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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ 2015-2017 METŲ IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO PROGRAMA „PADĖKIME AUGTI VAIKUI“ 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Oficialus pavadinimas – Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, trumpasis 

pavadinimas – lopšelis-darželis „Žilvinas“ (toliau tekste – Mokykla). Teisinė forma – biudžetinė 
įstaiga. Grupė ir tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Adresas – Sodų g. 63, Palanga LT- 
00122, tel. (8 460) 43 410, faksas (8 460) 43 410, el. pašto adresas darzelis@palangoszilvinas.lt, 
interneto svetainės adresas www.palangoszilvinas.lt.  

2. Vaikai ir jų poreikiai. Lopšelyje-darželyje ,,Žilvinas“ ugdomi vaikai nuo vienerių 
iki septynerių metų. Mokykloje veikia  grupės, kurias lanko normalios raidos, neįgalūs, specialiųjų 
poreikių turintys vaikai. Visose grupėse vaikas yra mylimas, gerbiamas, suprastas.  Jam sudaromos 
sąlygos aktyviai veikti, pažinti, kurti, tyrinėti, eksperimentuoti, būti  savarankiškam, bendrauti ir 
bendradarbiauti su grupių vaikais. Vaiką supanti aplinka skatina jo visapusišką vystymąsi ir 
individualybės raišką. 

3. Vaikas – asmenybė, siekianti ir gebanti kurti, tyrinėti bei veikti. Tai asmenybė, 
kuri laisvai realizuoja savo kūrybines galimybes, asmenybė, kuri yra autentiška, unikali ir jai 
būdinga saviraiška. Vaikas yra aktyvus, jis gali sąmoningai pasirinkti, gali prisitaikyti ir kisti. 
Šiuolaikinis ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, ugdymosi(si) poreikių 
pripažinimu, numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti pagal savo 
galimybes. Vaikams būti veikliems ir kūrybingiems padeda pedagogų sukurta ir vaikų poreikius 
tenkinanti funkcionali ugdymo(si) aplinka. Pedagogų parinkti ugdymo metodai, formos padeda 
vaikams  pažinti juos supančią erdvę, reiškinius, gamtinę ir socialinę aplinką.  

Atsižvelgiant į tai, ikimokyklinio ugdymo programa „Padėkime vaikui augti“ (toliau 
tekste – Programa) remiasi šiomis šiuolaikinio ugdymo kryptimis: humanizmo, asmenybės sklaidą 
skatinančia, progresyvizmo: 

3.1. vadovaudamiesi humanistine kryptimi siekiame teigiamo vaiko savęs vertinimo,  
atvirumo patirčiai, mokėjimo įvardyti ir valdyti savo poelgius, jausmus, kurti ir laikytis bendrai 
priimtų vertybių ir bendravimo normų, partneriškų, draugiškų pedagogo ir vaiko santykių, suteikti 
kuo daugiau erdvės vaiko saviraiškai, vystyti vaiko gebėjimą mokytis, rasti sau reikalingą 
informaciją, gebėti ją taikyti, sprendžiant problemas; 

3.2. asmenybės skleidimą(si) skatinanti ugdymo kryptis įpareigoja gerai žinoti vaiko 
raidos ypatumus ir dėsningumus, remtis vaikų pomėgiais, poreikiais vystant jų tolesnį pažinimą, 
tinkamai parengti aplinką įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams, sudaryti sąlygas augti sveikiems ir 
saugiems; 

3.3. vadovaudamiesi progresyviojo ugdymo(si) kryptimi, siekiame gerbti ir vertinti 
kiekvieno vaiko individualumą, sudaryti sąlygas dirbti savo tempu ir pagal savo jėgas, rinktis 
veiklos formas, organizuoti veiklą individualiai, mažose grupelėse, su visa grupe, ugdymą 
integruoti, mokytis dirbti komandoje. 

4. Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Mokykloje dirba priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, auklėtojai, logopedas, judesio korekcijos pedagogai, specialiojo ugdymo 
pedagogas, meninio ugdymo mokytojas. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 
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kvalifikacinę kategoriją turi 4 pedagogai, logopedo metodininko – 1, pagalbos mokiniui specialisto 
metodininko - 1, vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo – 10, vyresniojo muzikos mokytojo 
– 1.  Auklėtojų kvalifikacinę kategoriją turi 13, judesio korekcijos pedagogo - 2. Vadovai turi III 
kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje išreikšta pedagogų motyvacija profesiniam tobulėjimui, palankios 
sąlygos mokytis ir tobulėti, skleisti patirtį. Gerosios darbo patirties straipsniai patalpinti 2008 m. 
išleistoje knygoje „Padedame augti vaikui“. Įstaigos pedagogai dalijasi gerąja darbo patirtimi su 
miesto pedagogais, organizuodami konferencijas, atviras veiklas, šventes, pramogas. Glaudžiai 
bendradarbiauja su bendruomenės nariais, įtraukdami juos į mokyklos veiklą, vykdomus 
projektus. Pedagogai yra ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 
nariai. 

5. Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelis-darželis „Žilvinas“ yra bendro tipo 
ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą vaikams 
nuo vienerių iki septynerių metų. Mokykloje veikia ankstyvojo (1-3 m.), darželio (3–5 m.), 
priešmokyklinio ugdymo grupės (6–7 m.) bei mišraus amžiaus specialioji ugdymo grupė (3-7 m.). 
Specialiųjų poreikių vaikams teikiama pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba, sveikatos 
priežiūros paslaugos. 

6. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ prioritetinės veiklos kryptys: etnokultūros vertybių 
perdavimas ir perėmimas, vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.  

Atsižvelgiant į vaikų ir šeimos poreikius, sukauptą pedagogų patirtį, prioritetinė 
ugdomosios veiklos sritis yra liaudies tradicijų puoselėjimas. Mokykloje įrengta etnokultūros 
seklytėlė, kurioje yra surinkti pačių vaikų senovę primenantys daiktai. Etnokultūrinis ugdymas 
nuosekliai ir kūrybiškai integruojamas į visų amžiaus tarpsnių ugdymo procesą ir kasdieninę 
veiklą. Jis orientuotas į lietuvių tautinių papročių ir tradicijų puoselėjimą, jų perimamumą, į vaikų 
tautinės savimonės skatinimą. Todėl ugdytiniai yra skatinami gilintis į etninę muziką, tautosaką, 
tautodailę. Ikimokyklinio amžiaus vaikui etnokultūrinė veikla yra artima, leidžia pasireikšti jo 
emocijoms, tenkina saviraiškos poreikį, susipažįsta su lietuvių liaudies tautos lobynais.  

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas ir vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. 
Sveikatingumo krypčiai įgyvendinti lopšelis – darželis turi ypatingas sąlygas, nes yra įrengtas 
baseinas, gydomosios mankštos salė, logopedo ir specialiojo pedagogo kabinetai. Ugdytiniams 
taikomos tikslinės vaikų sveikatos priežiūros priemonės, teikiamos fizinės medicinos ir 
reabilitacijos paslaugos. Sudarytos palankios sąlygos vaikų judėjimo aktyvinimui, grūdinimui, 
darbinei veiklai lauke (funkcionalus kiemas su lauko baseinu, judėjimo kalneliais ir kt.). 

7. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ pavadinimas parinktas pagal pasakos „Eglė Žalčių 
karalienė“ motyvus. Joje ryškūs pajūrio regiono ypatumai, charakteringi lietuviui bruožai. Šios 
pasakos idėjos dažnai įsipina į ugdomąjį procesą. Mokyklos interjerą puošiantys dailininkų J. 
Meškio, R. Puškoriaus, skulptoriaus A. Jaugėlos darbai yra svarbios ugdymo priemonės pagarbos 
šeimai, gimtajam kraštui diegti. Ugdymant vaikus skatinama gaivinti ir puoselėti žemaičių 
tradicijas ir papročius, susietus su pajūriui būdingu gamtos ritmu, žvejų gyvenimo būdu. Žalčio 
Žilvino ir Eglės meilę, Jūratės ir Kastyčio dramą, Kęstučio ir Birutės susitikimus simbolizuojantys 
paminklai skatina vaikus suprasti tarpusavio sugyvenimo, pagarbos žmogui pajautą. Vaikams 
priimtini tolimieji žygiai, išvykos, kurie padeda pamatyti įdomias pajūrio gamtos ir palangiškių 
mėgstamas įžymias vietas. Pavasarį ir rudenį į tolimesnes Palangos vietas (pušyną, prie jūros, 
gintaro muziejų)  keliaujama dviračiais.  

8. Ikimokyklinio ugdymo programa „Padėkime augti vaikui“ atnaujinta vadovaujantis 
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, 
reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą. Sudaryta siekiant garantuoti svarbiausias 
vaiko teises ir grindžiama humanistine nuostata į vaiką, pripažįstant jo teisę būti savimi, augti ir 
ugdytis sau prieinamu lygiu bei tempu saugioje aplinkoje, padėti tenkinti jo prigimtinius, 
socialinius, kultūrinius bei pažintinius poreikius.  

9. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Pagal parengtas ir pateiktas 
tėvams ir pedagogams anketas „Ikimokyklinio ugdymo teikiamų paslaugų kokybė“ teigtina, kad 
vaikai įstaigoje jaučiasi saugūs, sukurtos palankios ugdymosi sąlygos, saviti ir turiningi renginiai, 
edukacinės valandėlės, puoselėjamos liaudies tradicijos ir papročiai, gera bendravimo su tėvais 
kokybė, auklėtojų darbo stilius tenkina paslaugų gavėjus. Palankiai vertinama neįgaliųjų 
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integracija, sveikatinimo priemonės, nuosaiki, subalansuota, kokybiška mityba bei tinkamas 
edukacinės aplinkos sudarymas grupėse. Tėvai linkę bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, 
domisi vaikų ugdymu(si), dalyvauja Mokyklos ir grupių organizuojamuose renginiuose, bendruose 
projektuose. 

