėtojais, supranta jų
jausmus,
bendradarbiauja su jais.
Paklaustas suaugusiajam
pasako savo nuomonę.
Dažniausiai stengiasi
laikytis suaugusiųjų
nustatytos tvarkos.
Priima suaugusiųjų
pagalbą, pasiūlymus.
Mėgsta ką nors daryti
kartu su suaugusiuoju.
Kalbasi, ką nors veikia
su nepažįstamais
žmonėmis, kai
auklėtojas yra šalia jo.

5-6 metų







Rodo, prašo, siūlo,
aiškina, nurodinėja,
įtraukdamas suaugusįjį
į savo žaidimus,
bendrą veiklą,
pokalbius apie
savijautą ir elgesį.
Priima su veikla
susijusius suaugusiojo
pasiūlymus.
Tikrina suaugusiojo
išsakytas leistino
elgesio ribas ir laukia
komentarų.
Dažniausiai laikosi
sutartų taisyklių,
tačiau stipriai supykęs,
išsigandęs,
susijaudinęsg ali
priešintis
suaugusiajam.

Brandesniems









Nusiteikęs geranoriškai,
pagarbiai, mandagiai
bendrauti su suaugusiaisiais.
Tariasi, diskutuoja su jais dėl
dienotvarkės ir elgesio
taisyklių, teikia pasiūlymus,
stengiasi laikytis susitarimų,
nors kartais su suaugusiuoju
bendrauja priešiškai.
Kasdienėse situacijose bando
tinkamu būdu išsakyti
priešingą nei suaugusiojo
nuomonę.
Paprašytas paaiškina, kodėl
negalima bendrauti su
nepažįstamais žmonėmis, kai
šalia nėra juo besirūpinančio
suaugusiojo.
Žino, į ką galima kreiptis
pagalbos pasimetus, nutikus
nelaimei.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai




Ankstyvasis amžius
Verkia ar sunerimsta, atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau
raminamas glaudžiasi prie auklėtojo, susidomi kitais
vaikais ir žaidimais.
Mėgsta, kai jo žaidimą stebi, juo žavisi, jam pritaria
juo besirūpinantis suaugęs žmogus.
Vaikas bijo eiti iš grupės į salę, bet vedamas už rankos
ten eiti sutinka.








Ikimokyklinis amžius
Vaikas atsisveikina su tėvais ir pats bėga į grupę, dairosi, ką ir su kuo žaisti.
Vaikas įsitraukia į auklėtojos pasiūlytą veiklą, tačiau ją plėtoja savitai, kalbasi su auklėtoju.
Į grupę atėjusiems svečiams aprodo savo žaislus, darbelius, atsako į jų klausimus.
Atėjęs iš namų auklėtojui pasipasakoja savo rūpesčius ir džiaugsmus.
Vaikas pasako, kokio elgesio norėtų grupėje ir kartu su auklėtojusuformuluoja taisyklę.
Vaikas paaiškina auklėtojui, kad dabar nenori piešti piešinio, pasako, kad nori žaisti statybų
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Smalsiai apžiūrinėja į grupę atėjusius svečius, paima
jų duodamą žaislą, jeigu šalia yra auklėtojas.

kampelyje.

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS.
Nuostata: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
 Kartu su
 Mėgsta žaisti greta
 Ieško bendraamžių


kitų vaikų, stebėti
jų veiklą.
Gali duoti žaislą
kitam, jį imti iš
kito, tačiau
supykęs gali gali
atimti žaislą iš kito,
jam suduoti.








draugijos.
Žaidžia greta, trumpam
įsitraukia į kito vaiko
žaidimą.
Bendrauja mimika,
judesiais, veiksmais,
dažniau kalbasi su kitu
vaiku.
Audringai reiškia teises
į savo daiktus, žaislus,
nori kito vaiko jam
patinkančio žaislo.
Gali simpatizuoti
kuriam nors vaikui.







bendraamžiais žaidžia
bendrus žaidimus .
Žaisdamas mėgdžioja
kitus vaikus, supranta
jų norus.
Tariasi dėl vaidmenų,
siužeto, žaislų.
Padedamas
suaugusiojo, palaukia
savo eilės, dalijasi
žaislais.
Gali turėti vieną ar
kelis nenuolatinius
žaidimų partnerius.

5-6 metų
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Sėkmingai įsitraukia į
vaikų grupę ir nuolat
kartu žaidžia.
Geranoriškai veikia
kartu su kitais,
siūlydamas savo
sumanymą ar
priimdamas kitų
sumanymą,
fantazuodamas.
Tikslingai atsineša
žaislą iš namų
bendram žaidimui su
žaidimo draugu.
Noriai žaidžia su
vaikais iš kitos
kultūrinės ar socialinės
aplinkos, natūraliai
priima vaikų
skirtumus.
Gali padėti kitam
vaikui. Pats randa
nesutarimo, konflikto
Sprendimo būdą arba
prašo suaugusiojo
pagalbos.
Gali turėti draugą arba
kelis kurį laiką
nesikeičiančius
žaidimų partnerius.

Brandesniems












Rodo iniciatyvą bendrauti ir
bendradarbiauti su kitais
vaikais, palaikyti su jais gerus
santykius.
Taikiai diskutuoja, tariasi,
derasi su kitais vaikais dėl
žaidimų sumanymų ir veiklos.
Dalijasi žaislais ir kovoja už
kitų teisę žaisti paeiliui.
Siekdamas rasti kompromisą,
įsitraukia į derybų procesą.
Supranta, kad grupė vaikų,
norėdama veikti sutartinai, turi
susitarti dėl visiems priimtino
elgesio.
Supranta, koks elgesys yra
geras ar blogas ir kodėl.
Suvokia savo veiksmų
pasekmes sau ir kitiem.
Turi draugą arba kelis
nuolatinius žaidimų partnerius.
Palaiko ilgalaikę draugystę
mažiausiai su vienu vaiku.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai






Ankstyvasis amžius
Vaikas stebi, ką daro kitas, pakartoja jo veiksmus.
Bando atimti žaislą iš kito vaiko, kai šis jo neatiduoda,
suduoda jam kastuvėliu.

Išmoksta pasakyti:“ Nesimušk, man skauda.“
Dažniau nei su kitais žaidžia su vienu vaiku.









Ikimokyklinis amžius
Vaikai supranta kito norą žaisti kartu.
Vaikas duoda žaislą kitam, jie šis labai nori.
Pamatęs žaidžiančius vaikus, pasiprašo į žaidimą.
Pats sugalvoja žaidimą ir pakviečia kitus žaisti.
Į grupę kasdien atsineša vis kitą žaislą, kad galėtų su juo žaisti su kitais vaikais.
Vaikai derasi.
Pasako, kuris vaikas yra jo draugas.

SAKYTINĖ KALBA.
Nuostata: Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
Klausymas
 Klausosi ir kalba,
mimika, gestais
reaguoja į
suaugusiųjų ir
vaikų kalbėjimą.
 Supranta vaikų ir
suagusiųjų kalbą
apie artimiausios
aplinkos objektus,
reiškinius,
nesudetingus
trumpus tekstus.
 Supranta ir greitai
mokosi paprastų
naujų žodžių.
Kalbėjimas
 Noriai dalyvauja
pokalbiuose.
 Dviejų trijų žodžių
sakiniais kalba apie
tai, ką mato ir
girdi, kas atsitiko,

Klausymas
 Klausosi skaitomų ir
pasakojamų kūrinėlių,
naujų žodžių.
 Išklauso, supranta ir
reaguoja į kelis vienas
paskui kitą sekančius
prašymus, siūlymus,
patarimus.
Kalbėjimas
 3-4 žodžių sakiniais
kalba ir klausinėja apie
save, savo norus,
išgyvenimus.
 Kalba ir klausinėja apie
tai, ką matė ir girdėjo.
 Domisi laidomis,
animaciniais filmais
vaikams.
 Vienu ar keliais
žodžiais atsako į
klausimus.
 Kalba kelių žodžių

