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BENDROSIOS NUOSTATOS
Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ – valstybinė ikimokyklinio ugdymo mokykla, savo
veiklą grindžianti visuminio vaikų ugdymo idėjomis.
Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ įkurtas 1965 m. Adresas Kanklių g. 8, Panevėžys, LT–
35119, el. paštas– lopdarsigute@takas.lt
Mokyklos tipas– neformaliojo ugdymo mokykla– ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Panevėžio lopšelyje–darželyje „Sigutė“ ugdomi vaikai nuo 1– 7 metų. Grupės
komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Lopšelio grupėse nuo 1– 3 metų,
ikimokyklinio ugdymo grupėse– 3– 6 metų, priešmokyklinio ugdymo 6– 7 metų. Ugdymo modelis10,5 valandos, pageidaujant ugdoma 4 valandas. Veikia vakarinė grupė, skirta ilgai dirbančių ir
vakarais besimokančių tėvų vaikams.
Lietuvos Respublikos švietimo (Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. birželio 17 d. Nr. N1281) ir priimtu Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281), 21.
straipsnyje teigiama, kad „specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti
asmens, turinčio specialiųjų ugdimosi poreikių, ugdimosi veiksmingumą.“. Įstaigoje teikiama
logopedo pagalba. Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. steigiamas specialiojo pedagogo etatas. Specialiųjų
poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes.
Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti, kompetetingi pedagogai: direktorė (antra
vadovų kvalifikacinė kategorija, edukologijos mokslų magistrė, vyresnioji auklėtoja), direktoriaus
pavaduotoja ugdymui (trečia vadovų kvalifikacinė kategorija, vyresnioji auklėtoja), 2
priešmokyklinio ugdymo pedagogės (auklėtojos metodininkės kvalifikacija ), 20 auklėtojų (4–
auklėtoja- metodininkė, 11– vyresniųjų auklėtojų, 3– auklėtojos), 3 logopedės (1 logopedėekspertė, 1– logopedė– metodininkė, 1– vyresnioji logopedė), 2 meninio ugdymo pedagogės
(vyresniosios meninio ugdymo pedagogės, vyresniosios auklėtojos). 9 pedagogai turi aukštąjį
išsilavinimą, 7– aukštesnįjį. Pedagogai nuolat kelia savo profesinį meistriškumą, dalyvaudami
miesto, šalies, užsienio renginiuose. Patirtį skleidžia kolegoms.
Lopšelyje–darželyje aktyviai veikia mokytojų taryba, lopšelio–darželio taryba, mokytojų
metodinė grupė, vaiko gerovės komisija.
Mokyklos etosas ir vertybės, bendruomenės tradicijos:
Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“- besimokanti organizacija, gebanti keistis, ieškanti ir
taikanti naujoves, savo veiklą nuolat vertina ir tobulina. Bendruomenė prioritetą teikia sveikos
gyvensenos, ekologinio gamtosauginio ugdymo ir tautinių tradicijų puoselėjimui.
Įstaiga aktyviai įsijungia į įvairius projektus ir juose dalyvauja: tarptautinėje vaikų socialinių
įgūdžių programoje „Zipio draugai“, nuo 2003 metų respublikinio sveikatą stiprinančių mokyklų
projekto „Sveika mokykla“, ikimokyklinio ugdymo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.
Panevėžio lopšelis–darželis „Sigutė“ turi savo emblemą ir himną. Kadangi lopšelis-darželis
yra Kanklių gatvėje, vieninteliai mieste turime kanklininkių ansamblį pavadintą „Sigutės“ vardu,
sėkmingai reprezentuojančiu lopšelį-darželį mieste ir šalyje. Įstaiga savita netradicinėmis
šventėmis: „Žibintų šventė“, „Kartų vakaronės“ ir „Dviratukas mano draugas“; šventinėmis
savaitėmis: „ Spalvų vaivorykštė“, „Vaidiname draugams“, „Augu sveikas ir stiprus“ , „Gamta
mūsų namai“. Šventinės savaitės apjungia visą bendruomenę: vaikus, darbuotojus, tėvus. Vaikai
gali atskleisti įvairius meninius gebėjimus, pedagogai– meninius, organizacinius. Į lopšelio–
darželio renginius, šventes noriai įsijungia ir mikrorajono vaikai. Priklausomai nuo šventės temos ir
ypatumų, vaikų veikla plėtojama keliomis kryptimis (teatro, meno, sporto). Jose dalyvauja ir
socialiniai partneriai: K. Ramanausko lopšelis-darželis, lopšelis-darželis „Rūta“, Krekenavos
lopšelis-darželis „Sigutė“, Velžio lopšelis-darželis, „Aušros“, „Senvagės“ mokyklos. Esant
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poreikiui, lopšelyje-darželyje organizuojama papildoma veikla: sporto, šokių, fortepijono
pradmenų, dainavimo. Planingai vyksta pramogų dienos, šventiniai rytmečiai, parodos, konkursai,
tradicinės ir kalendorinės šventės.
Glaudūs ryšiai su švietimo skyriumi, Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių
apsaugos tarnyba, „Smėlynės“ biblioteka.
Lopšelio-darželio „Sigutė“ paskirtis- padėti šeimai ugdant vaiką atliepti jo poreikius ir tėvų
lūkesčius. Glaudi sąveika su šeima naudinga vaikui, šeimai ir sėkmingam programos
įgyvendinimui. Bendradarbiavimo su šeima, formos: pokalbiai, informaciniai laiškai, neformalios
žinutės, apsilankymas šeimose, tėvų susirinkimai, tėvų dalyvavimas darželio renginiuose, grupės
veikloje, pagalba turtinant edukacinę aplinką, dalyvavimas vaiko pažangos vertinime ir individualių
vaiko ugdymo programų rengime.
Lopšelio-darželio vizija:
Lopšelis-darželis– ugdymo institucija, kur efektyvi, modernizuota visuminio ugdymo
sistema, garantuojanti vaikams kokybiškas paslaugas darniai bendradarbiaujant su šeima.
Lopšelio-darželio misija:
Maksimaliai teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą visų socialinių
sluoksnių ir socialinės aplinkos vaikams, visapusiškai tenkinti psichofizinius vaikų poreikius,
ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaryti prielaidas
tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje, pagal galimybes modernizuoti ugdomąjį procesą.
Tikslai:


Plėtoti visas vaiko galias, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas.



Stiprinti ugdymo institucijos konkurencingumą.



Sukurti modernią, palankiausią vaiko sveikatai ir aktyviai veiklai, erdvę.
Uždaviniai:



Išlaikyti intelektualinių, meninių bei praktinių ugdymo būdų dermę, laiduoti darnią vaiko
psichofizinę raidą.



Puoselėti vaiko individualybę ugdant atvirumą pasauliui, pilietiškumą, tautiškumą.



Stiprinti ir saugoti vaikų sveikatą, skatinant judėjimo įvairovę sveikoje ir saugioje aplinkoje,
glaudžiai bendradarbiaujant su šeima.
Ugdymo programos tikslas:

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas,
padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius
poreikius.
Pagrindiniai tikslai, uždaviniai, ugdymo kryptys bei turinys orientuoti į visų vaiko galių
plėtrą, prioritetą skiriant palankiausiai erdvei vaiko sveikatai ir aktyviai veiklai sukurti, sąlygų
vaiko asmenybės formavimui(-si) sudarymui, padedant išsaugoti ir gilinti ryšį su gamta, ugdant
pilietinę savimonę, atvirumą pasauliui. Tai – bendri įstaigos darbuotojų ir tėvų siekiniai. Jie
atsiskleidė diskusijų, apklausų, susirinkimų metu.
Rengiant programą vadovautasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostata, kad
švietimas yra prioritetiškai valstybės remiama visuomenės raidos sritis, valstybiniais ikimokyklinį
ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, norminiais teisės aktais, Jungtinių
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Tautų vaiko teisių konvencija, lopšelio - darželio „Sigutė“ nuostatais ir kitais dokumentais, J.
Bakūnaitės humanistinio vaikų ugdymo programa „Auginu gyvybės medį“, „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių programa“, programa vaikų darželiams „Vėrinėlis“.
Savo programą grindėme kognityvine šveicarų psichologo Ž. Piažė teorija, L. Vygotskio
idėjomis. Ši teorija daugelyje šalių pakeitė vaiko mokymo pobūdį, nes leido mokytojams ir
mokiniams tapti partneriais mokymo procese, pripažinti vaiko sugebėjimus ir poreikius. Ž. Piažė
manė, kad individo elgesys priklauso nuo vidinių organizmo jėgų ir nuo individo sąveikos su
aplinka. Pagrindiniais psichiniais procesais, lemiančiais vaiko pažintinę raidą, Ž. Piažė laiko
adaptaciją, asimiliaciją, akomodaciją ir vyraujantį principą– pusiausvyrą.
L. Vygotskis teigė, kad vaiko raidai ypač svarbu yra jo socialinė aplinka. Jis nurodė, kad
vaikas pradeda mokytis iš aplinkinių žmonių nuo socialinio pasaulio, kuris yra jo visų sąvokų,
minčių, teiginių, mokėjimų ir nuostatų šaltinis. L. Vygotskio manymu, vaikas bręsta mokydamasis.
Rengiant programą, siekta išlaikyti natūralų sąlytį su Panevėžio, kaip Aukštaitijos sostinės
kultūra, tradicijomis. Atsižvelgta į įstaigos aplinkos galimybes. Lopšelis–darželis „Sigutė“ yra
viename seniausių Panevėžio miesto mikrorajonų. Šalia- seniausia Senamiesčio gatvė, Šv. Petro ir
Povilo bažnyčia, Senosios miesto kapinės, Nevėžio upė, Skaistakalnio parkas, Senvagė,
Geležinkelio stotis. Artimiausioje aplinkoje ryškiai atsispindi gimtojo miesto raida nuo įsikūrimo
iki šių dienų. Tai sudaro sąlygas vaikams betarpiškai susipažinti su miesto istorija, kultūriniu
paveldu. Puoselėjant tautinį identitetą, vaikams sudaromos galimybės dalyvauti Panevėžio miesto
kraštotyros muziejaus edukacinėse programose. Pažintinių ekskursijų metu, susipažįstama su
Panevėžio rajono lankytinomis vietomis: Smilgių etnografine sodyba, Upytės Linų muziejumi,
„Čičinsko“ kalnu ir t. t. Senvagėje, Skaistakalnio parke, Panevėžio gamtos mokykloje, vaikai
betarpiškai pažįsta augmeniją ir gyvūniją. Ugdant vaikų meninę kompetenciją, lankomasi
Panevėžio miesto kultūriniuose objektuose ir renginiuose. .
Lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdymo principai:
Humaniškumo– gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal
prigimtį ir asmeninę patirtį.
Integralumo– užtikrinti fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darną, pažinimo jausminės ir
praktinės veiklos darną, vaiko asmenybės harmoningumą.
Prieinamumo– vaikų ugdymo turinys sudarytas taip, kad atitiktų 1 - 6 (7) m. vaikų fizines,
psichines galimybes, vystymosi raidą, lanksčiai taikomas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko
individualius poreikius ir galimybes.
Kryptingumo– ugdymo turinys orientuotas į gyvybės apsaugos ir sveikatos išsaugojimo
įgūdžius.
Individualizavimo – atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualius ypatumus (charakterį,
temperamentą, savijautą) ir veikti pagal jų patirtį, sugebėjimus ir norus.
Tautiškumo– perduodami Aukštaitijos regiono papročiai ir tradicijos, puoselėjamos
tradicinės kultūros vertybės, įprasminant per dorovines žmogaus nuostatas į aplinką.
Ugdymo turinio įgyvendinimo sąlygos:
Saugi ir ugdanti aplinka;
Pedagogo, vaiko, šeimos sąveika;
Ugdymo (-si) proceso kokybė, parama ir pagalba vaikui, šeimai (poreikių tenkinimas
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UGDYMO TURINYS
Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo temos:
''Aš grupėje''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas pratintųsi būti greta
grupės vaikų ir suaugusiųjų.
Susipažintų, žinotų vardus.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas orientuotųsi grupės
patalpoje ir palaipsniui
pratintųsi prie bendros tvarkos.
Suprastų ir naudotųsi simboliais.