 
II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

  
10. Lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiais 

principais: 
10.1. visuminio integralumo – ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko 

visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą, sinkretiškumą;  
10.2. individualizavimo – programoje prioritetas teikiamas kiekvieno vaiko 

išsivystymo lygio nustatymui, asmenybės pažinimui. Atsižvelgiant į vaiko išsivystymo lygį, tėvų 
lūkesčius, rengiamos ir vykdomos individualios ugdymo programos (vidutinius, didelius ir labai 
didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams), taikoma specialioji pedagoginė bei 
medicininė pagalba. Individualiai parinkta grupės įranga, priemonės, auklėtojos veikla leidžia 
kiekvienam įveikti sunkumus ir patirti sėkmę; 

10.3. diferencijavimo – ugdymo procesas grindžiamas visapusišku amžiaus tarpsnio 
ypatumų žinojimu, atsižvelgiama į vaiko ar vaikų grupės ugdymosi poreikius. Ugdymo tikslai 
diferencijuojami ir individualizuojami. Sudaromos palankios ugdymuisi sąlygos vaikams, 
turintiems ypatingų poreikių (gabiems, turintiems specialiuosius poreikius). Ugdymo priemonės 
diferencijuojamos pagal poreikius; 

10.4. prieinamumo, lankstumo – ugdymo turinio pritaikymas ar jo 
individualizavimas skirtingoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje augantiems vaikams, lygių 
galimybių ir sąlygų sudarymas ugdytis kiekvienam: turinčiam emocijų ir elgesio sunkumų, įvairius 
raidos sutrikimus, patyrusiam smurtą, augančiam asocialioje šeimoje, laikinai išvykusių tėvų vaikui 
ir kt.; 

10.5. tautiškumo – ugdymo turinyje skatinama gaivinti ir puoselėti žemaičių 
tradicijas ir papročius, susietus su pajūriui būdingu gamtos ritmu, žvejų gyvenimo būdu; 

10.6. demokratiškumo – programoje vaikui suteikiama galimybė rinktis (veiklą, 
partnerius ir pan.), būti gerbiamu ir pripažintu bei lygiaverčiu partneriu, taikyti šiuolaikiškus 
ugdymo būdus; 

10.7. konfidencialumo – garantuoja, kad apie programos sritį „Ugdymo pasiekimai ir 
jų vertinimas“ informacija nebus viešinama, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvai 
informaciją apie vaiko ugdymą ir jo vystymąsi gauna individualiai. 
 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

11. Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausios mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, 
kurti sąlygas, padedančias kiekvienam vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, 
pažintinius, specifinius, taip pat etninius ugdymosi poreikius, palankiai priimant vaiko asmenybės 
savitumą.  

12. Uždaviniai:  
12.1. tenkinti vaiko poreikį judėti, lavinti judesio ir fizines ypatybes, siekiant fizinės 

ir dvasinės sveikatos darnos;  
12.2. ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, siekti sudaryti edukacines sąlygas, kad 

vaikas:  
12.2.1. pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais bei vaikais, gebėtų 

spręsti kasdienes problemas, suprastų savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes; 
12.2.2. aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir 

vietos bendruomenės gyvenime; 
12.2.3. mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, tyrinėtų, keltų klausimus ir ieškotų 

atsakymų, pasirinktų veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ką išmoko, numatytų 
tolesnės veiklos žingsnius; 
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12.3. puoselėti vaiko etnokultūrines vertybes, išryškinant Palangos pajūrio krašto 
ypatumus; 

12.4. siekti kiekvieno vaiko pažangos, garantuojant saugius, turiningus, kūrybiškus 
buvimo darželyje metus; 

12.5. padėti išsiugdyti gebėjimus ir įgūdžius, vertybines nuostatas, reikalingas 
sėkmingam prisitaikymui visuomenėje, pasirengimui mokyklai; 

12.6. sudaryti edukacinę aplinką, užtikrinančią palankias sąlygas įvairiapusiam 
poreikių tenkinimui; 

12.7. teikti kvalifikuotą pagalbą ir paramą vaikui, garantuoti jo saugumą, gerą 
savijautą, atskirties mažinimą. 

 
IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 
13. Ugdymo turinį pedagogas planuoja metams, savaitei, orientuodamasis į vaiko 

veiklos sritis (ankstyvajame amžiuje), ugdytinas kompetencijas (ikimokykliniame amžiuje). 
Ugdymas individualizuojamas ir diferencijuojamas pagal vaikų poreikius, gebėjimus ir kitus 
ypatumus.  

14. Temas ugdomajai veiklai siūlo vaikai, tėvai, pedagogai. Jos gali būti plėtojamos 
atsižvelgiant į metų laikus, kalendorines šventes ar svarbius gyvenimo įvykius.  

15. Darželio tradicijos ir šventės: 
 

Šventė Mėnuo Vieta Gebėjimai ir vertybinės 
nuostatos 

Įgyvendinami 
projektai 

Rugsėjo pirmoji 
 
 
 

Rugsėjis 
 
 
 

Grupė, kiemas Suvokti save kaip 
bendruomenės narį, 
pajausti rugsėjo 
pirmosios šventę, stebėti 
ir vertinti, dalintis 
įspūdžiais, kartu su 
draugais linksmintis. 

Projektai: 
,,Sveikas, 
darželi!“ 
,,Aš saugus, kai 
tu šalia“. 
Tematika: 
 ,,Aš darželyje- 
tarp draugų“, 
,, Mano šeima“, 
,,Aš pats“. 
 

Sporto ir 
sveikatos savaitė 

Spalis 
 

Grupė,  
sporto salė, 
sveikatingumo 
kompleksas, 
pušynas, pajūris 

Pajusti judėjimo 
džiaugsmą, pasidžiaugti 
savo ir draugo sėkme, 
žaisti įvairius žaidimus, 
estafetes panaudojant 
įvairias priemones.  

Tematika: 
,,Olimpiada - 
rieda ratai“,  
,,Aš – pajūrio 
vaikas, 
užsigrūdinęs ir 
sveikas“ 

Patirti malonių 
išgyvenimų prie jūros 
aktyviai judant, atliekant 
įvairius kvėpavimo 
pratimus.  
 

Projektas  
,,Baltijos 
bangelė“ 

,,Duonelė ne vėju 
ateina“ 

Lapkritis Grupė, 
muzikos, kino 
salė, 
seklyčia 

Stebėti ilgą duonos 
gimimo kelią: nuo rugių 
sėjos, javų auginimo, 
kūlimo, malimo, duonos 
raugo ruošimo iki 
duonelės kepimo. 
Pajausti pagarbą žmogui, 

Projektai: 
 ,,Duonelės 
kelias“, 
,,Spragilų ir 
mintuvų šnekta“ 



5 

 

savo rankomis 
išauginusiam duoną. 
Susipažinti su tradicine 
lietuvių liaudies kūryba. 
 

,,Rudens pokštai 
ir stebuklai“  

Muzikos salė, 
lauko teritorijos 
edukacinė 
aplinka 

Stebėti ir tyrinėti rudens 
gamtos reiškinius, 
supančią aplinką, grožėtis 
rudens spalvomis. 
Keliauti po parką, mišką, 
prie jūros. 
 

Tematika:  
,,Ežio pasakėlės“, 
,,Lapų šlamesys“, 
,,Miško 
paslaptys“ 

Renginys 
neįgaliųjų dienai 
paminėti  
,,Ir mažoj širdelėj 
daug gerumo“ 

Gruodis Muzikos salė Žaisti, bendrauti, 
dalyvauti renginyje kartu 
su ,,kitokiu“ vaiku, 
pastebėti kam reikia 
pagalbos ir globos, 
atjausti ir pratintis šiltus 
jausmus išsakyti švelniai, 
maloniai, paguodžiančiai.  

Tematika: 
,,Visiems po saule 
skirta vietos“, 
,,Šilti jausmai 
baltais žodeliais 
sninga“  
 

Adventiniai 
vakarojimas 
,,Atbėg elnias 
devyniaragis“ 

Seklyčia, 
muzikos salė, 
sodyba 

Kartu su tėveliais, 
auklėtojais kurti 
tradicinius darbelius 
(šiaudinius žaislus 
eglutei, pinti adventinį 
vainiką), žaisti tradicinius 
žaidimus,  pajausti 
švenčių laukimo metą.  

Projektas 
,,Gruodis-
stebuklų mėnuo“, 
Tematika: 
,,Šilta-šalta, 
juoda–balta: 
keičias žemė ir 
padangė“, 
,,Kiškelio 
nuotykiai“, 
,,Pasek, močiut, 
man pasaką“ 

Kalėdiniai 
renginiai ,,Pro 
apšerkšnijusį 
langą“ 

Muzikos salė, 
Klaipėdos lėlių 
dramos teatras, 
miškas 

Pasijausti tikrais šventės 
dalyviais, aktyviai 
dalyvauti rengiant šventę 
ir jos metu. Išreikšti save 
dalyvaujant kalėdiniuose 
vaidinimuose, šokant ir 
dainuojant. Patirti 
malonių išgyvenimų 
susitikimuose su Kalėdų 
seneliu.  