Klausymas
 Klausosi aplinkinių
pokalbių, sekamų,
pasakojamų, skaitomų,
deklamuojamų kūrinių
literatūrine kalba,
tarmiškai.
 Pradeda išklausyti,
suprasti ir reaguoti į
tai, ką jam sako,
aiškina suaugusysis ar
vaikas.
 Stengiasi suprasti kita
kalba kalbančių vaikų
norus, pasiūlymus.
Kalbėjimas
 Kalba pats sau, kalba
kitam, klausinėja,
užkalbina, prašo,
pašaukia, kartais laikydamasis elementarių
kalbinio etiketo normų.
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5-6 metų

Brandesniems

Klausymas
 Klausosi įvairaus
turinio tekstų apie
aplinką, įvairius
įvykius, reiškinius,
klausosi gyvai, įrašų.
 Supranta
sudėtingesnio turinio
tekstus.
 Supranta, kad į jį
kreipiamasi ar
kalbama ne gimtąja
kalba.
Kalbėjimas
 Natūraliai kitiems
kalba apie tai, ką žino,
veikia, ko nori, tikisi,
nesupratus paaiškina,
pakartoja.
 Kalbėdamas žiūri į
akis.
 Kalba, pasakoja apie
tai, kas buvo nutikę,

Klausymas
 Klausosi draugų ir savo kalbos
įrašų, įvairių stilių tekstų,
mįslių, erzinimų, pajuokavimų
bendrine kalba ir tarme.
 Supranta knygelės,
pasakojimo, pokalbio turinį,
įvykių eigą.
 Supranta pajuokavimus,
dviprasmybes,
frazeologizmus, perkeltinę
žodžių prasmę.
 Supranta artimiausioje
aplinkoje vartojamus kitos
kalbos žodžius.
Kalbėjimas
 Kalba natūraliai,
atsižvelgdamas į bendravimo
situaciją, išsakydamas savo
patirtį, norus, svajones,
svarstymus.
 Kalba apie problemų
sprendimą, vartoja



ko nori.
Suaugusiojo
padedamas kartoja
girdėtus trumpus
kūrinėlius.



sakiniais, žodžius
derina pagal giminę,
skaičių, linksnį.
Kartu su suaugusiuoju
deklamuoja
eilėraštukus, užbaigia
žinomas pasakas.











Kalba, pasakoja apie
tai, ką jaučia ir jautė,
veikia ir veikė.
Žaidžia garsais ir
žodžiais, kuria naujus
žodžius.
Kalba, pasakoja apie
tai, ką mato ir matė,
girdi ir girdėjo, ką
sužinojo, suprato,
vartodamas
elementarius terminus,
girdėtus naujus
žodžius.
Kalbėdamas vartoja
paprastos konstrukcijos
gramatiškai
taisyklingus sakinius.
Taisyklingai taria
daugumą gimtosios
kalbos žodžių garsų.
Padedant atpažįsta
žodyje kelis atskirus
garsus.
Deklamuoja trumpus
eilėraščius, atkartoja
trumpas pasakas ar
apsakymus,
pridėdamas savo
žodžių.










įvykę, tai siedamas su
žmonėmis, tautos
gyvenimu, gamtos
reiškiniais.
Vartoja įvairią
techniką, transporto
priemones bei
prietaisus įvardijančius
žodžius.
Pasakoja, kalbasi apie
matytus animacinius
filmus, televizijos
laidas, žaistus
kompiuterinius
žaidimus.
Laisvai kalba
sudėtiniais sakiniais,
žodžius į sakinius
jungia laikydamasis
perprastų kalbos
taisyklių.
Vartoja daugumą
kalbos dalių.
Išgirsta pirmą ir
paskutinį garsą jo
paties, tėvų, draugų
vardažodžiuose,
trumpuose žodžiuose.

Ankstyvasis amžius

Ikimokyklinis amžius
Klausymas
 Domisi aplinkinių pokalbiais, pasakojimais – „viską girdi“.
 Vaikas išklauso draugą ir reaguoja į jo kalbą.
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Vaiko veiksenų pavyzdžiai
Klausymas
 Mimika, gestais, trumpais žodeliais atsako į
suaugusiojo klausimus, prašymus.



mandagumo bei vaizdingus
žodžius.
Bando susikalbėti su
kitakalbiu vaiku,
suaugusiuoju.
Garsiai svarsto savo
planuojamos veiklos eigą.
Klausinėja apie tai, kas
išgirsta, matyta, sugalvota,
pajausta.
Pasakoja, kalba apie aplinką,
gamtos reiškinius, techniką,
įvardydamas įvairias detales,
savybes, būsenas, vartodamas
naujai išgirstus sudėtingesnės
sandaros žodžius.
Kalba taisyklingais sudėtingais
sakiniais, vartoja pagrindines
kalbos dalis.
Išgirsta žodžius, kurie panašiai
skamba, bet turi skirtingą
reikšmę.
Išgirsta pirmą, paskutinį ir
žodžio viduryje esančius
garsus.
Skiria gimtosios kalbos
žodžius nuo išgirstų kitos
kalbos žodžių.
Komentuoja meno kūrinius,
atpasakoja pasakas,
padavimus, apsakymus,
matytus ir girdėtus per įvairias
skaitmenines laikmenas.



Mėgsta klausytis jau žinomų kūrinėlių, suklūsta
išgirdęs jau girdėtą pasakojimą, aiškinasi nesuprastą
žodį.
Kalbėjimas
 Išgirdęs deklamuojamą eilėraštuką, kartoja.
 Vaikas komentuoja filmuką.
 Gestikuliuoja rankomis.




Supranta, kad skirtingo turinio tekstai suteikia specifinę informaciją.
Mėgdžioja įrašytos pasakos personažų kalbėjimą, rodo įvairias grimasas.
Kalbėjimas
 Vaikas pasakoja, ką girdėjęs.
 Deklamuoja savo kūrybos eilėraštuką.
 Vaikas pasakoja apie tai, kas buvo.
 Vaikas komentuoja matomą paveikslą.

RAŠYTINĖ KALBA
Nuostata: Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
2-3 metų

3-4 metų

Skaitymas
 Varto knygeles,
žiūrinėja
paveikslėlius,
piršteliu juos rodo.
 Nori, kad jam
paskaitytų.
 Kreipia dėmesį į
aplinkoje esančias
raides, žodžius,
simbolius.
Rašymas
 Įvairiomis rašymo
priemonėmis
spontaniškai
brauko popieriaus
lape.

Skaitymas
 Varto knygeles, dėmesį
skirdamas ne tik
paveikslėliams, bet ir
tekstui.
 Geba sieti paveikslėlius
su juose vaizduojamais
konkrečiais daiktais,
juos pavadina.
 Pradeda pažinti
aplinkoje esančius
simbolius.
Rašymas
 Įvairiomis rašymo
priemonėmis
kraigalioja vertikalias ir
horizontalias linijas.

Vaiko gebėjimai
4-5 metų
Skaitymas
 Domisi skaitymu.
Vaizduoja, kad skaito
knygą, kuri jam buvo
skaityta.
 Skaito knygelių
paveikslėlius, įvardija
įvairių objektų ir
veikėjų bruožus,
veiksmus.
 Atkreipia dėmesį į
raides, simbolius
aplinkoje, pradeda jais
manipuliuoti įvairioje
veikloje.
Rašymas
 Domisi ne tik
įvairiomis rašymo
priemonėmis, bet ir
galimybe rašyti.
 Keverzonėse ir
piešiniuose pasirodo
realių raidžių
elementai ir raidės.
 Raidėmis ir simboliais
pradeda manipuliuoti
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Skaitymas
Skaitymas
 Domisi abėcėlės
 Domisi knygomis, įvairiais
raidėmis.
rašytiniais tekstais, supranta
nesudėtingą jų siužetą,
 Pastebi žodžius,
klausinėja.
prasidedančius ta pačia
raide.
 Pradeda suprasti ryšį tarp
knygos teksto, iliustracijų ir
 Supranta, kad kai
asmeninės patirties.
kurios raidės turi savo
 Žino keliolika abėcėlės
pavadinimą ir
specifinę grafinę
raidžių.
raišką.
 Supranta, kad garsas siejamas
 Supranta aplinkoje
su raide, o raidės sudaro žodį.
matomų kai kurių
 Pradeda skirti žodžius
spausdintų žodžių
sudarančius garsus, skiemenis.
prasmę.
 Gali perskaityti užrašus,
 Sugalvoja
kuriuos mato gatvėse,
pavadinimus
pavyzdžiui, parduotuvių,
paveikslėliams,
kirpyklų, kavinių
knygelėms.
pavadinimus.
 Įvardija specifinius
Rašymas
skaitomo teksto
 Spausdintomis raidėmis rašo
veikėjų bruožus.
savo vardą, kopijuoja
Rašymas
aplinkoje matomus žodžius.
 Domisi ir supranta
 Piešiniuose užrašo atskirų
skirtingų spaudinių
objektų pavadinimus.
funkcijas
 Įvairiais simboliais bando

įvairioje veikloje.