VAIKO VEIKSENOS
Atidžiau klausytis, kaip auklėtoja prisistato ir pristato
vaikus vardu, atsiliepti kai maloniai apibūdina.
Žaisti “Vardo žaidimus” - ridenti kamuolį tam, kurio
vardą pasako, perduoti gėlę ir t.t.
Atsiliepti, kai auklėtoja sako “Myliu, myliu”, “Kepu,
kepu kepalėliai” ir kt.
Susipažinti su grupės patalpomis, jų paskirtimi,
orientuotis grupėje.
Išsiaiškinti, kad grupėje gyvena daug žaislų (jie turi
savo vietą), gėlės – gamtos kampelyje, knygelės –
lentynoje, dailės priemonės – meninės veiklos
kampelyje ir kt. Išbandyti.
Atpažinti, skirti savo daiktus tarp kitų, tvarkingai
pasidėti spintelėse, prie lovos ir t.t.

MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas drąsiai bandytų įvairias
piešimo priemones ir būdus,
atrastų, kad gali piešti ir su
delnais.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas žaisdamas geriau pažintų
grupę, draugus, nusiteiktų
buvimui kartu.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

Išsirinkti simbolinį ženkliuką, jį atpažinti ant spintelės,
rankšluostinės.
Laisvai žaisti, išbandyti įvairias piešimo priemones,
plastiliną.
Ant didelio popieriaus lapo palikti delnių antspaudus
(auklėtoja pažymi simboliniu ženkliuku), pasidžiaugti,
kiek daug vaikų ir įvairių spalvų delnų. Atpažinti savąjį
pagal simbolinį ženkliuką.
Rūpintis į grupę atsineštais savo žaislais.
Įprasti grupės žaislus dėti į jiems skirtą vietą žaisti
didaktinį žaidimą “Kiekvienas į namelius”. Pasirinkus
žaislus, susirasti grupėje vietą ir draugus žaidimams.

Siekti, kad:

Pasidžiaugti ir atsiliepti auklėtojai išdainavus vardus
įvairiomis mažybinėmis formomis.

vaikas atrastų garso savybes

Pratintis judėti ir veikti po vieną ir kartu su kitais
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(ilguma, aukštuma, stipruma),
plėtotų muzikinius gebėjimus ir
įspūdžius, išreikštų emociškai.

vaikais, pagal suaugusiojo kvietimą vardu. Pratintis eiti
ir bėgti nurodyta kryptimi grupelėmis ir visa grupe,
žaidžiant “Į svečius”, “Surask porą”.

''Vaisių pilnos kraitelės''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas sužinotų kur auga vaisiai,
stebėtų darželio teritorijoje
augančius vaismedžius.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas lytėjimu, uosle pajustų
vaisių skirtumus, įvardintų
pojūčius žodžiais. Atrastų, kad
vaisiai auga tik ant vaismedžių.

VAIKO VEIKSENOS
Klausantis K. Kubilinsko eilėraštukų apie vaisius,
atrinkti iš kraitelės tuos, apie kuriuos deklamuojama.
Apžiūrėti paveikslėlius, skirti daržoves, vaisius, juos
pavadinti. Įtvirtinti sąvokas “vaisiai”, “daržovės” ir t.t.