Tematika: 
,,Laukiame 
Kalėdų“, 
,,Paslaptinga 
naktis“, 
,,Pramogos 
žiemą“ 

Trijų karalių 
vaikštynės 

Grupė,  
lauko teritorija 

Klausytis giesmių, 
išsakyti palinkėjimus, 
atsisveikinant su Kalėdų 
eglute, suvokti jog tai – 
Kalėdinių švenčių 
baigimo etapas.  

Tematika 
,,Gaidžio 
žingsneliais link 
pavasario“ 
 

Užgavėnių 
šėlsmas 

Vasaris Grupė,  
lauko teritorija. 

Gaminti Užgavėnių 
kaukes, laukti šventės ir 
jai pasirengti, kurti 
džiaugsmingą nuotaiką, 
linksmintis šokant, 
dainuojant, žaidžiant, 

Tematika 
,,Lūžo ledo tiltai“ 
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keliaujant po darželį,  

Vasario 16-osios 
paminėjimas 
,,Dainuoju dainą 
– tau gimtinę“ 

Muzikos salė Stebėti ir suprasti 
Lietuvos grožį, išreikšti 
meilę Lietuvai ir jos 
žmonėms dainomis, 
šokiais, eilėmis, savo 
kūrybiniais darbais, 
papuošti jais darželį. 

Projektas 
,,Čia Palanga-čia 
aš gyvenu“ 
Tematika: 
,,Šarmota 
Tėviškėlė“ 
,,Namai 
namučiai“ 

Gandrų vaikšynės Kovas Grupės, 
muzikos salė 

Suvokti paukščių 
gyvenimo savitumus, 
pajausti pavasario 
sugrįžimo džiaugsmą,  
skiepyti globos, gerumo  
jausmus ne tik 
paukščiams, bet ir šalia 
esantiems. Vaikščioti pas 
draugus į grupes ir 
pranešti apie gandro 
pasirodymą. Gaminti 
gandro aprangą, 
kleketuoti, žaisti 
tradicinius žaidimus apie 
gandrą. 

Projektas  
,,Droviai rąžosi 
gamta“.  
Tematika: 
,,Pavasario 
pranašai“,  
,, Kur mūsų 
paukščiai, 
paukšteliai, 
paukštytės?“ 

Žemaičių 
jomarkas 

Muzikos salė Susipažinti su žemaičių 
jomarko tradicijomis, 
prekiauti savo 
pagamintais darbeliais 
mugėje, dainuoti lietuvių 
liaudies dainas, šokti 
liaudies šokius bei žaisti 
kalbinius žaidimus. 
 

Tematika 
,,Gurgu-gurgu, 
gurgu į Kaziuko 
turgų“ 

Velykiniai 
renginiai  

Balandis Muzikos salė, 
seklyčia, lauko 
teritorija, 
tėvelių sodyba 

Laukti šventės, kurti 
staigmenas. Išgyventi šv. 
Velykų džiaugsmą su 
šventei būdingais 
ritualais (margučių 
,,pokštais“, supimuisi, 
laistymuisi, 
kiaušiniavimu, vaikštynių 
oracijomis). Dalintis šv. 
Velykų šeimoje 
įspūdžiais. 
 

Tematika: 
,,Verba plakė, 
linksmai sakė ...“ 
,,Rid rid rid 
margi margučiai“, 
,,Močiutės 
seklyčioje“ 

Sporto šventė su 
dviračiais   

Gegužė Kempingo 
teritorija, 
miškas,  
pajūrys 

Saugiai važiuoti su 
dviračiais į miško 
teritoriją. Pajusti 
judėjimo džiaugsmą 
važiuojant dviračiu,  
žaidžiant įvairius 
žaidimus, atliekant 
sportines užduotis.  
 

 Tematika 
,,Zuikio puikio 
mokykla“ 
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Priešmokyklinukų 
Išleistuvės 
,,Vaikyste-
nusijuok“ 

Palangos 
,,Baltijos“ 
pagrindinė 
mokykla 

Išradingai kurti šventę: 
parodyti tėvams, ką 
išmokome, kaip 
pasirengėme mokyklai, 
padėkoti darželio 
darbuotojams ir dovanoti 
savo parengtas 
dovanėles, džiaugtis 
gautais diplomais, 
dovanėlėmis, išreikšti 
dėkingumą darželio 
bendruomenei. 
 

Projektas 
,,Palydos į vasarą 
ir į mokyklą“ 

Joninės  
,,Ant kupolio 
kalno“ 

Birželis Lauko teritorija Susipažinti su Joninių 
šventės tradicijomis, pinti 
vainikus, ieškoti paparčio 
žiedo, pajausti džiaugsmą 
augmenijos suviešėjimui. 
 

Tematika: 
,,Augalų 
karalystė“, 
,,Gamta atbunda“ 

Žolinės Rugpjūtis Lauko teritorija Įsiklausyti į senolių 
išmintį apie žolynus. 
Rinkti vaistažoles, gerti 
žolelių arbatą. Kurti 
darbelius iš surinktų 
gėlių, žolelių.  
 

Tematika 
,,Žolynų 
mergelė“ 

 
16. Ankstyvasis amžius (1–3 metai). Programoje išskirtos septynios raidos sritys. 

Sritis Vaiko veikla Vaiko veiklos gebėjimų ir nuostatų apraiškos 

Gyvenimo 
įgūdžiai 

Plaunasi rankas, veidą, mokosi 
naudoti muilą, šukas.  

Geba naudotis higienos reikmėmis: muilu, 
rankšluosčiu, šukomis. Suaugusių pagalba 
atsiraitoja rankoves, geba savarankiškai 
nusišluostyti, pakabina rankšluostį į vietą.  

Savarankiškai valgo ir geria. Geba savarankiškai pavalgyti, taisyklingai laiko 
šaukštą, geria iš puoduko, laikant jį viena 
ranka, pristumia kėdutę prie stalo, padėkoja, 
naudojasi servetėle. 

Nusirengia, apsirengia.  Dalinai geba apsivilkti, nusivilkti, atsegtus 
drabužius. Bando sagstytis sagas, aunasi batus, 
apsimauna kepurę, velkasi striukę. 

Savarankiškai juda erdvėje, 
pasiekia norimus daiktus, 
žaidžia, elgiasi pagal 
nusistovėjusias taisykles, daug 
šneka, klausinėja, išreiškia 
norus, pirštais rodo, kiek jam 
metų. 

Geba valingai kontroliuoti judesius, laikytis 
nusistovėjusios tvarkos, reikšti savo norus, 
ketinimus. 
 

Prašo pagalbos nugriuvus, 
paslydus, įsidūrus ir t.t., 
aptaria nelaimingus atsitikimus 

Geba suvokti, kad gerai pažįstami žmonės 
palankūs ir geranoriški. 
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gatvėje, namuose, prie 
vandens, klauso suaugusiojo 
pasakojimų, kaip išvengti 
nelaimių. 

Piramidės žiedus sudėlioja 
pagal dydį, grupuoja 
vienarūšius daiktus pagal vieną 
požymį (dydį, formą, spalvą), 
atlieka tiesioginius ir 
atvirkštinius veiksmus su 
daiktais: išdėlioja, surenka, 
išima, sudeda, deda daiktus 
mažėjančia ir didėjančia 
tvarka. 

Geba grupuoti daiktus pagal vieną požymį 
(spalvą, formą, dydį, panašias savybes). Skiria 
sąvokas mažai ir daug. Geba išrikiuoti daiktus į 
eilę. Geba įvairiai eksperimentuoti, veikti su 
žaislais ir daiktais. 

Stebi augančius medžius, 
lauko ir kambarines gėles, 
nusako jų skiriamuosius 
požymius (žolė žalia, žema, 
medis aukštas ir t.t.) 

Geba stebėti ir įgyti žinių apie augalus, 
gyvūnus, gamtos reiškinius. 
 
 

Stebi ir nusako, koks yra oras, 
rodo ir pavadina gyvūnų kūno 
dalis, pamėgdžioja gyvūnų ir 
paukščių balsus. Veiksmai su 
žaislais, pereinantys į žaidimą. 

Geba nusakyti, koks oras (lyja, sninga, šviečia 
saulė ir t.t.). Dalinai geba nusakyti 
būdingiausius metų laikų požymius. 
 
 

Grožinės literatūros ir 
muzikinių kūrinėlių pagalba 
susipažįsta su daržovėmis, 
vaisiais. Aiškinasi, kokius 
produktus mėgsta vaikai, 
aptaria, ką sveika ir ką 
nesveika valgyti. Ragauja 
daržoves, vaisius, uogas ir 
apibudina juos: kartus, saldus, 
rūgštus ir t.t.  

Skiria, pavadina daržoves, vaisius. Juos lygina 
tarpusavyje (spalva, dydis, skonis, kvapas). 
Žino, kad sveika valgyti daug vaisių ir 
daržovių. Vertina maistą pagal turimus 
įpročius. 

Savęs ir kitų 
pažinimas 

Pavadinus vardu, vaikas 
atsiliepia, pasako savo vardą, 
parodo į save pirštu. Atpažįsta 
save veidrodyje, piešia save, 
vedžiodamas pirštuku 
pagrindines kūno dalis: galvą, 
pilvą, rankas, kojas. Bando 
piešti popieriaus lape žmogų, 
save, mamą, tėtį, brolį ir t.t. 
Atpažįsta save, savo šeimos 
narius nuotraukose (mamą, 
tėtį, sesę, brolį, senelę, 
šuniuką, katytę). 