(kalendorius,
valgiaraštis, reklama,
bukletas ir pan.).
Kopijuoja raides,
paprastus žodžius.
„Iliustruoja“ pasakas,
pasakojimus, istorijas,
filmukus,
iliustracijose
parašydamas
nukopijuotas raides,
žodžius.
Kuria ir gamina rankų
darbo knygeles su
elementariais
nukopijuotais
sakiniais, žodžiais,
raidėmis.
Braižo ir aiškina
planus, schemas,
grafikus.
Bando rašyti raides,
pradėdamas savo
vardo raidėmis.

perteikti informaciją.
 Planšetiniu kompiuteriu rašo
raides, žodžius.
 Supranta rašymo tikslus.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai
Ankstyvasis amžius
Skaitymas
 Skiria grupėje esančius simbolius ženklus: įvairius
žaidimų kampelius, patalpas žyminčius ženklus ir kt.
 Reikalauja, kad knygelė būtų skaitoma po kelis kartus.
Rašymas
 Spontaniškai brauko popieriaus lape.

Ikimokyklinis amžius
Skaitymas
 Vaikas vartydamas knygą skaito.
 Sugalvoja pavadinimus knygelėms.
 Vaikas eidamas gatve skaito gatvės pavadinimą.
Rašymas
 Vaiko kraigalionėse matomos raidės „o“, „i“ ir raidės „a“ elementai.
 Vaikas kuria informacinę laikraščio skiltį.
 Vaikas užrašo vardą.
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APLINKOS PAŽINIMAS.
Nuostata: Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sižinojęs ką nors nauja.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
 Pažįsta gyvenamosios

 Stebi ir atpažįsta
 Atpažįsta ir pavadina





artimiausią savo
aplinką,
orientuojasi joje.
Pažįsta ir pavadina
kai kuriuos
gyvūnus, žmones,
daiktus, jų
atvaizdus.
Žino kai kurių
daiktų paskirtį ir
jais naudojasi
(šukos, šaukštas,
nosinaitė).






vis daugiau
artimiausioje aplinkoje
esančių augalų, gyvūnų,
daiktų, domisi jais.
Skiria atskirus gamtos
teiškinius.
Orientuojasi savo
grupės, darželio, namų
aplinkoje.
Pasako savo ir savo
šeimos narių vardus.
Dalyvauja prižiūrint
augalus ir gyvūnus.










vietovės objektus.
Pasako miesto, gatvės,
kurioje gyvena,
pavadinimus, savo
vardą ir pavardę.
Pastebi pasikeitimus
savo aplinkoje.
Pastebi ir nusako
aiškiausiai pastebimus
gyvūnų ir augalų
požymius.
Atpažįsta gamtoje ar
paveiksluose
dažniausiai sutinkamus
gyvūnus, medžius,
gėles, daržoves,
grybus, pasako jų
pavadinimus.
Pasako metų laikų
pavadinimus ir
būdingus jiems
požymius, skiria
daugiau gamtos
reiškinių (rūkas, pūga,
šlapdriba).
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Pasakoja apie savo
šeimą, jos buitį,
tradicijas.
Moka papasakoti apie
savo gimtąjį miestą ar
gyvenvietę.
Įvardija kelis žinomus
gimtojo miesto
objektus.
Gali savarankiškai
nueiti į darželio salę,
biblioteką, valgyklą ar,
pvz., dailės studiją.
Atranda buities
prietaisų, skaitmeninių
technologijų
panaudojimo
galimybes, noriai
mokosi jais naudotis.
Atpažįsta ir įvardija ne
tik naminius, bet ir kai
kuriuos laukinius
gyvūnus.
Samprotauja apie
naminių ir laukinių
gyvūnų gyvenimo
skirtumus.
Skiria daržoves,
vaisius, uogas, nusako,
kaip juos naudoti
maistui.
Domisi dangaus
kūnais, gamtos
reiškiniais, kurių

Brandesniems














Pasako tėvų profesijas,
įvardija savo giminaičius, žino
savo namų adresą.
Pasako savo šalies ir sostinės
pavadinimą.
Skiria ir pavadina suaugusiųjų
profesijas, darbus ir buitį
palengvinančią techniką
(prietaisai, transportas,
įrenginiai).
Samprotauja apie tai, kad
gamindami daiktus žmonės
įdeda daug darbo, kokių
savybių žmogui reikia darbe,
kokios yra profesijos.
Domisi, kokie daiktai buvo
naudojami seniau, kaip jie
pasikeitė.
Papasakoja apie tradicines
šventes.
Pastebi aiškiai matomus
skirtumus ir panašumus tarp
gyvūnų ir tarp augalų.
Samprotauja apie tai, kur
gyvena, kuo minta naminiai ir
laukiniai gyvūnai.
Moka prižiūrėti kambarinius
augalus, daržoves, stebi jų
augimą.
Papasakoja apie naminių
gyvūnų naudą žmonėms ir
augalų naudojimą maistui.
Pradeda suprasti Žemės,
Saulės, Mėnulio ir kitų

negali pamatyti (pvz.,
ugnikalnių
išsiveržimas, žemės
drebėjimas, smėlio
audra).





dangaus kūnų ryšius.
Rodo pagarbą gyvajai ir
negyvajai aplinkai ir
besiformuojančią atsakomybę
už jos išsaugojimą.
Mokosi rūšiuoti atliekas.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai






Ankstyvasis amžius
Bando šukuotis, valgyti su įrankiais, valytis dantis,
pašerti gyvūną ir pan.
Pavadina kai kuriuos augalus ar gyvūnus, savo kūno
dalis.
Pasako kai šalta ar šilta.
Džiaugiasi pamatęs savo pažįstamą aplinką,
orientuojasi darželyje.
Vardija šeimos narius, pasako savo vardą, pavardę.










Ikimokyklinis amžius
Pastebi gyvūnus, jų išskirtinius bruožus.
Stebi, kas atsitiks judinant daiktus.
Tyrinėjant gamtoje stengiasi elgtis atsargiai.
Mėgsta išvykas į gamtą, muziejų, ūkį ar į tėvų darbovietes.
Skirsto augalus ir gyvūnus pagal aiškiai matomus išorinius požymius.
Moka nusakyti daikto pagaminimo seką.
Mėgsta ruošti daržovių, vaisių salotas.
Kalba apie tai, kur gyvena laukiniai ir naminiai gyvūnai.

SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS.
Nuostata: Nusiteikęs žažįnti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas.
2-3 metų

3-4 metų

Skaičiavimas
 Supranta, ką
reiškia vienas, dar
vienas, du, daug
(parodo pirštukais
kiek turi metukų).
Matavimas
 Žaisdamas
stengiasi rasti
reikiamos formos,
dydžio ar spalvos
daiktą.
 Supranta vis
daugiau žodžių,
kuriais nusakoma
daikto forma,

Skaičiavimas
 Skiria žodžius: mažai ir
daug.
 Geba išrikiuoti daiktus į
vieną eilę.
Matavimas
 Tapatina daiktus pagal
formą, didį.
 Suranda tokios pat
spalvos daiktus.
 Supranta ir pradeda
vartoti daiktų
paliginimui skirtus
žodžius: didelis- mažas,
ilgas- trumpas, sunkuslengvas, storas- plonas,