Pasivaikščiojimo metu stebėti augančius vaismedžius,
atkreipti dėmesį į vaisius (obuolius, kriaušes),
auklėtojai paskynus, parsinešti į grupę, juos apžiūrėti
apčiuopiant pajusti formą, gėrėtis spalva, ragauti,
įvardinti skonį.

MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas pažintų, skirtų
pagrindines spalvas,
gėrėdamasis darbeliu rodytų jį
bendraamžiams, auklėtojai,
tėveliams.

Piešti matytus vaisius, pasirenkant charakteringas
spalvas (obuolys – žalias, raudonas, slyva – mėlyna,
kriaušė – geltona).
Vyresniems vaikams, sukamaisiais judesiais stengtis
išgauti apvalią formą, įvardinti į ką panašūs (obuolius,
slyvas), vaišinti jais lėles, meškinus. Jaunesniems
vaikams žaisti su plastilinu, maigyti, spaudyti, gnybti.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas noriai ir aktyviai žaistų
su stalo vaisių ir daržovių loto,
konstruktoriais.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikai aktyviai dalyvautų
“rudenėlio” šventėje, vaišėse.

Žaisti su vaisių, daržovių paveikslėliais, prisiminti, kad
matė vaisius augančius ant medžių.
Iš statybinės medžiagos sukonstruoti dėžutę vaisiams.
Pažerti kamuoliukus – obuoliai pabiro, rinkti juos.
Šokinėti aukštyn “Siekiant vaisių”.
Klausytis vyresnių
daržoves, vaisius.

vaikų

dainelių

apie

rudenį,

Kieme išsibėgioti ir susirinkti išgirdus signalą po
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Džiaugtųsi rudens gėrybėmis,
norėtų paskanauti.

obelim ar slyva prie laukiančios auklėtojos.

''Mes keliaujam. Rieda ratai''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas dalintųsi įspūdžiais iš
kelionės autobusu, lengvąja
mašina.
Imituotų mechaninius garsus,
išreikštų juos pypsėjimu,
trypsėjimu.

VAIKO VEIKSENOS
Atsinešus iš namų įvairių mašinėlių, jas apžiūrėti,
rodyti draugams, aptarti jų spalvą, dydį, dalis,
skaičiuoti ratus ir t.t.
Stebint paveikslėlius įvardinti įvairias transporto
priemones (mašina, dviratis, traukinys, lėktuvas).
Imituoti transporto priemonių skleidžiamus garsus.
Jaunesniems vaikams klausytis, kartoti žodelius,
vyresniems - pasimokyti V. Nemunėlio eilėraštį
“Dviratukas”.

PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi ir aiškintųsi
kuo žmonės keliauja. Pratintųsi
saugiai elgtis gatvėje.

Apeiti visą darželio teritoriją, apžiūrėti nuošalesnes
vietas, eiti vienam paskui kitą, įveikti kliūtis, pajusti
malonumą keliaujant pėsčiomis. Apžiūrėti kiemsargio
dviratį.
Ekskursija gatve prie mašinų stovėjimo aikštelės.

MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas pieštų, aplikuotų,
pajaustų kaip malonu pačiam
pasigaminti žaidimui priemonę.

Ant ilgos tapetinio popieriaus juostos piešti, vingiuoti
kelius, po to jais važinėti iš namų atsineštomis
mašinėlėmis.

Grožėtųsi geometrinėmis
formomis, paties išaplikuotomis
mašinomis.

Vyresniems išaplikuoti iš geometrinių formų mašiną
(panaudojant flanelines lenteles ir formas).

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas suprastų jog žaidžiant
veiksmus galima atlikti “lygtai”
žaistų simbolinius žaidimus:
“Traukinys”, “Autobusas” ir kt.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

Iš kartono dėžių, su auklėtojos pagalba, pasidaryti
“mašinas”, ilgą “traukinuką” žaisliukams vežioti
(vaikai įveria virveles į paruoštas kiaurymes, auklėtoja
užriša).
Statyti, konstruoti garažus, mašinų stovėjimo aikšteles,
tiesti iš kaladėlių kelius.
Iš kėdžių pasidaryti mašiną, autobusą, traukinį.
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Siekti, kad:

Vairuoti paėmus lankelį, diską.

vaikas lavintų muzikinius
gebėjimus, įvaldytų naujus
judėjimo būdus ir juos
džiaugsmingai kartotų.

Judėti, “važiuoti” po vieną vingiuotu takeliu.
Judėti vienam paskui kitą susikibus (traukinys).

''Kas užaugo darže''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas sužinotų kur auga daržovės,
kokia jų paskirtis.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas apžiūrėtų įvairias daržoves,
lytėti, uostyti, skanauti ir atrasti
daržovių savitumą.
Patirti atradimo džiaugsmą,
suprasti kiek paslapčių slypi
įprastuose augaluose.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas pajustų malonumą
atrasdamas ir išbandydamas
neįprastas piešimo priemones ir
būdus.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas žaisdamas lavintų pažinimo
įgūdžius, meninį skonį, kauptų
patirtį.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