Geba suvokti save kaip asmenį. Žino savo 
vardą, atpažįsta save, savo daiktus. Suvokia 
savo šeimą. Žaidžia greta kitų vaikų ir su kitais 
vaikais. 
 

Įvairios veiklos metu sužino 
apie jį supančius žmones. 

Geba orientuotis artimiausioje aplinkoje, 
tinkamai elgtis, laikosi tvarkos ir švaros 
grupėje. Geba įsiminti daiktų vietą. 

Įvairios veiklos metu 
susipažįsta su aplinkoje 
pasitaikančiais pavojais. 

Geba suprasti apie elementariausią savisaugą 
(nelipti aukštai, neliesti aštrių daiktų). Geba 
kreiptis pagalbos į suaugusįjį.  
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Susipažįsta su artimiausia 
aplinka. 

Žiūri paveikslėlius, paženklina 
savo nuotaiką parinkdamas, 
kuriame vaizduojamas 
linksmas, rimtas, liūdnas 
veidelis, pavadina vidinius 
išgyvenimus ar pojūčius 
(linksma, skauda, skanu), 
kontrastingai reiškia emocijas, 
greitai keičia nuotaiką, klauso 
paprastų nurodymų (nenori 
eiti į patalpą ar iš jos, bet 
paprašytas duoti ranką sutinka 
būti vedamas), dažniau 
supranta, kokio elgesio iš jo 
tikimasi (pasiūlius eiti į lauką, 
aunasi, rengiasi). 

Geba valdyti kai kuriuos jausmus, pavadinti 
juos žodžiais, reguliuoti savo elgseną. 
 

Savo žaislus, drabužius, kitus 
daiktus, deda į savo spintelę, 
kartu su suaugusiu dalyvauja 
grupės tvarkyme, prieina prie 
žaidžiančiojo vaiko, kartoja jo 
veiksmus (glosto lėlei galvytę, 
deda kaladėlę), keletą minučių 
dalyvauja kito vaiko žaidime, 
dalijasi žaislais. 

Geba skirti savo asmeninius daiktus, domėtis 
žaidimu, būti grupės nariu. 
 
 

Žaisdamas imituoja 
suaugusiųjų veiksmus, 
pasirenka mamos, gydytojo, 
auklėtojos, vairuotojo, kirpėjos 
ir kt. vaidmenis. 
Mėgdžiodamas auklėtoją 
pasisveikina, atsisveikina, sako 
„ačiū“, ,,prašau“. Stebėdamas 
auklėtoją, imituoja jos elgesį ir 
veiksmų eiliškumą: tvarko 
žaislus, plauna rankas, ieško 
savo rankšluoščio, savo vietos 
prie stalo, savo spintelės, žino 
savo lovytę. 

Žaidžia greta kitų vaikų ir su kitais vaikais. 
Paprašytas geba elgtis tinkamai, supranta, kai 
jam dėkojama už pastangas, vertina dėmesį ir 
paskatinimą, kurio dėka daro didesnes 
pastangas. Stengiasi elgtis tinkamai, supranta, 
kai suaugęs nepatenkintas jo elgesiu, stengiasi 
pasakyti, kodėl jis taip elgiasi, mėgdžioja kitus 
gerus ir net blogus pavyzdžius. 

Judėjimas ir 
sveikata 

Juda nesusidurdamas su kitu 
vaiku, reaguoja į garsinį 
signalą, keičia judesių tempą, 
kryptį, pobūdį pagal žodį, 
muziką, signalą, atlieka 
veiksmus su sporto 
inventoriumi, susitvarko 
priemones, judesiais 
improvizuoja gamtos 
reiškinius, žmonių darbus, 
gyvūnus, augalus, derina savo 
judesius su bendraamžiais. 

Geba orientuotis erdvėje, reaguoti į signalus, 
keisti judėjimo kryptį, atlikti judesius su 
daiktais, judesiais pavaizduoti veiksmus ir 
reiškinius. 
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Eina paskui auklėtoją, apeina 
daiktus, eina poromis, ant 
pirštų galų, pereina nuo ėjimo 
prie bėgimo, bėgioja įvairiomis 
kryptimis, bėga tarp dviejų 
linijų, eina tiesiu ir vingiuotu 
takeliu, gimnastikos suoleliu 
keturpėsčia,  ropoja, 
prašliaužia, lipa per kliūtis, 
laipioja kopėtėlėmis, žaidžia 
įvairius žaidimus, žodžiais 
nusako savo veiksmus, siekia 
veiklos rezultato, laikosi 
žaidimo taisyklių. 

Geba būti aktyvus: eiti, bėgti, šuoliuoti, ridenti, 
mesti, šliaužti, laipioti, išlaikyti pusiausvyrą, 
domėtis žaidimu, pamėgdžioti ir modeliuoti 
žaidime įvairias gyvenimo situacijas, 
suaugusiųjų veiksmus, kalbą, žaisti vienas šalia 
kito, drauge, derinti tarpusavio veiksmus, 
laikytis tam tikros žaidimo tvarkos, žaisti 
kūrybinius žaidimus. 

Vardija kūno dalis, jas rodo, 
žiūri paveikslėlius ir aptaria 
žmonių išvaizdą, išsiaiškina 
žmonių panašumus ir 
skirtumus, pratinasi naudotis 
servetėle, kosėdamas ir 
čiaudėdamas prisidengti burną 
nosine, vartoja žodžius ,,aš 
pats”, atkakliai atlieka tą patį 
veiksmą: sega sagą, varsto batų 
raištelius. 

Geba papasakoti apie kūno sandarą, pasirūpina 
savo asmens higiena. 
 
 

Ridena, mėto, gaudo kamuolį 
įvairios veiklos metu. 

Geba mesti kamuolį į tolį, aukštyn, į grindis, 
draugui ir jį sugauti. Ridenti kamuolį vienas 
kitam, jį sulaikyti iš įvairių padėčių: sėdint, 
pritūpus. Mesti kamuolį į krepšį, lanką ir 
įvairius horizontalius taikinius. Mėtyti 
akmenukus, kankorėžius ir kt. nurodyta 
kryptimi. 

Važinėjasi triratuku, 
paspirtuku. 

 

Geba važinėtis triratuku, paspirtuku įvairiomis 
kryptimis, apvažiuoti kliūtis, nuvažiuoti iki 
nurodytos vietos. 

Važinėjasi rogutėmis. 
 

Geba tempti rogutes už virvutės, jas stumti. 
Geba važinėti žaislus, nusileisti nuo nedidelio 
kalnelio. 

Įvairios veiklos metu žaidžia 
ramius ir judrius žaidimus. 

Geba orientuotis aplinkoje, laikytis 
nesudėtingų žaidimų taisyklių, atlikti įvairus 
judesius. Kas rytą atlieka rytinę mankštą. Geba 
atlikti bendrojo lavinimo pratimus pagal siužetą 
ir su įvairiomis priemonėmis. Geba judėti tyliai 
arba garsiai, išreiškia savo emocijas įvairiais 
būdais ir įvairiomis priemonėmis. Greitai 
reaguoja į įvairias emocijas. 

Žaidimai 

Atlieka veiksmus su daiktais, 
siužetiniais žaislais. 

Geba manipuliuoti su daiktais, surasti daikto 
paskirtį, jo vartojimo būdą. Geba atlikti 
susijusius veiksmus (mauti piramidės žiedus, 
surinkti abiejų dalių matriošką ir kt.), atlikti 
veiksmus su įrankiais: plaktuku kalti kaištukus, 
atsuktuvu sukti varžtus, meškere gaudyti 
žuvytes ir t.t.  

Veiksmai su žaislais Geba daiktus naudoti tam tikram tikslui: 
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pakaitalais. 
Pradeda žaisti siužetinius 
žaidimus. 

 

kubelius – bokšteliu, antklodę – lėlei užkloti ir 
panašiai, suteikdamas jiems tariamas prasmes. 
Geba sujungti kelis tarpusavyje susijusius 
veiksmus: pamaitinti lėlę, ją paguldyti, vėžinti 
vežimėliu ir t.t. 

Žaidžia statybinius– 
konstrukcinius žaidimus  

 

Geba naudoti žaislus pakaitalus (kaladėle 
lygina, pagaliuku maišo ir kt.). Geba keletą 
žaidybinių veiksmų sujungti į vieną siužetą 
(lėlė miega, rengiasi, prausiasi, pietauja, eina 
pasivaikščioti ir t.t.). Bando žaisti 2–3 vaikai 
greta ir kartu.  
Žaidžia įsivaizduojamus žaidimus, susitapatina 
su suaugusiais, vaikais, gyvūnais prisiimdamas 
jų vaidmenį ir atitinkamą elgesį. 

Žaidžia didaktinius žaidimus. 
 

Geba rūšiuoti, grupuoti, lyginti daiktus, atlieka 
įvairius veiksmus su didaktiniais žaislais. 
Naudojasi daiktais, įrankiais, geba veikti su jais: 
dėlioti, slėpti, surasti ir t.t.  

Žaidimai, inscenizacijos 
(socialiniai žaidimai). 
 

Bando imituoti, inscenizuoti žinomus 
literatūros kūrinėlius, pasakas. Žaidžia savo 
sukurtus žaidimus (supuoja lėlytę).  

Kalba ir 
bendravimas 

Stebi kalbantįjį, jo veido 
išraišką, paprašytas apkabinti – 
apkabina, paliesti - paliečia, 
atnešti - atneša, paklaustas, kur 
yra daiktas, parodo 
paveikslėlyje, klausosi 
kūrinėlių ir pasakojimų apie 
tai, kas jam pažįstama ir 
artima. 