Vaiko gebėjimai
4-5 metų
Skaičiavimas
 Pradeda skaičiuoti
daiktus, palygina dvi
daiktų grupes pagal
daiktų kiekį grupėje.
 Padalina daiktus į
grupes po lygiai (po
du, po tris).
 Supranta, kad prie
daiktų pridedant po
vieną jų skaičius
grupėje didėja, o
paimant po vieną –
mažėja.
 Pradeda vartoti
kelintinius
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Skaičiavimas
 Supranta, kad daiktų
skaičius nepriklauso
nuo daiktų formos,
dydžio ir kitų
savybių bei jų
padėties erdvėje.
 Skaičiuoja bent iki 5.
 Dėliodamas kelis
daiktus, sugeba
atsakyti į klausimus:
Kiek iš viso? Kiek
daugiau? Kiek
mažiau?
 Pastebi, kaip sudaryta
daiktų seka, geba

Skaičiavimas
 Susieja daiktų kiekį su
atitinkamu daiktų skaičių
žyminčiu simboliu.
 Skaičiuoja bent iki 10.
 Palygina mažai daiktų
turinčias grupes pagal kiekį.
 Supranta ir vartoja žodžius:
daugiau (mažiau) vienu,
dviem, po lygiai, pusiau, į 2
dalis, į 4 dalis.
 Atpažįsta, atkuria, pratęsia,
sukuria skirtingų garsų,
dydžių, formų, spalvų sekas su
2–3 pasikartojančiais
elementais.

dydis, spalva,
judėjimas erdvėje:
paimti didelį, nueiti
iki, pažiūrėti į viršų
ir pan.



toks pat, ne toks, kitoks,
skaitvardžius.
vienodi- skirtingi ir pan. Matavimas
Supranta, kad bokštas,
 Atpažįsta ir atrenka
kurio viršuje bus
apskritos (skritulio),
didesnės, o apačioje
keturkampės
mažesnės kaladėlės,
(keturkampio),
nebus tvirtas.
kvadratinės (kvadrato)
formos daiktus,
vienodo dydžio ar
spalvos daiktus.
 Statydamas,
konstruodamas,
komponuodamas,
grupuodamas pradeda
atsižvelgti į daikto
formą, dydį, spalvą.
 Labai skirtingus ir
vienodus daiktus
palygina pagal ilgį,
storį, aukštį, masę ir
pan.
 Dydžių skirtumams
apibūdinti pradeda
vartoti žodžius:
didesnis – mažesnis,
ilgesnis – trumpesnis,
storesnis – plonesnis,
aukštesnis – žemesnis
ir pan.
 Už save didesnius
daiktus vadina
dideliais, o mažesnius
– mažais.
 Pradeda skirti dešinę ir
kairę savo kūno pusę,
kūno priekį, nugarą.
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pratęsti ją 1–2
Matavimas
daiktais.
 Skiria plokštumos ir erdvės
 Pratęsdamas
figūras: skritulį ir rutulį,
pasikartojančių daiktų
kvadratą ir kubą. Klasifikuoja
ar elementų seką,
daiktus pagal dydį, formą arba
nebūtinai laikosi tos
spalvą.
pačios jos sudarymo
 Matuodamas atstumą, ilgį,
logikos.
tūrį, masę, naudojasi vienu ar
 Skiria kelintinius
keliais sąlyginiais matais (savo
skaitvardžius.
pėda, sprindžiu, trečiu daiktu).
Matavimas
 Atranda, kad į skirtingos
 Skiria trikampę,
formos daiktus galima
stačiakampę formas.
sutalpinti tą patį skystų ar birių
medžiagų (vandens, smėlio ir
 Randa mažai
kt.)kiekį.
besiskiriančius
daiktus.
 Lygindamas dydžius, vartoja
jų skirtumo didumą
 Kalbėdamas apie
pabrėžiančius žodžius (šiek
spalvą, vartoja
tiek didesnis, truputį mažesnis,
žodžius „vienos
didžiausias, mažiausias ir kt.).
spalvos“,
 Apibūdina daiktų vietą ir
„dvispalvis“.
padėtį kitų daiktų ar vienas
 Grupuoja, komponuoja
kito atžvilgiu, sakydamas
daiktus,
 Žino, jog gamtoje esama
atsižvelgdamas į jų
spalvą, formą arba
įvairios trukmės
dydį.
pasikartojančių ciklų (kartojasi
savaitės dienos, metų laikai ir
 Vartoja žodžius:
pan.).
ilgesnis– trumpesnis,
siauresnis– platesnis,
aukštesnis – žemesnis,
lengvesnis–sunkesnis.
 Supranta, ką reiškia
sudėlioti nuo
mažiausio iki
didžiausio, ir
atvirkščiai.
 Supranta, kad knygos
skaitomos iš kairės į
dešinę ir iš viršaus į

apačią.
 Skiria sąvokas
šiandien, vakar, rytoj.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai
Ankstyvasis amžius
Skaičiavimas
 Pasako ir pirštukais parodo kiek turi metukų.
 Žaislus, daiktus sudėlioja, surikiuoja į eilę.
Matavimas
 Kaladėlių krūvelėje randa tos pačios spalvos, formos
ar dydžio detalę.
 Suranda reikiamą delionės detalę.
 Bando pastatyti bokštą iš skirtingo dydžio kaladėlių.

Ikimokyklinis amžius
Skaičiavimas
 Žaisdami vaikai vartoja sąvokas „pirmas“, „antras“.
 Skaičiuoja, kurių paukščių paveikslėlyje yra daugiau.
 Suskaičiuoja, kiek daiktų yra vienoje ir dviejose daiktų grupėse, kiek jų liks, jei kelis paimsime.
Matavimas
 Paveikslėlyje randa visus vienos formos daiktus.
 Žaisdamas daiktų loto, randa reikiamos spalvos kortelę.
 Keičia judėjimo kryptį pagal žodinį nurodymą arba simbolius.

MENINĖ RAIŠKA.
Nuostata: Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
Muzika, šokis
 Įdėmiai klausosi
muzikos ir
aplinkos garsų,
spontaniškai
žaidžia balso
intonacijomis,
rankų ir kojų
judesiais
mėgdžioja
žaidinimų judesius,
muzikos garsus,
dviejų- trijų garsų
melodijas ar
daineles.
Žaidinimai ir vaigyba
 Žaidžiant
sūpavimo,
kykavimo,
jodinimo,

Muzika
 Emocingai atliepia
klausomus kūriniusšypsosi, džiaugiasi,
trepsi ar pan.
 Vienas ir kartu su kitais
dainuoja 2-4 garsų
daineles, palydėdamas
jas judesiais.
 Drauge su pedagogu
žaidžia muzikinius
žaidimus, jų tekstą
imituoja rankų, kūno
judesiais.
 Apžiūrinėja, tyrinėja
ritminius muzikos
instrumentus ir jais
ritmiškai groja kartu su
pedagogu.
Šokis

Muzika
 Judesiais emocingai
atliepia kūrynių
nuotaiką, tempą bei
keliais žodžiais juos
apibūdina.
 Kartu su kitais
dainuoja trumpas
autorines ir liaudies
dainas.
 Dainavimą palydi
ritmiškais judesiais.
 Žaidžia įvairių tautų
muzikinius žaidimus.
 Tyrinėja garso
išgavimo būdus
kūno,gamtos, įvairiais
muzikos
instrumentais.
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Muzika
 Balsu, judesiais,
pasirinktu muzikos
instrumentu
spontaniškai
improvizuoja, pritaria
klausomam vokalinės,
instrumentinės
muzikos įrašui.
 Savais žodžiais išsako
kilusius įspūdžius.
 Atpažįsta kai kurių
instrumentų tembrus,
girdėtus kūrinius.
 Dainuoja vienbalses,
dialoginio pobūdžio
dainas, jaučia ritmą.
 Dainuodamas išbando
balso skambesį.

Muzika
 Klausosi įvairaus stiliaus,
žanrų muzikos kūrinių ir
spalvomis ar piešiniu
spontaniškai perteikia kilusius
įspūdžius.
 Tyrinėja girdimos muzikos,
triukšmo, tylos panašumus ir
skirtumus.
 Įvardija kūrinio nuotaiką,
tempą, dinamiką, skiria kai
kuriuos instrumentus.
 Dainuoja sudėtingesnio ritmo,
melodijos, platesnio diapazono
vienbalses dainas.
 Melodiniais vaikiškais
muzikos instrumentais groja
2–3 garsų melodijas.
 Pritaria suaugusiojo grojimui.

kutenimo, pirštukų
žaidimus bei
žaidinimus
mėgdžioja įvairias
išgirstas
intonacijas,
parodytus
veiksmus.
Vizualinė raiška
 Spontaniškai
keverzuoja rankų
judesių piešinius,
juos apžiūrinėja.
 Tyrinėdamas dailės
medžiagas ir
priemones,
intuityviai atranda
skirtingus veikimo
su jomis būdus
(brauko pirštais,
varvina dažus,
maigo tešlą).