VAIKO VEIKSENOS

Apžiūrėti atsineštas daržoves, teisingai jas įvardinti
žodžiais.
Klausantis pasakos “Ropė” kalbą, veiksmus, atkartoti
žodžiais, judesiais.
Klausytis eilėraščių “Pomidoras”, “Bulvė kalbina
buroką” ir vyresniems vaikams stebint paveikslėlius
pagal eilėraščių turinį, įvardinti sąvoką “daržovės”.
Apsilankyti virtuvėje, stebėti kaip ruošiamos daržovės
maistui. Ragaujant nustatyti, kurios daržovės virtos,
kurios žalios, ragauti užsimerkus.
Kartu su auklėtoja (nuplauti), lytėjimu pajusti formą,
dydį, svorį.
Uostyti ir atrasti, kad svogūną galima pažinti iš kvapo.
Bandyti nudažyti vandenį burokėliais, morkomis.
Panaudoti natūralius daržovių dažus (dažyti morka,
buroku, žaliais daržovių lapais).
Vaikams stebint auklėtoja paruošia štampus iš bulvės,
morkos. Vaikai išbando, domisi, lygina antspaudus.
Lipdyti iš plastilino apvalias, pailgas formas (bulves,
morkas, burokus ir t.t.).
Iš statybinės medžiagos konstruoti lentynas, dėžes
daržovėms laikyti.
Žaisti poriniais paveikslėliais “Atrask tokį pat”, “Sudėk
iš 2 dalių”;
Vyresniems vaikams kartu su auklėtoja suvaidinti
pasaką “Ropė”, palydint atitinkamo tempo muzikai,
bandyti pavaizduoti šuniuko, pelytės judesius.
Ropoti keturpėsčia atsitūpus stengiantis surinkti į
pintinę “daržoves”.
Pažerti kamuoliukus – bulvės pabiro, juos rinkti ir t.t.
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Siekti, kad:
vaikas judėdamas emocingai
mėgdžiotų pasakos personažus, jų
elgesį, išgyvenimus judesius.

''Ū–ti–ti šalta– skundžiasi ruduo''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas žiūrėdamas knygelių
iliustracijas, paveikslėlius,
pastebėtų pavaizduotus gamtoje
vykstančius pokyčius, juos
įvardintų, komentuotų.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi besikeičiančia
gamta: rudens spalvomis, orų
permainomis, žmonių apranga.
Tyrinėtų jutimus (pučia vėjas,
šlapdriba ir t.t.).
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas išreikštų savo emocinę
būseną savarankiškai
pasirinkdamas rudens spalvas.
Grožėtųsi jomis ir darbeliais.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas žaisdamas muzikinius
žaidimus ir “grodamas” kokiu nors
instrumentu, improvizuotų.

VAIKO VEIKSENOS

Jaunesniems vaikams klausytis ir kartoti eilėraščio
žodelius, vyresniems – kartoti frazes ir mokytis J.
Marcinkevičiaus eilėraštį “Rudens skundas”.
Mėgdžioti gamtoje vykstančių reiškinių garsus: lyja
lietus, pučia vėjas, sninga sniegas. Įspūdžius, pojūčius
įvardinti žodžiais.
Klausyti pasakos “Vištytė ir gaidelis”. Pajusti pasakų
veikėjų emocinę būseną, išgyvenimus ir mėgdžiojant
persikūnyti.
Padedant auklėtojai iš 2 kontrastingų metų laikų
paveikslų atrinkti rudens paveikslą.
Aikštelėje stebėti nuvytusią, pageltusią žolę, medžius
be lapų, atkreipti dėmesį į savo rūbelius.
Vaikščiojant, bėgiojant po nukritusius lapus klausytis
šlamesio, o metant aukštyn – stebėti kaip jie krenta
žemyn.
Apžiūrint lapus atkreipti dėmesį į jų dydį, spalvą, o į
grupę atsineštus, įdėti į vazą, vėliau atrasti
sudžiuvusius, trapius.
Daryti vaizdelius (į plastilino gabaliuką įsmeigiant
šakeles, lapus).
Piešti pagal vaikų norą rudens spalvomis (plačiais,
siaurais teptukais guašo dažais).
Grojant muzikai žaisti muzikinius žaidimus “lietus ir
saulė”, “šokis su lapais”.
Grojant barškučiais ir kitais instrumentais išgauti
rudens metų laikui būdingus garsus.
Iš statybinės medžiagos statyti namą pasakos
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ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas džiugiai nusiteikęs, atkurtų
čia pat ir anksčiau patirtus
įspūdžius, reikštų pasitenkinimą.

personažams, vištytei ir gaideliui.
Žaidžiant siužetinius žaidimus su lėlėmis, jas rengti
rudens sezonui skirtais rūbeliais.
Pasivaikščiojimo metu supilti lapus į krūveles ir slėpti
ten žaisliukus (nameliai ežiukui, pelytei ir t.t.).