Geba rodyti  susidomėjimą kalba, suvokti 
nesudėtingus nurodymus, klausimus, 
paaiškinimus. 

Daiktus, veiksmus ir būsenas 
vadina tikraisiais pavadinimais 
(pvz., ne „au au“, o „šuo“), 
skiria ir pavadina įvairaus 
amžiaus ir lyties žmones, 
daiktus, esančius kambaryje ir 
lauke, transporto priemones, 
paukščius ir gyvūnus, augalus, 
žmonių ir gyvūnų veiksmus. 

Geba pavadinti artimiausios aplinkos daiktus, 
veiksmus, jų savybes, reiškinius. 
 

Vartoja įvardžius prieveiksmius 
(čia, ten), būdvardžius (didelis, 
mažas, skanus, linksmas ir t.t.), 
sudarytose situacijose kalba 
dialogine kalba, klauso 
literatūros kūrinių, kalba apie 
tai, ką išgirdo, atsakinėja į 
pateiktus klausimus, 
deklamuoja neilgus eilėraščius. 

Geba dalyvauti pokalbyje, kalba 3-4 žodžių 
sakiniais. 



12 

 

Atsineša knygą, prašo 
paskaityti, įvardija 
iliustracijose pavaizduotus 
veikėjus, spontaniškai 
keverzoja: kreidele brauko, 
pripiešia visą lapą įvairių 
ženklų. 

Geba domėtis tekstu ir iliustracijomis, pats 
piešia ir rašo. 

Kūrybiškumas 

Varto knygas, aptaria 
iliustracijas, klausosi 
suaugusiojo pasakojimo apie 
daiktus, jų savybes, 
brūkšniuoja, baksnoja pieštuku 
per visą lapą, tapo guaše 
pamirkytu pirštuku, tepa dažus 
teptuku, pasakoja, ką 
,,nupiešė“, minko, volioja 
lipdymo medžiagą. 

Geba gėrėtis gražiais daiktais, vaizdais, išbandyti 
ir išreikšti save įvairiomis meninės veiklos 
priemonėmis ir medžiagomis, tapyti, minkyti, 
volioti lipdymo medžiagas. 

Plėšo iš balto, spalvoto 
popieriaus atsitiktines formas, 
bando klijuoti paruoštas 
formas, laisvai 
eksperimentuoja pateiktais 
štampeliais (bulvės, morkos, 
kempinės ir kt.). 

Geba konstruoti iš popieriaus ir atsitiktinių 
medžiagų, kirpti žirklėmis, plėšyti, klijuoti, 
štampuoti. 

Susipažįsta su piešimo 
priemonėmis, pratinasi 
orientuotis popieriaus lape: 
piešia lapo viduryje, braižo 
spindulius į visas puses, 
susikertančias, vertikalias. 
Piešia taškelius, brūkšnelius, 
horizontalias linijas, didelius ir 
mažus apskritimus, vaizduoja 
nesudėtingos formos daiktus, 
reiškinius – saulutę, dangų, 
pievą, sviedinuką ir kt. 
Teplioja, piešia atskiras kūno 
dalis: katinėliui ūsus, pėdutes 
ir t.t. 

Geba piešti, tapyti, vaizduoti įvairius ženklus: 
taškelius, brūkšnelius, apskritimus, linijas ir t.t. 
Bando uždažyti plokštumos dalis. Geba 
naudotis pieštukais, flomasteriais, vaško 
kreidelėmis, teptukais, guašo dažais, akvarele. 

Muzika 

Muzikos klauso aktyviai: 
judinant, sūpuojant, kaupia 
muzikinius įspūdžius, 
„atranda“ garso savybes 
(ilgumą, aukštumą, stiprumą, 
tembrą), balsu reiškia įvairius 
garsus, bando padainuoti bent 
vieną ar kelis garsus iš eilės, 
muzikuodamas mėgsta kartoti 
daug kartų tą patį kūrinėlį 
įvairiai varijuodamas, per 
muziką išgyvena nuotaiką, 
groja vaikiškais muzikiniais 
žaislais. 

Geba klausytis įvairios muzikos įrašų, 
mėgdžioti gamtos garsus, išreikšti juos 
intonacija, judesiu, pamėgdžioti muzikos 
garsumo, aukščio, tembro ir kitus pokyčius, 
balsu išreikšti įvairius garsus, atlikti judesius 
pagal muziką, groti muzikiniais žaislais. 
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Reaguoja į muzikos nuotaiką. 
 

Geba reaguoti į muzikos nuotaiką: linksma, 
liūdna, lėta, skambi, apibūdina savais žodžiais: 
Lėlytė – šoka, verkia, meškiukas – eina, trepsi 
ir t.t.  

Dainuoja paprastas, 
nesudėtingas, trumpas 
daineles. 

Geba dainuoti trumpas, nesudėtingas daineles, 
daug kartų kartu su auklėtoja. 

Klausosi muzikinių žaislų 
skambėjimo (barškučio, 
būgnelio, varpelio ir t.t.), juos 
atpažįsta. Groja vaikiškais 
muzikiniais žaislais. 

Geba klausytis muzikinių žaislų skambėjimo, 
geba groti barškučiais, būgneliais, švilpynėmis. 

 
17. Ikimokyklinis ugdymas (3-6 metai). 

Kompetencija Vaikų veiklos gairės Esminės nuostatos ir  gebėjimai 

Socialinė 
kompetencija 

Vaikai žaisdami, bendraudami su 
bendraamžiais ir suaugusiais 
pasakoja apie save, savo gyvenamą 
vietą. 
 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir 
bendradarbiauti su vaikais ir suaugusiais. 
Geba pasakyti savo namų adresą, 
nupasakoja, kaip atrodo jo namai 
kambarys, kelintame aukšte gyvena. Geba 
pasakyti savo vardą, pavardę, kiek jam 
metų, suvokia, kad žmonės turi vardus, 
pavardes, skiriasi savo amžiumi. 

Sprendžia problemines situacijas, 
pasako, ką jaučia, ką galvoja, 
įveikia savo neigiamus bruožus. 

Geba įvardinti kai kurias būsenas, suvokti, 
kad jo veiksmai turi pasekmes ir mokytis 
nustatyti ribas, įveikti patiriamus 
sunkumus. 

Planuoja bendrus veiksmus, kuria 
drauge su kitais vaikais, nustato 
taisykles ir išbando ar jos tinkamos 
gyvenimui grupėje reguliuoti, 
tausoja savo ir kitų vaikų žaislus, 
jaučiasi už juos atsakingas. 

Geba domėtis kitais žmonėmis, su jais 
bendrauti, suprasti, kad žmonės yra 
skirtingi, būti tolerantiškas įvairaus 
amžiaus žmonėms, užjausti ir globoti 
silpnesnius, sergančius žmones. 

Vardija artimiausių miestų, kaimų, 
upių vardus, dalyvauja šventėse, 
intuityviai suvokia švenčių prasmę. 
 

Geba pažinti gimtąjį miestą, gimtinės 
gamtą, domėtis tradicinėmis miesto 
šventėmis, lietuviškomis tradicijomis, 
papročiais. Suvokia, kad Palanga yra prie 
Baltijos jūros.  
 

Vardija savo šeimos narių vardus, 
jų darbus ir pareigas, nusako kai 
kurias šeimos narių ir grupės 
draugų išorės savybes (aukštas, 
žemas ir pan.), pasakoja šeimos 
istoriją, sudaro šeimos medį. 
 

Geba laikytis šeimoje ir darželyje priimtų 
elgesio taisyklių, švęsti šeimos šventes, 
išreikšti pagarbą šeimai, mamai, tėčiui. 

Supranta dienos ritmo 
reikalingumą (laikas – darbui, 
laikas – žaidimui, laikas – 
poilsiui), pastebi, kas pasikeitė 
grupėje, prisitaiko prie naujai 
sudarytų sąlygų, apžiūrinėja, 
tyrinėja, išbando grupėje esančius 

Geba domėtis jį supančiais žmonėmis, 
draugiškai priimti naujus draugus, laisvai 
jaustis naujoje aplinkoje, aktyviai 
įsitraukti į veiklą, lengvai priimti pokyčius 
esamoje aplinkoje. 
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daiktus, yra aktyvus organizuotoje 
ir savarankiškoje veikloje. 

Prašo pagalbos iškilus sunkumams, 
sprendžia su veikla susijusias 
problemas (nepavykęs darbelis), 
priima kitų pasiūlymus žaidybinėje 
veikloje, įsiklauso į auklėtojo 
patarimus, panaudoja savo turimą 
patirtį. 

Geba laikytis savo ir gerbti kitų nuomonę, 
domėtis ir perimti naują informaciją, 
išmėginti naujus ugdymo(si) būdus. 

Komunikavimo 
kompetencija 

Užmezga kontaktą su suaugusiu 
(paprašo informacijos), kitu vaiku 
pasiūlo ką nors veikti kartu), 
naudoja kitus kontaktų užmezgimo 
būdus (judesius, veiksmus), 
stengiasi būti mandagus 
(pasisveikina, atsisveikina, paprašo, 
padėkoja), pats pradeda pokalbį, 
prašo, derasi, susitaria, norėdamas 
bendrauti, demonstruoja savo 
žinias, ką nors praneša, papasakoja 
didelei vaikų grupei, išdėsto 
iškilusias problemas. 

Geba suprasti suaugusiojo nurodymus, 
prašymus ir kreiptis informacijos į jį, 
bendrauti su bendraamžiais, bandyti 
atskleisti ir parodyti savo jausmus,  įgyti 
įvairesnės komunikavimo patirties, 
bendrauti su į grupę atėjusiais žmonėmis, 
siekti tarpusavio supratimo, nuomonių 
bendrumo. 
 