Mėgdžioja žaidinimų,
gyvūnų, augalų
judesius.
 Šoka spontaniškai
kurdamas dviejų- trijų
natūralių judesių seką.
Vizualinė raiška
 Spontaniškai reiškia
emocijas, įspūdžius
dailės priemonėmis ir
medžiagomis.
 Piešia įvairias linijas,
jas jungia į formas vis
labiau koordinuodamas
rankų judesius.
 Bando ką nors
pavaizduoti.
 Piešdamas,
spauduodamas,
tapydamas, lipdydamas,
konstruodamas labiau
mėgaujasi procesu, o ne
rezultatu.

 Improvizuoja
skanduodamas,
plodamas,
trepsėdamas,
stuksendamas.
Šokis
 Žaidžia
vaizduojamuosius
šokamuosius
žaidimus.
 Šoka spontaniškai
kurdamas trijų–keturių
natūralių judesių seką.
Žaidimai, vaidyba
 Žaisdamas atkuria
matytų situacijų
fragmentus, panaudoja
tikrus daiktus,
reikmenis, drabužius.
 Kuria dialogą tarp
veikėjų, išraiškingai
intonuoja.
 Žaisdamas
atsipalaiduoja.
Vizualinė raiška
 Patirtį išreiškia
įvairiomis linijomis, jų
deriniais, dėmėmis,
geometrinėmis ir
laisvomis formomis.
 Kuria spontaniškai,
kartais pagal išankstinį
sumanymą, kuris darbo
eigoje dažnai kinta,
„pasimeta“.
 Eksperimentuoja dailės
medžiagomis ir
priemonėmis.

28

 Ritminiais,
melodiniais, gamtos,
savo gamybos
vaikiškais muzikos
instrumentais pritaria
dainoms, šokiams.
 Improvizuodamas
balsu, vaikišku
muzikos instrumentu
kuria ritmus,
melodijas
ketureiliams, mįslėms,
patarlėms.
 Šoka sukamuosius
ratelius, paprastų
žingsnių autorinius ir
penkių–šešių natūralių
judesių (bėga, sukasi,
pašoka ir kt.) šokius.
 Šoka improvizuotai
kurdamas penkių
šešių natūralių judesių
seką.
Vaidyba
 Vaidindamas stalo,
lėlių teatre, vaizduoja
realistinį ir fantastinį
siužetą.
 Susikuria ištisą
žaidimo aplinką.
 Muzikiniuose
žaidimuose ir
rateliuose kuria ar
savaip perteikia 3–4
veiksmų seką.
Vizualinė raiška
 Savo emocijas, patirtį,
įspūdžius išreiškia
kitiems atpažįstamais

Šokis
 Šoka sudėtingesnius ratelius
(tiltelių, grandinėlės),
paprastųjų ir bėgamųjų
(paprastasis bėgamasis,
aukštas bėgamasis, liaunas,
smulkus bėgamasis) žingsnių
autorinius ir natūralių judesių
šokius.
 Šoka improvizuotai kurdamas
septynių–aštuonių natūralių
judesių seką, perteikdamas
trumpą siužetą.
Vaidyba
 Improvizuoja trumpas žodines
veikėjų frazes, fizinius
veiksmus, atskleidžia jų norus,
emocines būsenas.
 Tikslingai naudoja daiktus,
teatro reikmenis, drabužius,
aplinką.
 Žaisdamas muzikinius
žaidimus ir ratelius perteikia
veikėjo mintis, emocijas.
Vizualinė raiška
 Detalesniais, įtaigiais dailės
darbeliais pasakoja realias ir
fantastines istorijas, įvykius.
 Vaizdus papildo grafiniais
ženklais.
 Kuria pagal išankstinį
sumanymą, nuosekliai bando
jį įgyvendinti.
 Kartu su kitais kuria bendrus
dailės darbus.
 Skirtingiems sumanymams
įgyvendinti dažniausiai
tikslingai pasirenka dailės

vaizdais.
 Išryškina vaizduojamų
objektų bruožus,
reikšmingas detales.
 Kuria pagal išankstinį
sumanymą, kuris
procese gali kisti.
 Eksperimentuoja
tapybos, grafikos,
mišriomis dailės
priemonėmis ir
medžiagomis.

priemones ir technikas.
 Eksperimentuoja
sudėtingesnėmis dailės
technikomis, skaitmeninio
piešimo ir kitomis
kompiuterinėmis
technologijomis.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai
Ankstyvasis amžius

Ikimokyklinis amžius

Muzika
 Suklūsta girdėdamas muziką bei aplinkos garsus.
 Klausosi vaikiškų dainelių, trumpų instrumentinių
kūrinėlių.
 Dainuoja trumpas, nesudėtingas, siauro diapazono
dainas.
Šokis
 Šliaužia vaizduodamas gyvatę, ropoja perteikdamas
šuniuką, katytę.
Žaidinimai ir vaidyba
 Kalba žaislinių telefonu arba naudodamas kitą daiktą.
 Muzikiniuose rateliuose savaip vaizduoja judesiais,
veiksmais: apibėgdamas apie tupintį draugą,
pavaizduoja, kad tai- ropė.
Vizualinė raiška
 Eksperimentuoja tapymą kempine.
 Minkštomis kreidelėmis pribrauko popieriaus lape.
 Spaudinėja, suploja molį, atgnybia gabalėlius ir juos
jungia.

Muzika
 Klausosi muzikos ir gamtos garsų.
 Klausosi vokalinės ir instrumentinės muzikos įrašų, gyvos muzikos, papasakoja kokia ji buvo.
 Dainuoja sudėtingesnio ritmo melodijos vienbalses dainas.
Šokis
 Žaidžia vaizduojamuosius, šokamuosius žaidimus.
 Šoka sukamuosius ratelius.
Žaidimai ir vaidyba
 Atsineša ir susideda reikalingus kirpyklai daiktus, žaislus.
 Pasiūlo vaidinimui dekoracijas, kostiumus.
 Vaidindamas pagal girdėtą pasaką ar pasiūlytą situaciją, pavaizduoja daktarę lapę, kuri gydo miško
žvėrelius ir paukštelius.
Vizualinė raiška
 Komentuoja kylančias asociacijas atradus apskritimo ir iš jo išeinančių linijų piešimo variantus.
 Piešia išryškindamas reikšmingas detales.
 Vaizduoja žmogaus judesį.
 Vaikai sumano vaizduoti kelionę į Afriką.

ESTETINIS SUVOKIMAS.
Nuostata: Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniais, menine veikla.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
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5-6 metų

Brandesniems





Skirtingai reaguoja
girdėdamas
besikeičiančių
intonacijų
suaugusiojo
kalbinimą,
muzikos garsus,
spalvingas
knygelių
iliustracijas,
šokančius ir
vaidinančius
vaikus ar
suaugusiuosius.
Intuityviai
mėgdžioja tai, kas
jam patinka.







Atpažįsta kai kuriuos
jau girdėtus muzikos
kūrinius, matytus
šokius, ratelius, dailės
kūrinius.
Emocingai reaguoja
girdėdamas intonacijų,
žodžių sąskambį,
žiūrinėdamas savo ir
kitų piešinėlius,
spalvingas knygelių
iliustracijas, žaislus.
Paklaustas pasako, ar
patiko muzikos
kūrinėlis, dainelė, šokis,
dailės darbelis.







Džiaugiasi menine
veikla, nori dainuoti,
šokti, vaidinti,
pasipuošti.
Skirtingai reaguoja
klausydamas ir
stebėdamas skirtingo
pobūdžio,
kontrastingus meno
kūrinius.
Keliais žodžiais ar
sakiniais pasako savo
įspūdžius apie klausytą
muziką, dainelę,
eilėraštį, pasaką,
matytą šokį, vaidinimą,
dailės kūrinį ir kt.