''Visur ir viskas man įdomu''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas klausydamas kūrinėlių,
įsidėmėtų žodžius, įvardijančius
įvairius veiksmus, juos kartotų.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas atrastų, kad jam pačiam
reikia, ką nors veikti, kad jo
rankos, kojos, akys, ausys, visas
kūnas padeda pažinti visą aplinką.
Ką nors pasiekti ranka, keliauti
arti, į toliau esančias vietas,
artintųsi prie ko nors, šalintųsi nuo
ko nors.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas darytų darbelius tapant,
plėšiant, formuojant, klijuojant.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

VAIKO VEIKSENOS

Klausytis sekamos pasakos “Pupa”, veikėjų veiksmus
atkartoti judesiais, įvardinti žodžiais.
Atkreipti dėmesį į žodžius “Priaugo ligi lovos”,
“Lubas”, “Ligi stogo”, “Ligi debesų”.
Išklausyti Matučio eilėraščius “Keturi kampai”,
“Kaladėlių namas”.
Pavaikščioti po darželį, praverti pamatytas duris
(gretimų grupių, virtuvės, skalbyklos, sporto salės,
muzikinėje salėje: pažaisti su ten esančiomis
priemonėm).
Nueiti į skalbyklą, stebėti kaip sukasi skalbimo mašina.
Apeiti visą kiemą, nueiti iki tvoros, apžiūrėti medžius,
krūmus, įvairius sporto įrengimus ir t.t. Išbandyti (lipti,
pralįsti).
Apsilankyti vyresniųjų vaikų aikštelėse, ten pažaisti.
Ant nupiešto medžio, teptukais štampuoti spalvotą
guašą.
Jaunesniesiems tapyti pirštukais.
Aplikacija: vyresnieji vaikai plėšo įvairių spalvų
popieriaus skiautes, klijuoja (margaspalviai lapai).
Žaisti plastilinu, išbandyti jo savybes.
Žaidimai su stalo konstruktoriais, kaladėlėmis,
piramidėmis, sudedamais ir išardomais žaislais.

vaikas žaisdamas tyrinėtų vienodus Išbandyti kas rieda grindimis (mašina, kamuolys,
ir skirtingus daiktus, žaislus
rutulys), ką galima skraidinti (popieriaus juostelės,
(mažas – didelis, plonas – storas,
balionai, plunksnos).
minkštas – kietas).
Žaisti su minkštais, plastmasiniais ir mediniais žaislais.
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MUZIKA IR JUDĖJIMAS

Padėti vaikams pasirinkti žaidimą, žaislus.

Siekti, kad:
vaikas pagal muziką aktyviai
bėgtų, eitų, liptų.

Žaisti žaidimą “Balionas”.
Eiti, bėgti takeliais ištiestomis rankomis į šalis greta
vienas kito (po du).

''Naminiai paukščiai''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas pažintų ir įvardintų
naminius paukščius aplinkoje ir
paveikslėliuose.

VAIKO VEIKSENOS

Išklausyti šiuos kūrinėlius: Sutajevu “Viščiukas ir
ančiukas”, J. Čerušino “Vištelė”, Lietuvių liaudies
pasaka “Vištytė ir gaidžiukas” (kūrinėliai knygelėje
“Jums mažieji”.
Emocingai mėgdžioti paukščių balsus, judesius,
jutimus.

Klausydamas emocingai reaguotų į
Vartant knygeles, paveikslėlius žodžiais, gestais,
kūrinėlių turinį, mėgdžiotų
mimika parodyti, pasakyti kokius paukščius mato.
paukščių balsus.
Susipažinti su naujais žodžiais (marga, raiba vištelė) ir
su paukščių kūno dalimis.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Klausant kūrinėlių, žiūrint paveikslėlius, stebint
Siekti, kad:
aplinkoje atrasti, kad naminiai paukščiai gyvena
vaikas suvoktų, jog naminiai
žmonių sodybose, deda kiaušinius, juos peri ir taip
paukščiai gyvena globojami
išperi viščiukus.
žmonių, deda kiaušinius, o žmonės
Tėveliams į grupę atnešus kiaušinių, atrasti, kad jie
juos valgo. Kiaušinius šildant,
baltos spalvos. Vieną žalią sumušus – skystas, o išvirus
perint, iš jų išrieda viščiukai. Jų
– kietas, valgant skanus.
kūnas padengtas plunksnomis,
kurios švelnios ir įvairiaspalvės.
Vaikams vienam kitą glostyti paukščių plunksnomis, ir
pajusti kokios jos švelnios. Atkreipti dėmesį į plunksnų
spalvas.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas lavintų rankos judesius,
žaistų spalvomis, o stebėtų
naminių paukščių aplinkoje ir
paveikslėliuose, įspūdžius ir
vaizdinius, perteiktų dailės
kūrinėliuose.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA

Išmarginti įvairiomis spalvomis paukščių karūnas,
aplikuoti vištą ir viščiukus, pripiešti žolytę. Lipdyti
lesalą paukščiams.
Žaisti judrius žaidimus “Višta ir viščiukai”, “Žąsis ir
žąsiukai”.
Konstruoti ir statyti iš statybinės medžiagos,
naminiams paukščiams tvartus, aptvarus, laktas.
Žaisti su loto paveikslėliais “Naminiai paukščiai”,
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“Paukščiai ir jų jaunikliai”.

Siekti, kad:
vaikas jaustų simpatiją savo
bendraamžiams, o žaisdamas stalo
žaidimus netrukdytų kitiems,
elgtųsi mandagiai, geranoriškai.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:

Užsidėti ant galvos, meninės veiklos metu išmargintą
paukščio karūną, ir skambant muzikai imituoti
paukščių judesius ir veiksmus (bėgioja, vaikšto,
plasnoja sparneliais, tupi, lesa, miega).
Žaisti muzikinius žaidimus “Višta perekšlė”, “ Tu
gaideli ko ko ko”.

vaikas dalintųsi meninės veiklos
metu išmargintomis paukščių
karūnomis, būtų aktyvus,
pakankamai judėtų, o bendri
žaidimai teiktų džiugių
išgyvenimų.