Klausosi kalbos įrašų (sekamų 
pasakų, savo ir draugų kalbos 
įrašų), klausosi ir kartoja lietuvių 
liaudies pasakas, dainas, žaidimus, 
klausosi ir bando suvokti įvairaus 
stiliaus tekstus.  

Geba klausytis pokalbių, pasakojimų, 
sekimo, deklamavimo, skaitymo,  
reaguoti (mimika, gestais, kalbėjimu) į 
pasakojimą, skaitymą. 
 

Įvardija dažnai matomus daiktus, 
žmones, gamtos reiškinius, 
atliekamus veiksmus, santykius 
tarp žmonių, mokosi išlaikyti 
pauzes tarp žodžių, sakinių, kalba 
vidutiniu tempu, įvairiu garsumu, 
kalbasi apie savo išgyvenimus 
namuose, grupėje, kelionėje, 
kokius pojūčius patyrė, įvardija 
atliekamus ir aplinkoje matomus 
veiksmus. 

Geba įvardinti kasdien matomus aplinkos 
objektus, reiškinius, plėsti kalbos garsų, 
žodžių, sakinių, tekstų reikšmių, prasmės 
suvokimą, kalbėtis, pasakoti kitam apie 
netolimoje praeityje patirtus, išgyventus 
įvykius, matytus objektus, žmones. 
 

Klausosi tarmiškos kalbos įrašų, 
skiria ir įvardina keletą tarmių, 
bando kalbėti tarmiškai, naudoja 
žaidybinėje veikloje patarles, 
erzinimus, pajuokavimus, išreiškia 
pasakojimo, eilėraščio nuotaiką 
balso pagalba (kalba storai, plonai, 
šūkteli, ir pan.), inscenizuoja 
trumpas sceneles, kuria ir pateikia 
kitiems savo pasakojimą. 
 

Geba jausti ryškiausius tarmės ir 
bendrinės kalbos skirtumus, atpasakoti, 
sekti liaudies, savo kūrybos pasakas, 
istorijas, laisvai fantazuoti, atkreipti 
dėmesį į kalbos menines priemones: 
palyginimus, šmaikštumą. 
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Pastebi raides, skiria jas nuo kitų 
ženklų, mato užrašus, juos 
žiūrinėja, komentuoja, „rašo“ ir 
„skaito“ grafinius ženklus, 
sugalvoja paveikslams 
pavadinimus, darbelius štampuoja 
pirmąją savo vardo raidę, 
štampuoja visą savo vardą, rašo 
mamos, tėčio vardo raides, 
atpažįsta simbolius gatvėse, 
parduotuvėse. 

Geba pažinti elementarius simbolius 
grupėje, domėtis jais, pažinti savo, mamos 
ir tėčio vardų pirmąsias raides, rašyti 
didžiąsias spausdintines raides, atpažinti 
parašytą savo vardą, susieti daiktą su 
užrašytu pavadinimu. 
 

Teisingu linksniu kreipiasi į draugą 
ar kitą asmenį („Tomai“, „tėti“), į 
kitus asmenis kreipiasi liepiamąją  
nuosaka („ateik“, „paimk“, 
„duok“), taisyklingai vadina 
spalvas (ne „morkinė“, o 
„oranžinė”). 

Geba taisyklingai vartoti vardininką ir 
kreipinio šauksmininką, būdvardžių 
laipsnius, tariamąją nuosaką, nusakyti 
daiktų  ypatybes, skaičių įvardžiais ir 
skaitvardžiais. 
 

Domisi savo, draugų pavardėmis, 
jiems svarbiais vietovardžiais, 
teisingai vartoja tik vienaskaitą ir 
daugiskaitą turinčius 
daiktavardžius (cukrus, kelnės, 
žirklės), kalboje vartoja nesunkiai 
suprantamus frazeologizmus 
(„pagavo zuikį“ – pargriuvo), 
kreipdamasis į kitus („bėk“, 
„bėkime“, „šauk“). 

Geba vartoti pavardes, vietovardžius, 
nusakyti daikto savybę dalyviu, vartoti 
frazeologizmus, įvardžiuotinius 
būdvardžius, veiksmą nusakančius 
pusdalyvius ir padalyvius. 

Pažinimo 
kompetencija 

Domisi senoviniais namų apyvokos 
daiktais, tautiniu kostiumu, 
architektūriniais akcentais 
(koplytstulpiais, kryžiais, langinių, 
skrynių puošybos elementais), 
grupuoja buities daiktus ir 
prietaisus į pavojingus ir ne, 
eksperimentuoja su mažiau 
įprastais daiktais, padedančiais 
suvokti kai kuriuos reiškinius (su 
veidrodžiu, spyruoklėmis, 
projektoriumi ir kt.). 

Geba tausoti ir saugoti aplink jį esančius 
daiktus, veikti savitai, remiantis intuicija, 
vaizduote, teisingai vartoti aplink esančių 
daiktų, reiškinių, pavadinimus, žinoti 
supančių daiktų pavadinimus, jų paskirtį, 
mokėti juos apibūdinti. 
 

Skiria dešinę, kairę ranką (koją, 
ausį), pasako: nosis – priekyje, 
galva – viršuje, nusako ir keičia 
judėjimo kryptį – pirmyn, atgal, 
kairėn, dešinėn, aukštyn ir kt., , 
nustato daiktų padėtį vienas kito 
atžvilgiu (šalia vienas kito, už, prie, 
tarp, viduje, išorėje ir kt.), skiria 
erdvinius daikto santykius su 
savimi (prieš mane, mano kairėje, 
šalia ir t.t.), orientuojasi stalo, lapo 
paviršiuje. 
 

Geba skirti dešinę ir kairę savo kūno 
puses, kūno priekį, užpakalinę dalis, 
nustatyti ir parodyti kryptis, 
orientuojantis į savo kūno padėtį, suvokti 
funkcinį erdvės išnaudojimą (uždara, 
atvira erdvė). 
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Išvardina paros dalis: diena, naktis, 
rytas, vakaras, supranta sąvokas 
„saulė šviečia – diena“, „saulė 
nusileido – naktis“, „saulė teka – 
rytas“, „saulė leidžiasi – vakaras“, 
atsako į klausimus „ką veikiu 
šiandien?“, „ką veikiau vakar?“, 
„ką veiksiu rytoj?“, supranta, kad 
laikas matuojamas: paromis, 
savaitėmis, metais, dienomis, 
valandomis, varto kalendorių, 
aiškinasi savaitės trukmę, dienų 
seką. 

Geba suvokti ir skirti paros dalis bei jų 
nuoseklumą pagal gamtos reiškinius, 
jausti atskirų laiko atkarpų trukmę, 
suprasti, kad laikas matuojamas paromis, 
dienomis, savaitėmis, metais, suvokti 
metų laikus, jų seką pagal savo gyvenimo 
ritmą. 
 

Pastebi, kuo gyvūnai skiriasi ir kuo 
panašūs, klausosi lietuvių liaudies 
pasakų, eilėraščių, dainų, patarlių 
apie gyvūnus, sužino apie gyvūnų 
prisitaikymą prie metų laikų kaitos 
(išskrenda į šiltuosius kraštus, 
užmiega žiemos miegu), 
susipažįsta su gyvūnais 
„maitinančiais“, „rengiančiais“, 
„apaunančiais“ žmones, fiksuoja 
gyvūnus, jų elgseną dailės 
darbeliuose, judesiu vaizduoja 
gyvūnų elgseną, išmoksta 
garsažodžių, kuriais šaukiami 
gyvuliai. 

Geba pastebėti, kuo gyvūnai skiriasi ir 
kuo jie panašūs, prisiimti atsakomybę už 
artimiausioje aplinkoje gyvenančius 
gyvūnus, globoti laukinius gyvūnus, 
suprasti, kuo naudingi, priimti tradicinio 
požiūrio į gyvūniją elementus, bendrauti 
su gyvūnais, pastebi jų prieraišumą. 
 

Varto knygeles apie augalus, 
pasako žinomų augalų (medžių, 
gėlių, grybų, daržovių, uogų ir kt.) 
pavadinimus, juos atpažįsta 
iliustracijose, paveikslėliuose, 
supranta, kad augalams reikia 
šviesos, drėgmės ir šilumos, 
pasako, kokie daiktai, reikalingi 
žmogui, gaminami iš augalų 
(popierius, augaliniai dažai, 
vaistai), daigina sėklas, jas augina 
vazonėliuose, stebi ir fiksuoja 
dygimą ir augimą, aiškinasi, kuo 
naudingi augalai žmogui (gėlės, 
medžiai puošia aplinką, daugelį 
augalų naudojame maistui, kai 
kurie gydo). 

Geba suprasti, kad sėklos, svogūnai, 
pumpurai – augalų gyvybės buveinė, kad 
augalo nužydėjimas, nunykimas nereiškia 
gyvybės pabaigos, o tęsiasi sėkloje, 
suprasti augalų prisitaikymą prie metų 
laikų kaitos, suvokti, kad augalai yra 
naudingi žmogui. 
 