Mėgaujasi
muzikavimu, šokiu,
vaidyba, dailės veikla.
Rodo pasitenkinimą
bendra veikla ir
kūryba.
Grožisi gamtos
spalvomis, formomis,
garsais.
Pastebi kai kuriuos
meninės kūrybos
proceso ypatumus.
Pasako, kaip jautėsi ir
ką patyrė
dainuodamas,
šokdamas ir kt.
Dalijasi įspūdžiais po
koncertų, spektaklių,
parodų.
Pasako savo nuomonę
apie muzikos kūrinėlį,
dainelę, šokį,
vaidinimą, dailės
darbelį ar kt.









Stengiasi kuo gražiau šokti,
vaidinti, deklamuoti, dainuoti,
groti, piešti, konstruoti.
Gėrisi ir grožisi savo menine
kūryba.
Pastebi papuoštą aplinką,
meno kūrinius ir pasako, kas
jam gražu.
Palankiai vertina savo ir kitų
kūrybinę veiklą, pasako vieną
kitą argumentą, kodėl gražu.
Pasakoja įspūdžius apie
muzikos, vaidinimo, šokio
siužetą, matytus dailės,
tautodailės kūrinius,
vaizduojamus įvykius,
veikėjus, nuotaiką, kilusius
vaizdinius.
Plačiau papasakoja, ką sukūrė,
kaip pats bei kiti dainavo,
grojo, šoko, vaidino, piešė.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai






Ankstyvasis amžius
Aktyviai reiškia emocijas klausydamas linksmos
muzikos, dainos.
Džiūgauja, krykštauja, matydamas spalvingas gėles
pievoje, gėlyne.
Grožisi savo puošniais drabužiais.
Parodydamas, kad vaidinimas patinka, ploja, šūkčioja.
Kiek ilgiau sutelkia dėmesį stebėdamas vaidinimą.








Ikimokyklinis amžius
Džiugiai eina į salėje vykstančią muzikinę valandėlę, noriai dainuoja, šoka, žaidžia.
Patikusius, sukėlusius daug emocijų kūrinius, daineles, ratelius prašo nuolat kartoti.
Nusako pasakų, vaidinimų veikėjų balsų intonacijas ir jas pakartoja žaidimuose.

Padainavęs, pažaidęs muzikinį ratelį ar žaidimą, pasako, kuris labiau patinka, o kuris
nelabai.
Emociškai išgyvena meno kūrinius, pasakoja apie šokį.
Gana ilgai sutelkia dėmesį ir seka jį sudominusį vaidinimą ar filmuką.

INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS.
Nuostata: Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais.
Vaiko gebėjimai
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2-3 metų







3-4 metų

Pats pasirenka
daiktus, su jais
žaidžia, daug kartų
atkakliai bando
atlikti naują
veiksmą, kartoja
tai, kas pavyko.
Pats noriai mokosi
iš tų, su kuriais
jaučiasi saugus.
Veiksmais ir
atskirais žodžiais
reiškia norus, veda
suaugusįjį prie
dominančių daiktų.
Protestuoja, reiškia
nepasitenkinimą,
negalėdamas
įveikti kliūties.







Nnuolat 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“.

4-5 metų







Dažniausiai pats
pasirenka ir kurį laiką
kryptingai plėtoja
veiklą vienas ir su
draugais.
Kviečiant, sudominant
įsitraukia į suaugusiojo
pasiūlytą veiklą jam,
vaikų grupelei ar visai
vaikų grupei.
Susidūręs su kliūtimi
arba nesėkme, bando
ką nors daryti kitaip.
Siekia
savarankiškumo, bet
vis dar laukia
suaugusiųjų
paskatinimo,
padrąsinimo.

5-6 metų








Pats pasirenka ir
ilgesnį laiką kryptingai
plėtoja veiklą vienas ir
su draugais.
Lengviau pereina nuo
paties pasirinktos prie
suaugusiojo jam, vaikų
grupelei ar visai vaikų
grupei pasiūlytos
veiklos.
Suaugusiojo pasiūlytą
veiklą atlieka
susitelkęs, išradingai,
savaip, savarankiškai.
Ilgesnį laiką pats
bando įveikti kliūtis
savo veikloje,
nepavykus kreipiasi
pagalbos į suaugusįjį.

Brandesniems







Turiningai plėtoja paties
pasirinktą veiklą, ją tęsia po
dienos miego, kitą dieną,
kelias dienas.
Susidomėjęs ilgesniam laikui
įsitraukia į suaugusiojo jam,
vaikų grupelei ar visai vaikų
grupei pasiūlytą veiklą.
Siūlo vaikams ir suaugusiajam
įsitraukti į jo paties sugalvotą
veiklą.
Savarankiškai bando įveikti
kliūtis savo veikloje,
nepasisekus bando įtraukti
bendraamžius ir tik po to
kreipiasi į suaugusįjį.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai






Ankstyvasis amžius
Atkakliai bando užsegti didelę sagą.
Žaidžia su muzikiniu žaislu.
Sudėlioja visas formeles į jų lizdus.
Ilgai tyrinėja naują žaislą.
Atkakliai tvirtina, kad nenori miegoti.






Ikimokyklinis amžius
Rodo iniciatyvą vadovauti sugalvotam žaidimui ir buria kitus vaikus.
Patys sugalvoja žaidimą ir ilgai jį plėtoja.
Žaidžia ilgai trunkančius kūrybinius žaidimus.
Prie vaikui įdomios auklėtojo pasiūlytos veiklos grįžta, kol ją baigia.

TYRINĖJIMAS.
Nuostata: Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando samprotauja.
Vaiko gebėjimai

2-3 metų


Stengiasi išbandyti
žaislus ar daiktus,
stebi, kas vyksta
aplinkui, rodo
kitiems, ką pavyko

3-4 metų




Atsargiai elgiasi su
nepažįstamais daiktais
ir medžiagomis, tačiau
rodo susidomėjimą.
Bando aiškintis, kas tai

4-5 metų




Pats pasirenka
žaidimui ar kitai
veiklai reikalingus
daiktus ir medžiagas.
Žaisdamas tyrinėja,
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5-6 metų
Geba suvokti ryšį tarp
to, kaip daiktas
padarytas ir jo
paskirties .
Domisi medžiagomis,




Brandesniems
Domisi aplinka, mėgsta
stebėti, kaip auga augalai, kaip
elgiasi gyvūnai
Noriai atlieka paprastus
bandymus, tyrinėja, iš kokių




padaryti.
Žaidžia slėpynių.
Patikusi veiksmą
prašo pakartoti
daug kartų.

yra, kaip ir kodėl tai
veikia, vyksta.

išbando daiktus bei
medžiagas (pvz.,
plaukia ar skęsta, rieda
ar sukasi ratu, tinka
daiktai vienas prie kito,
ar ne ir pan.).





iš kurių padaryti
daiktai, ir jų
savybėmis.
Suvokia medžiagos, iš
kurios padarytas
daiktas, pasirinkimo
tikslingumą.
Išskiria akivaizdžius
daiktų, medžiagų,
gyvūnų, augalų
bruožus, savybes.












medžiagų padaryti daiktai, kur
jie naudojami.
Samprotauja apie tai, ką
atrado, sužinojo, kelia
tolesnius klausimus, siūlo
idėjas, ką dar galima būtų
tyrinėti.
Domisi, kaip seniau gyveno
žmonės, kaip žmonės gyvena
kitose šalyse.
Aktyviai tyrinėdami aplinką
demonstruoja vis didėjančią
kūno kontrolę.
Su suaugusiaisiais ar kitais
vaikais aptaria nesudėtingų
stebėjimų, bandymų ar
konstravimo planus, numato
rezultatą, mokosi pavaizduoti
juos nesudėtingose lentelėse,
diagramose.
Iišradingai, kūrybiškai pristato
savo tyrinėjimus ir kitus
darbus.
Stebėdamas fotografijas
aiškinasi, kuo yra panašūs su
savo artimaisiais, kuo skiriasi
nuo jų.
Lygina daiktus, medžiagas,
gyvūnus ir augalus,
atsižvelgdamas į savybes.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai





Ankstyvasis amžius
Tyrinėja viską, kas yra aplinkui, ima, judina, liečia,
stebi, klauso, bando sudėti ar išardyti.
Skaičiuoja, dėlioja tam tikra tvarka daiktus, mielai
padalija ką nors kitiems po lygiai.
Varto knygeles, vaizduoja, kad skaito.
Kalba apie tai, ką mato paveikslėliuose.