''Būk, mažyli, atsargus''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas klausydamas kūrinėlio,
žiūrėdamas paveikslėlius,
vartydamas knygeles nusiteiktų
laikytis suaugusiojo nustatytos
tvarkos, kuri būtina saugant
sveikatą, ramybę, poilsį.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS

Išklausyti Žemaitės kūrinėlį “Mergelė ir katinėlis”.
Žiūrėti paveikslėlius, vartyti knygeles kur parodyti
pavojai vaikams, juos įvardinti (ledas slidus, sniegas
šaltas, karšta arbata gali nuplikyti, adata įsidurti ir kt.).
Apžiūrėti ir kalbėti apie grupėje pažymėtas nesaugias
vietas - raudona spalva, o saugias – žalia.
Skatinti vaikus klausinėti: kas čia? ką daro?
Pratintis kreiptis į suaugusįjį, parodyti jei kas atsitiko,
sakyti, prašyti pagalbos.

Siekti, kad:

Žiūrinėjant paveikslėlius atrinkti tuos, kuriuose
pavaizduoti įvairūs pavojingi daiktai.

vaikas tyrinėdamas įvairius
daiktus, stebėdamas įvykius,
suvoktų apie galimus pavojus,
neimtų pats pavojingų daiktų,
neliptų ant palangių, nebėgtų į
gatvę ir t.t.

Apžiūrėti, susipažinti su pavojingais daiktais. Paimti
adatą, žirkles ir šiek tiek priliesti prie vaiko pirštuko,
kad jis pajustų kaip tai pavojinga.

Inscenizuoti žaisliukais pavojingas situacijas, jas
Pajustų ir suprastų, kad suaugusieji komentuoti. Leisti lėlytei nukristi nuo palangės ir
apžiūrėjus ją atrasti, kad lūžo kojytė. Nesaugu ir
drausdami stengiasi apsaugoti
pavojinga laipioti.
vaikus nuo nelaimių.
Pasivaikščiojimo metu barstyti smėlį, kad neslystų.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

Į lėkštutę patiesus balto audinio įdėti sniego ir jį
ištirpinti. Pastebėti, kad baltas audinys liko nešvarus,
todėl sniego valgyti negalima, nes jis ne tik šaltas, bet
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vaikas išbandęs įvairias piešimo
priemones ir būdus, gėrėtųsi,
grožėtųsi savo darbeliu.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi kitų vaikų
žaidimais, gebėtų prisijungti,
pasišalinti kai nori nutraukti
bendrą žaidimą. Gebėtų parodyti
draugiškus veiksmus, pagalbą ar
vienas kito paguodimą.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas judėdamas būtų dėmesingas
ir mėgautųsi žaidimu.

ir nešvarus.
Išbandyti įvairias piešimo priemones ir būdus pagal
vaikų norus.
Iš įvairiaspalvio plastilino lipdyti didelius ir mažus
kamuoliukus.
Žaidžiant susirasti patogią, laisvą žaidimo vietą, žaisti
šalia, netrukdyti vienas kitam.
Žaidžiant pasistengti dalintis žaislais, priemonėmis.
Gniaužant, lamdant laikraštinį popierių, tarp delnų
pasidaryti “sniego gniūžtes” ir žaidžiant su jomis
stengtis nepataikyti draugui į veidą, neužgauti jo
gniūžte.
Žaidžiant judėti įvairiomis kryptimis, nesusiduriant
vieniems su kitais.

''Sveika, balta žiemuže''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas išklausytų kūrinėlius,
klausinėtų ir atsakytų į klausimus,
1 – 3 žodžių sakiniais pasakytų ką
mato paveikslėliuose, pajustų
kūrinėlių nuotaiką, įvardintų
žiemos požymius (žiemos spalvas,
oro permainas, vaizdus).
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi pasikeitimais
gamtoje, tyrinėtų ir atrastų tai, kas
būdinga žiemos metų laikui.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

VAIKO VEIKSENOS

Klausytis grožinės literatūros kūrinėlių apie žiemos
pramogas: P. Mašioto “Snieguolės”, J. Degutytės
“Žiema”, M. Vainilaičio “Mes nulipdėm sniego senį”.
Prisiminti, atliepti emociškai žiemos aprašymus,
pramogas.
Vartyti žurnalus “Penki”, rasti žiemos vaizdų. Kalbėti
apie tai ką mato (sninga, vaikai čiuožia ir t.t.) susieti su
savo patyrimu.
Po vieną, ar keliems vaikams kartu, pūsti pakabintas
snaiges (vatos gumulus, plunksnas).
Iš lauko atsineštą sniegą sudėti į skaidrius indelius,
stebėti kaip tirpsta ir virsta vandeniu.
Plastmasiniuose indeliuose vandenį išnešti į lauką ant
palangės, sušildyti. Tyrinėti koks ledas, atrasti, kad
kietas, skaidrus, slidus, trupa.
Atrinkti žieminius lėlių drabužėlius, apžiūrėti savo
rūbelius, aiškintis, ką dėvime, kad nesušaltume.
Daryti pėdų antspaudus sniege. Stebėti kitų paliktas
pėdas (katės, šuniuko, paukščio).

vaikas suprastų kaip štampuoti
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guašo dažais, pratintųsi dėlioti
auklėtojos paruoštas figūras.
Lavintų rankų judesius.