 

Suvokia, kad dangaus kūnai veikia 
augalus, gyvūnus, žmones, stebi 
oro permainas, patikrina 
meteorologinius pranešimus, 
suvokia oro buvimo faktą: sulaiko 
kvėpavimą, pučia muilo burbulus, 
stebi išpučiamą orą šaltyje, gamina 
vėjo malūnėlius, įsitikina, kad 
šviesa yra natūrali (saulės) ir 

Geba suvokti  negyvosios gamtos 
objektus ir reiškinius, pajusti Žemės ir 
Dangaus paslaptingumą ir didybę, 
pastebėti ir apibūdinti konkrečius 
sezoninius reiškinius gamtoje, nustatyti 
ryšį tarp oro sąlygų ir augalų augimo, 
gyvūnų aktyvumo, suvokti metų laikų 
kaitai būdingus požymius. 
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dirbtinė (elektros lempučių, 
žvakės), įgyja kai kurių žinių apie 
vandenį ir skysčius (pilsto į įvairios 
talpos indus, laisto, užšaldo 
vandenį, jį garina ir kt.), apibūdina 
sezoninius reiškinius gamtoje. 

Matuoja daiktų ilgį, plotį, aukštį, 
skystų ir birių medžiagų tūrį, 
naudodami įvairaus dydžio 
sąlyginius matus. Dėlioja daiktus 
didėjimo ir mažėjimo tvarka, 
pasako, kuris daiktas aukštesnis - 
aukščiausias, žemesnis – 
žemiausias ir kt. 
Orientuojasi erdvėje, nusako 
erdvinius daiktų santykius, savo ir 
kitų daiktų atžvilgiu. 

Geba veikti su daiktais, įvertinti jų dydį, 
lyginti labai skirtingus ir vienodus 
daiktus. Geba vartoti apibūdinamąsias 
sąvokas. 
 

Domisi savo gimtuoju miestu, jo 
istorija, miesto išskirtinumu, 
savitumu, lankosi žymiose miesto 
vietose. Sužino savo gimtojo 
miesto kai kurių gatvių 
reikšmingesnius pavadinimus. 
Pastebi artimiausios aplinkos 
pakitimus (naujas namas, gėlynas, 
gatvės, pastato remontas ir kt.). 

Nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį 
pasaulį. Džiaugiasi sužinojęs ką nors 
naujo. Geba nusakyti erdvinius daiktų 
santykius savo ir kitų daiktų atžvilgiu. 
Žino ir geba pasakyti, kuo garsus yra 
gimtasis miestas, kuo jis skiriasi nuo kitų 
miestų. Žino ir įvardija gatves, kuriose 
gyvena, yra darželis. Geba pastebėti 
pakitimus, vykstančius artimiausioje 
aplinkoje, domisi jais. 

Susipažįsta su Palangos žymiais 
žmonėmis: menininkais, politikais, 
etnografais, žvejais. Stebi jų darbus 
ir atkartoja, mėgdžioja savo 
veikloje (piešdami, aplikuodami, 
karpydami). 
Sužino, kad žemėje gyvena įvairių 
rasių ir tautybių žmonės, kad 
kiekviena tauta turi savo 
gyvenamąją teritoriją – valstybę, 
kalbą, sužino apie savo gimtinę 
Lietuvą, žymiuosius Lietuvos 
miestus, Lietuvos sostinę. 
Susipažįsta su Lietuvos simbolika 

(trispalvė, herbas, himnas), sužino 
jų reikšmę. Susipažįsta su šalies 
pinigais. 

Suvokia pajūrio krašto žmonių savitumą, 
išskirtinumą. Geba įvairiomis raiškos 
priemonėmis mėgdžioti jų veiklą. Suvokia 
ir savo veikloje, aplinkoje naudoja šio 
krašto simboliką. 
Geba suvokti, kad žemėje gyvena įvairių 
tautybių ir rasių žmonės, kad lietuvių 
tautos gimtinė – Lietuva. 
Žino, kad Lietuvoje gyvena ir kitų 
tautybių žmonės. Geba parodyti Lietuvą 
žemėlapyje, įvardija didžiuosius šalies 
miestus bei sostinę. Geba surasti Lietuvos 
simbolius tarp kitų valstybių simbolių, 
pagarbiai su jais elgiasi. Pažįsta šalyje 

naudojamus pinigus. Nusiteikęs tyrinėti 
aplinkos daiktus, jų ryšius ir santykius. 

Meninė 
kompetencija 
 

Įvairia technika bei priemonėmis 
piešia liaudies ornamentus, maišo 
spalvas, gauna išvestines spalvas ir 
atspalvius, pastebi ir mato, kaip 
kinta spalvos gamtoje, 
komponuoja dekoratyvinius ir 
siužetinius piešinius, naudoja 
mišrią techniką meniniams 
įspūdžiams išreikšti. 

Geba stebėti, analizuoti liaudies kūrybos 
pavyzdžius, suvokti ir apibūdinti dailės 
kūrinius, analizuoti veikėjų nuotaiką 
žiūrint paveikslus ar iliustracijas, išdėstyti 
siužetą visame popieriaus lape. 
 

Dekoruoja smulkiomis detalėmis Geba sudėti paveikslėlį iš smulkių dalių 



18 

 

siužetinius paveikslėlius, dideles 
formas plėšytomis ir karpytomis 
detalėmis, karpo tekstilės, kailio, 
siūlų atraižėles, kerpa kelias 
vienodas formas perlenkus 
popierių kelis kartus. 

(mozaika), kirpti geometrines ir 
netaisyklingo kontūro formas iš perpus 
sulenkto popieriaus. 
 

Atvaizduoja matytus liaudies 
raštus, naudoja štampavimą kituose 
dailės ir rankų darbeliuose, 
panaudoja įvairiausias priemones 
štampui išgauti. 

Geba eksperimentuoti štampuojant 
įvairiomis priemonėmis, štampuojant 
išgauti įvairias formas. 
 

Lipdo stebint modelį (žaislą, 
apyvokos daiktą), perteikia daikto 
būdingas savybes, bruožus, 
judesius, ornamentuoja nulygintų 
gaminių (indų) paviršių liaudiškais 
motyvais, iš gamtinės medžiagos ar 
buitinių atliekų gamina karolius, iš 
laikraščių, daro žmogaus, paukščio, 
gyvūno figūras. 

Geba lipdyti iš įvairių medžiagų, lipdyti 
įvairius daiktus, objektus, pavaizduoti 
siužetą plokštumoje, perteikti liaudies 
kūrybos elementus, daryti iš gamtinės 
medžiagos įvairius dirbinius. 

Klausosi „tylos“, gamtos garsų, 
įvairiais daiktais išgaunamų garsų, 
šiuolaikinės ir senovinės, liaudies 
ir profesionalios, lietuvių ir kitų 
tautų muzikos, vartoja sąvokas 
(„tyliai“-„garsiai“, „greita“-„lėta“, 
„linksma“-„liūdna“). 

Geba atpažinti muzikos kūriniuose 
gamtos garsus, susikaupti, įsiklausyti, 
išgirsti save ir šalia esantį, vartoti sąvokas 
muzikos tempui nusakyti. 
 

Pamėgdžioja balsu paukščius, 
gyvūnus, reiškinius; tiksliai 
išdainuoja trumpas ir ilgas natas, 
dainuoja emocingai, raiškiai su 
pritarimu ir be jo, teisingai 
kvėpuoja dainuodamas, atsikvepia 
tarp frazių. 

Geba taisyklingai kvėpuoti, raiškiai 
artikuliuoti, intonuoti, dainuoti dainas, 
pajusti, nusakyti ritmą, balso tempą, 
girdėti save ir šalia esantį. 
 

Jaučia judėjimo kryptį, tempą, 
ritmą, charakterį, sudaro šokių 
figūras (sustoja į ratelį, vorą, 
dviem eilėmis, poromis ir kt.), 
susipažįsta su liaudies papročiais, 
kalendorinėmis šventėmis, darbo 
veiksmais. 

Geba sudaryti du mažus atskirus ratukus, 
šokti po vieną ir poromis dvigubu, 
šoniniu žingsniu, bėgioti „gyvatėle“, 
įvardinti šokių terminus. 
 

Kuria ritmus, melodijas tekstams, 
apibūdina muzikos tembrus 
(„aštrus“, „švelnus“, „stiprus“), 
pritaria suaugusiojo grojimui 
(būgneliu, trikampiu, metalofonu 
ir pan.), savarankiškai 
improvizuoja, kuria ritminius 
motyvus. 

Geba laisvai improvizuoti vaikiškais ir 
pačių sukurtais gamtos instrumentais, 
pritaikyti liaudies daineles veikloje, 
renginiuose. 
 

Kuria fantastines aplinkybes ir 
galimus veiksmus (nardo jūros 
dugne..., keliauja paslaptingu 
mišku..., ir pan.), naudoja 
pagrindinius vaidinimo 

Geba plėtoti žaidimo siužetą bandyti 
mimika, judesiu, kalbos ir muzikos garsais 
atkurti įsivaizduojamą elgesį ir kalbą, 
suvokti vaidinimo dorinę prasmę, 
kultūrinį savitumą, išsakyti suvoktą 
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komponentus: siužetą (veiksmą), 
tradicinius kostiumus ar jų detales, 
dekoracijas, muziką, atkuria 
veiksmą: ką veikia gydytoja? 
virėjas?, kirpėjas?, vairuotojas“ ir 
pan. 

prasmę, aptariant  su draugais. 
 

Eksperimentuoja su natūraliomis ir 
dirbtinėmis medžiagomis, buities 
daiktais (popieriumi, siūlais, 
skiautėmis, šiaudeliais, moliu, 
pirštinėmis ir kt.), dekoruoja 
vaidinimui skirtą vietą. 

Geba suvokti tradicinių ir netradicinių 
kaukių prasmę, pajusti persikūnijimo jėgą 
vaidinant su kauke, spontaniškai žaisti-
vaidinti pagal literatūrinius, muzikinius 
siužetus. 