Ikimokyklinis amžius
Žaidimui bando panaudoti įvairius daiktus, kartais mieliau žaidžia su artimiausios aplinkos
daiktais nei žaislais ir išradingai juos panaudoja.
Grupuoja daiktus tam tikra tvarka, gali padėti suaugusiems tvarkyti kambarius ar dirbti kitus
darbus.
Samprotauja apie daiktų naudojimą, bando paaiškinti, kokios jų savybės padaro juos tinkamus.
Dalyvauja, stebi, kai atliekami bandymai, patys bando, pvz., sumaišyti medžiagas, išardyti
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daiktus.
Stebi ir komentuoja reiškinius, vykstančius gamtoje ir aplinkoje.
Atlieka nesudėtingus bandymus.
Stebimo objekto pasikeitimus fiksuoja lentelėje.
Domisi gamtos reiškiniais, prietaisų veikimu ir kt.,aktyviai klausinėja.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS.
Nuostata: Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
 Susidūręs su

Supranta,
kad
 Drąsiai imasi



sudėtinga veikla,
kliūtimi, išbando
jau žinomus
veikimo būdus.
Nepavykus įveikti
kliūties, meta
veikla arba laukia
pagalbos.



sudėtingos veiklos,
atkakliai, keisdamas
veikimo būdus bando ją
atlikti pats, stebi savo
veiksmų pasekmes.
Nepavykus įveikti
sudėtingos veiklos ar
kliūties, meta veikla
arba laukia pagalbos.







susidūrė su
sudėtinga veikla,
kliūtimi, problema.
Nori ją įveikti,
išbando paties
taikytus, stebėtus ar
naujai sugalvotus
veikimo būdus.
Stebi savo veiksmų
pasekmes, supranta,
kada pavyko įveikti
sunkumus.
Nepasisekus prašo
suaugusiojo
pagalbos.

5-6 metų






Retsykiais pats ieško
sunkumų, kliūčių,
aktyviai bando įveikti
sutiktus sunkumus.
Ieško tinkamų
sprendimų, tariasi su
kitais, mokosi iš
nepavykusių veiksmų,
poelgių.
Nepasisekus
samprotauja, ką galima
daryti toliau, kitaip
arba prašo suaugusiojo
pagalbos.

Brandesniems





Atpažįsta, su kokiu sunkumu ar
problema susidūrė.
Ieško tinkamų sprendimų,
pradeda numatyti priimtų
sprendimų pasekmes.
Tariasi su kitais ir atsižvelgia į jų
nuomonę, siūlo ir priima pagalbą,
mokosi iš savo ir kitų klaidų.
Nepasisekus bando kelis kartus,
ieškodamas vis kitos išeities arba
prašo kito vaiko ar suaugusiojo
pagalbos.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai




Ankstyvasis amžius
Bando sudėti korteles į joms skirtą dėžutę.
Bando pastatyti aukštą bokštą iš kaladėlių.
Bando atkartoti suaugusiojo veiksmus.








Ikimokyklinis amžius
Imasi kurti darbelį iš popieriaus, kurį reikia tiksliai lankstyti ir kirpti, bet nėra tikras, ar jam
pavyks.
Susipykęs su draugu, po kurio laiko bando išspręsti nesutarimą – pasiūlo savo atsineštą žaislą,
pakviečia žaisti, leidžia pasirinkti norimą vaidmenį.
Numatydamas pasekmes, į žaidimą nenori priimti vaiko, kuris dažnai sugriauna kitų statinius arba
elgiasi ne pagal žaidimo taisykles.
Pasako, kaip jausis kitas vaikas, je kas nors suplėšys jo piešinį.
Žino ir pasako kelis būdus, kaip galima elgtis, kai niekas su tavim nedraugauja.
Išvardija kelias savo grupei būdingas problemas.

33

KŪRYBIŠKŪMAS.
Nuostata: Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.
Vaiko gebėjimai
2-3 metų
3-4 metų
4-5 metų
 Įžvelgia naujas
 Domisi naujais
 Atranda vis naujus


daiktais, vaizdais,
garsais, judesiais.
Atranda naujus
veiksmus ir taiko
juos daiktams
tyrinėti.



dalykus artimiausioje
įprastoje aplinkoje.
Įsivaizduoja gyvūnus,
augalus, daiktus, apie
kuriuos jam
pasakojama, skaitoma.





įprastų daiktų bei
reiškinių savybes.
Pasitelkia vaizduotę
ką nors veikdamas:
žaisdamas,
pasakodamas,
judėdamas.
Sugalvoja įdomių
idėjų, skirtingų
veikimo būdų.

5-6 metų








Klausinėja,
aiškindamasis jam
naujus, nežinomus
dalykus.
Savitai suvokia ir
vaizduoja pasaulį.
Išradingai, neįprastai
naudoja įvairias
medžiagas, priemones.
Lengvai sugalvoja,
keičia, pertvarko
savitas idėjas, siūlo
kelis variantus.
Džiaugiasi savitu
veikimo procesu ir
rezultatu.

Brandesniems






Nori atlikti ir suprasti vis daugiau
naujų, nežinomų dalykų.
Kelia probleminius klausimus,
diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja,
fantazuoja.
Ieško atsakymų, naujų idėjų,
netikėtų sprendimų, neįprastų
medžiagų, priemonių, atlikimo
variantų, lengvai, greitai keičia,
pertvarko, pritaiko, siekia savito
rezultato.
Drąsiai, savitai eksperimentuoja,
nebijo suklysti, daryti kitaip.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai








Ankstyvasis amžius
Tyrinėja visus daiktus, patekusius į rankas.
Judesiais, veido ir kūno išraiškomis reaguoja į naujus
vaizdus, garsus, objektus.
Atsiranda vis įvairesni veiksmai su tuo pačiu daiktu.
Domisi dar nematytais, naujais daiktais ir reiškiniais,
aptinka naujas neįprastas daiktų savybes.
Gamtoje nori išbandyti tai, ko nepatyrė- taškytis
balose, voliotis sniege.
Įdėmiai klausosi pasakojimų apie gyvūnus, augalus,
daiktus, užduoda apie juos klausimus.
Piešdamas įvardija, ką nupiešė.













Ikimokyklinis amžius
Žaidimuose realybę paverčia nauja tikrove, geba panaudoti kasdien naudojamus daiktus pagal
paskirtį, iš daiktų sukurti savo, naują produktą.
Atlieka įvairius eksperimentus su jau žinoma medžiaga: maišo spalvas, kurių dar nėra maišęs, ir
žiūri, kas išeis.
Inicijuoja naują veiklą aplinkai tyrinėti.
Mielai atsako, gavęs originalių, negirdėtų klausimų.
Išradingai ir kūrybingai naudoja įvairias medžiagas, priemones, atlikdamas užduotis ar kurdamas
projektus.
Įprastus dalykus atlieka neįprastai.
Geba kurti naujus žodžių, garsų, objektų spalvų, judesių, istorijų derinius.
Kūrybiškai naudoja įprastus objektus savo veiklai.
Nori išmokti dar daugiau, patinka diskutuoti, aptarti kilusias idėjas, temas, užduotis.
Geba kelti klausimus, pastebėti trūkstamą informaciją ir t.t.
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MOKĖJIMAS MOKYTIS.
Nuostata: Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ko išmoko.
2-3 metų




Vaiko gebėjimai
4-5 metų

3-4 metų

Nori naujų
įspūdžių, todėl
aktyviai domisi
aplinkos daiktaisjuda, norėdamas
paimti, pasiekti,
išbandyti žaislus ar
daiktus.
Patraukia,
pastumia, paridena,
įdeda daiktus ir
stebi, kas vyksta,
bando pakartoti
pavykusi veiksmą.






Veikia spontaniškai ir
tikėdamasis tam tikro
rezultato.
Klausia, kaip kas nors
vyksta, kaip veikia,
atidžiai stebi, bando.
Modeliuoja veiksmus ir
siužetinio žaidimo
epizodus.
Džiaugiasi tuo, ką
išmoko.







Pasako, parodo, ką
nori išmokti.
Mėgsta kūrybiškai
žaisti, veikti.
Siūlo žaidimų ir
veiklos idėjas, imasi
iniciatyvos joms
įgyvendinti, pastebi
ir komentuoja
padarinius.
Pasako, ką veikė ir
ką išmoko.

5-6 metų






Norėdamas ką nors
išmokti, pasako, ko
nežino ar dėl ko
abejoja.
Drąsiai spėja, bando,
klysta ir taiso klaidas,
klauso, ką sako kiti,
pasitikslina.
Aptaria padarytus
darbus, planuoja, ką
darys toliau, spėlioja,
kas atsitiks, jeigu...

Brandesniems









Kalba apie tai, ką norėtų išmokti,
ką darys, kad išmoktų, numato,
ką veiks toliau, kai išmoks.
Laiko save tikru mokiniu,
atradėju.
Drąsiai ieško atsakymų į
klausimus, rodo iniciatyvą
iškeldamas ir spręsdamas
problemas.
Išsiaiškina, kokios informacijos
reikia, randa reikiamą informaciją
įvairiuose šaltiniuose, pvz.,
enciklopedijose, žinynuose.
Siūlo ir jungia idėjas bei
strategijas joms įgyvendinti.
Pasako, ką jau išmoko, ko dar
mokosi, paaiškina, kaip mokėsi,
kaip mokysis toliau.

Vaiko veiksenų pavyzdžiai





Ankstyvasis amžius
Mėgsta kelis kartus iš eilės žiūrėti, klausytis to paties.
Klausia, kaip ir kodėl kas nors vyksta, kaip veikia,
atidžiai stebi, bando.
Sugalvoja ir žaidžia siužetus su žaislais, kviečia
aplinkinius pažaisti kartu.
Noriai imasi įvairių suaugusiųjų darbų, padeda
tvarkyti, valyti, padengti stalą.









Ikimokyklinis amžius
Patys žaidžia ir stengiasi įtraukti kitus į vis sudėtingesnio siužeto žaidimus.
Pasakoja, kad su muzikos mokytoja dainavo ir išmoko padainuoti dainelę.
Pasako, ko nori išmokti.
Įsitraukia į mokymąsi žaisdami, konstruodami, piešdami, lipdydami, pilstydami, grupuodami
daiktus.
Vaikas pasako, kad nori išmokti rašyti, skaityti, skaičiuoti, išsiaiškinti, tyrinėti aplinką.
Sako, kad darbelį padarė, žiūrėdamas į darbelių knygos paveikslėlius.
Savarankiškai ieško sprendimų, o pagalbos į suaugusiuosius kreipiasi tik tada, kai pats negali
išspręsti.
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7. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Ugdymo pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos rinkimas ir jos panaudojimas,
nustatant vaikų daromą pažangą, koreguojant, tobulinant pedagogo darbo būdus ir metodus. Nuolatinis ir
sistemingas vertinimas padeda auklėtojai įžvelgti vaiko galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą.

Ugdymo pasiekimų vertinimas grindžiamas šiuolaikine

mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais vaiko poreikiais, atitinka
ugdymo(si) tikslus.
Ugdymo pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui sėkmingai ugdytis, bręsti kaip
asmenybei, kaupti informaciją apie kiekvieno pasiekimus ir daromą pažangą, kad būtų galima koreguoti
ugdymo procesą, priimti pagrįstus sprendimus, sudaryti sąlygas tėvams tapti lygiaverčiais vertinimo
partneriais, be to, gauti grįžtamosios informacijos, kuri padėtų įvertinti auklėtojų bei lopšelio – darželio
darbo sėkmę.
Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti auklėtojui įžvelgti vaiko
ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, nustatyti spragas ir problemas. Planuojant ugdymo procesą,
pasirinkti tinkamiausią turinį, formas, būdus, metodus, individualizuoti ugdymą, suteikti tėvams
informaciją apie vaiko ugdymą(si), stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir įstaigos, nustatyti lopšelio-darželio
ugdymo kokybę.
Vertinimas bendradarbiaujant. Auklėtoja planuoja individualius susitikimus su tėvais
jiems patogiu laiku ir aptaria vaiko pažangą, gebėjimus. Taip pat ji vykdo švietėjišką veiklą, išsiaiškina
tėvų požiūrį į vaiko pasiekimų vertinimą.
Svarbiausi vaiko ugdymo pasiekimų vertinimo principai:


Vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo ir ugdimosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais
ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galiomis, gebėjimais.



Vaiko pasiekimai ir pažanga stebimi ir fiksuojami pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų
aprašą, kuriame išdėstyta aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių su esminėmis nuostatomis
ir gebėjimais, kuriuos vaikas įgyja iki šešerių metų.



Vertinant remiamasi gerai susiformavusiais gebėjimais ir siekiama ugdyti prasčiau susiformavusius
gebėjimus.



Vaiko pasiekimams keliami skirtingi reikalavimai (gabiems vaikams – aukštesni, menkesnių
gebėjimų – žemesni); pastarieji vaikai turi siekti būtino minimalaus lygio, o gabesni – daugiau.



Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, jo dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniais.



Remiamasi įvairiais vertinimo šaltiniais.



Atsižvelgiama į augimo, ugdymo bei ugdymo(si) sąlygas šeimoje.
Vaiko ugdymosi pasiekimų sritis – tai vaiko ugdymuisi svarbi sritis, kurioje išskirta vertybinė

nuostata ir esminis gebėjimas.

Vertybinė nuostata – tai ugdymo ir ugdymosi procese įgytas nusiteikimas, polinkis, požiūris,
išreiškiantis vaiko santykį su savimi, su kitais, su aplinka.
Esminis gebėjimas – tai nuo gimimo iki šešerių metų kiekvienoje iš ugdymosi pasiekimų sričių
įgytas svarbiausias vaiko gebėjimas ką nors daryti, veikti, elgtis, kurti.
Šešerių metų vaiko ugdymosi pasiekimų sąvadas, t.y. vertybinės nuostatos ir gebėjimai, kuriuos
vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų:
1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai
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.
2. Fizinis aktyvumas
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.
3. Emocijų suvokimas ir raiška
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).
4. Savireguliacija ir savikontrolė
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.
5. Savivoka ir savigarba
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.
6. Santykiai su suaugusiaisiais
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.
37

7. Santykiai su bendraamžiais
Vertybinė nuostata. Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.
Esminis gebėjimas. Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai
bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo
padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.
8. Sakytinė kalba
Vertybinė nuostata. Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba.
Esminis gebėjimas. Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiaisiais ir vaikais,
natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį.
9. Rašytinė kalba
Vertybinė nuostata. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu.
Esminis gebėjimas. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti.
10. Aplinkos pažinimas
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.
11. Skaičiavimas ir matavimas
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.
12. Meninė raiška
Vertybinė nuostata. Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje
veikloje.
Esminis gebėjimas. Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, atirtas emocijas
muzikuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.
13. Estetinis suvokimas
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.
14. Iniciatyvumas ir atkaklumas
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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.
15. Tyrinėjimas
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, patyrė.
16. Problemų sprendimas
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.
17. Kūrybiškumas
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.
18. Mokėjimas mokytis
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.
Vaiko pasiekimai vertinami du kartus per metus: spalio mėn. ir balandžio mėn. Vaikų
pasiekimus vertinti padeda įstaigos logopedė, meninio ugdymo pedagogė, tėveliai.
Pasiekimai vertinami atsižvelgiant į vaikų amžių. Atėjus vaikui į ikimokyklinę įstaigą, jam
užvedamas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo forma, kuri įsegamas į ,,Vaiko aplanką“.
Be vaiko pasiekimų vertinimo formos į vaiko aplanką fiksuojama visa informacija apie vaiką iš
tėvų (globėjų), kitų pedagogų, specialistų. Taip pat į aplanką fiksuojami


Vaiko realios veiklos, elgsenos stebėjimas ir fiksavimas.



Vaiko veiklos rezultatai (darbeliai).



Pokalbiai su vaiku, tėveliais.



Specialistų komentarai.



Nuotraukos.
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