Tyrinėja savo kūno raiškos 
galimybes (kūnas juda erdvėje, 
laike, paprastai, ritmiškai, turi 
svorį, dydį), kūno forma, 
judėjimu, mimika išreiškia 
emocijas („pavargau eidamas“, 
„skanu laižyti ledus“), gyvosios ir 
negyvosios gamtos objektų 
judėjimą bei fizines savybes. 

Geba laisvai judėti ir improvizuoti, 
spontaniškai išreiškiant savo jausmus ir 
įspūdžius,  įsitraukti į žaidybinę-siužetinę 
situaciją išreiškiant save kūnu, judesiu, 
mimika. 

Sveikatos 
saugojimo 
kompetencija 

Vertina save iš šono, jaučia 
savijautos skirtumus, šokiu, 
judesiu, vaidyba sumažina sunkių 
jausmų keliamą įtampą, gerai 
jaučiasi gamtoje, mėgsta aktyviai 
judėti, žaisti, mėgsta žaisti 
komandinius žaidimus, varžytis su 
kitais estafetėse, mokosi laimėti ir 
pralaimėti, natūraliai priimti 
nesėkmę, pažįsta pavojingas vietas 
bei daiktus, susilaiko nuo rizikingų 
poelgių, planuoja savo veiklą. 

Geba pozityviai vertinti savo išvaizdą, 
būdo savybes, atsipalaiduoti po įtampos, 
palaikyti palankią emocinę atmosferą, 
pusiausvyrą, susilaikyti nuo netinkamo 
elgesio, valdyti savo kūną, ištvermę, valią, 
suvokti savo galimybių ribas. 
 

Noriai dalyvauja bendruose 
žaidimuose, geranoriškai priima 
bendraamžius, jaučia savo 
asmeninę erdvę, laikosi saugaus 
atstumo žaidžiant, vertina savo ir 
kitų veiksmus, siekia bendro 
tikslo, domisi įvairia informacija, 
ją įsimena, pritaiko gyvenime, 
pasako savo vardą, pavardę, adresą, 
tėvų darbovietes, telefono 
numerius, pažįsta kelio ženklus, 
atsargus gatvėje, mokosi elgesio su 
svetimais žmonėmis. 
 

Geba greitai ir lanksčiai orientuotis 
naujoje aplinkoje, jausti šalia esantį, būti 
atsakingam už savo ir kitų saugumą, savo 
veiksmus, kreiptis pagalbos, pateikti 
informaciją apie save, šeimą, darželį ir kt., 
saugiai elgtis gatvėje, buityje, būti 
atsargus su svetimais žmonėmis. 

Tobulina ir mokosi naujų 
motorikos lavinimo pratimų, 
naudoja sporto reikmenis, išbando 
naujus judėjimo būdus, vertina 
savo fizines jėgas, lygina su kitų 
vaikų gebėjimais. 

Geba ugdytis judesių kultūrą ir fizines 
galias, savarankiškai mankštintis su įvairiu 
sportiniu inventoriumi, pažinti savo kūną 
ir fizines galimybes. 
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Laikosi higienos, savarankiškai 
apsitarnauja, žino, kaip grūdintis, 
sveikai maitintis, rengtis pagal orą, 
išsiaiškina, kad rūpinimasis asmens 
higiena, tinkama apranga ir 
maitinimusi apsaugo nuo ligų. 

Geba perimti sveikatą stiprinančias 
gyvenimo nuostatas (asmens higiena, 
grūdinimasis, fizinis aktyvumas, 
nuovargio prevencija). 

Turi elementarų supratimą, kaip 
taisyklingai sėdėti, išlaikyti 
taisyklingą laikyseną, pasirenka 
patogią padėtį žaidžiant ir kitoje 
veikloje, kontroliuoja savo 
judesius, veiksmus ir elgesį. 

Geba kontroliuoti savo kūno laikyseną 
stovint, sėdint, reaguoti į įvairius signalus 
žaidybinėje situacijoje. 

Noriai žaidžia judriuosius ir 
sportinius žaidimus, žaidžia 
atsargiai, saugo save ir draugus, 
savarankiškai randa išeitį iš įvairių 
žaidybinių situacijų, siekia būti 
pirmas, stengiasi laimėti, 
lenktyniauja, domisi sportiniais 
žaidimais, žino sportinių žaidimų 
taisykles ir jų laikosi. 

Geba žaisti įvairius žaidimus, praktikuoti 
geranorišką lenktyniavimą, garbingą 
rungtyniavimą. 

 
18. Ugdymo(si) metodai ir priemonės. Pagrindinis ugdymo metodas – žaidimas. 

Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis skatina vaikų pozityvias emocijas, padeda formuotis 
kalbiniams įgūdžiams, natūraliai sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą. Taip pat vaikų veikloje 
integruojami ir kiti ugdymo būdai: 

18.1. žodiniai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, dialogas, pasakų sekimas, 
naudojimasis spausdintiniais šaltiniais);  

18.2. vaizdiniai (piešinėliai, paveikslėlių analizė ir aptarimas, demonstravimas, 
savarankiškas stebėjimas, tyrinėjimas, paroda, ekskursija); 

18.3. praktiniai (pratimai žodžiu ir raštu, įvairūs vaikų rankų darbai, veikla naudojant 
įvairias technines priemones);  

18.4. kūrybiniai (“minčių lietus”, naujų idėjų siūlymas, vaikų idėjų, sumanymų 
išplėtojimas, problemų sprendimas); 

18.5. projektiniai. 
19. Veiklos temos sąlyginės. Jų trukmės laikas – nebūtinai viena savaitė, laiko 

skiriama tiek, kiek vaikams ir pedagogams jo prireikia. Pedagogas stebi vaikų susidomėjimą 
kiekviena tema, reflektuoja patirtį, tariasi su vaikais. Individualiai vaiko patirčiai ir pasiekimams 
skiriama daugiau dėmesio nei temos vystymui. 

20. Logopedo pagalba – kalbos korekcija. Logopedas vertina darželio ugdytinių kalbą, 
komunikacijos lygį. Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimai šalinami per individualias ir 
pogrupines logopedines pratybas, taikant galimybes atitinkančius efektyvius korekcijos būdus bei 
komandinio darbo principus. Rengiami individualūs tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno 
plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišlios kalbos lavinimo pratybos. Logopedas individualiai 
konsultuoja tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, supažindina su prevencine veikla, 
vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose. 

21. Specialiojo pedagogo pagalba teikiama vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, 
specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių 
sutrikimų ir ribotą intelektą. Specialusis pedagogas įvertina vaiką, nustato jo specialiuosius 
ugdymosi poreikius, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. 
Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose taikydamas specialiuosius darbo būdus ir 
metodus lavina sutrikusias funkcijas bei padeda vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą. Specialusis 
pedagogas individualiai konsultuoja tėvus bei pedagogus ugdymo klausimais, supažindina su 
prevencine veikla, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose. 
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22. Judesio korekcijos pedagogas vertina įvairaus amžiaus vaikų motorinę raidą, 
fizinių ir biosocialinių funkcijų lygį ir taikydamas judesio korekcijos metodikas, organizuoja vaikų 
fizinę veiklą. Judesio korekcijos pedagogas teikia konsultacijas motorinės raidos, funkcijų 
vertinimo, ugdymo ir kasdieninės aplinkos pritaikymo klausimais auklėtojoms ir tėvams. 

 
V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 
23. Vaiko pasiekimų vertinimas – būtina kokybiško ugdymo(si) proceso dalis. Vaiko 

pasiekimai – tai gyvenimo ir ugdymo(si) realybėje įgytos kompetencijos. Vertinimas – tai 
nuolatinės informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, 
interpretavimas ir apibendrinimas, padedantis analizuoti vaiko pasiekimų kaitą. 

24. Ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais, vaiko 
veiklos analizė, vaiko kalbos ir veiklos vaizdo įrašai, tyrimas, apklausa.  

25. Vaiko pasiekimai vertinami mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Specialūs tyrimai 
vaikų raidai įvertinti atliekami vaikams pradėjus lankyti įstaigą. 

26. Ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo 
protokolai, „Vaiko aplankas“. 

27. Ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas 
(ugdomosios veiklos metų apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai, pokalbiai 
su tėvais, pedagogais, vaikų raiškos darbai, veiklos pėdsakai, ,,minčių lietus“, klausimai, 
pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai.  

28. Ugdymo pasiekimų vertintojai yra pedagogai ir vaikų tėvai.  
29. Vaiko pasiekimų ir pažangos dokumentavimas. Medžiaga apie vaiko pasiekimus ir 

pažangą kaupiama „Vaiko aplanke“. Tai gali būti vaiko dailės ir kiti darbeliai, vaiko įdomesnės 
mintys, samprotavimai, žodinė kūryba, nuotraukos, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai, įvairios 
vaiko veiklos stebėjimo aprašai, tėvų pastebėjimai, vertinimai, pedagogų refleksija apie vaiko 
pasiekimų lygį, daroma pažangą ir ugdymo perspektyvą. Vaiko pasiekimų vertinimo medžiaga yra 
konfidenciali. 

30. Informacija apie vaiką kaupiama tol, kol vaikas lanko ugdymo įstaigą ir laikoma 3 
metus po vaiko išėjimo iš įstaigos. Tėvų pageidavimu „Vaiko aplankas“ gali būti atiduotas šeimai. 

31. Pagrindinę formaliąją Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo formą tvirtina 
Mokyklos direktorius. 
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