Štampuoti su teptuku “Sniegą”.
Vyresniems vaikams aplikuoti “Senį besmegenį” iš
trijų dalių, panaudojant flanelines lenteles ir figūras.

Siekti, kad:

Kurti didelį žiemos paveikslą. Sniegas (vatos gumulai,
plėšytos balto popieriaus skiautės, guašas), užklojo
medžius, kiškį, namą ir t.t.

vaikas išmėgintų žiemos
pramogas, emociškai išgyventų
žiemos džiaugsmus, nuotaikas.

Įvairiais būdais kasant, sustumiant, lipdant statyti
sniego statinius (tvoras, kalną, takelį, pilį), papuošti
vėliavėlėmis.

Konstruoti pagal sumanymus,
lavinti kūrybiškumą, vaizduotę.

Žaidžiant su lėlėmis rengti jas pasivaikščiojimui lauke.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA

MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas reikštų vis įvairesnes
emocijas, bei jausmus, užmegztų
artimą emocinį ryšį su kitais
vaikais bendrai žaidžiant.

Žaisti iš popieriaus pasidarytomis sniego gniūžtėmis,
jas mėtyti, ridenti, gaudyti.
Džiugiai nusiteikus, pasidaryti muzikos instrumentą
barškynę: į skardinę dėžutę įdėti kaštonų ir ritmiškai
barškinti, groti.
Žaisti žinomus muzikinius žaidimus, ratelius.
Judrūs žaidimai |Pagausiu pagausiu”, “Surask mane”.

''Visi turi namučius. Kas kur gyvena''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas džiaugtųsi savo namais,
šeimos nariais, rodant šeimos
nuotraukas, žiūrinėjant
iliustracijas, vartant knygeles
trumpai komentuotų.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas suvoktų, kad visi turi
namus, tik skirtingus (žmonės
gyvena namuose, gyvuliai tvarte,
paukščiai lizde, žuvys vandenyje,
žvėreliai miške).
MENINĖ VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS
Vartant knygeles stebėti iliustracijas su namų, buities,
gamtos vaizdais, aiškintis kas kur gyvena.
Klausytis ir mokytis V. Nemunėlio eilėraščio “Mano
namas”.
Įrengus lėlių namelius, kalbinti lėles, ten apsigyventi,
kviesti svečiuotis, priiminėti svečius.
Išeiti pasivaikščioti artimiausioje gatvėje, pastebėti
įvairius namus, šuns būdą, inkilą medyje.
Žaidžiant grupėje, grupuoti žaisliukus ir įkurdinti juos
atitinkamoje vietoje: lėles - nameliuose, žvėrelius –
miške, žuvis - vandens vonioje.
Vyresniems vaikams aplikuoti iš geometrinių formų
didelius ir mažus namus, tvoras.
Suvoliojus plastilino rutuliuką, įspausti į duobę
(lizdelis paukščiui).
Auklėtojai padedant, konstruoti būstus po stalu,
uždengiant šonus skaromis, ten įsikurti, pasislėpti.

Siekti, kad:
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vaikas sužinotų klijų paskirtį,
išbandytų jų lipnumą pieštukais.
Išmoktų plastilino gabalėlį volioti
tarp delnų.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

Iš statybinės medžiagos statyti namus, baldus.
Iš šakelių sukrauti lizdelį paukščiui, paruošti gūžtą.
Žaisti žaidimą “Paukšteliai lizdeliuose”. Grojant
muzikai “skraidyti”, nutilus – subėgti ir sutūpti
lizdeliuose – lankuose.
Judesiais vaizduoti miško gyventojus: mešką, kiškį,
voverę ir t.t.

vaikas džiaugtųsi ne tik sau
sukonstruotais namais, baldais,
bet ir nameliais gyvūnėliams,
paukščiams.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas noriai ir džiaugsmingai
žaistų judrius žaidimus, stengtųsi
judesiais vaizduoti miško
gyventojus.

''Spindėk, Kalėdų eglute''
VAIKO
AMŽIU
S

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas pasiklausytų giesmių apie
Kalėdas.
Padėtų auklėtojai puošti grupę
(paduotų, atneštų, išrinktų
žaisliukus, puošybos priemones).
Kalbėtų 1 – 3 žodžių sakiniais
apie tai ką veikia.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS

Jaunesniems vaikams klausyti ir kartoti eilėraščio
žodelius, trumpas frazes, vyresniems - mokytis
deklamuoti trumpus eilėraščius.
Vartant knygeles, stebėti paveikslėlius, nuotraukas,
pažadinti pernai metų šventinius įspūdžius.
Iškelti naujametinių žaisliukų dėžę, apžiūrėti, džiaugtis,
kalbėti apie juos.
Aplankyti darželio teritorijoje augančias eglutes.
Atkreipti dėmesį, kad skiriasi iš kitų medžių,
išsiaiškinti, kokios žalios šakelės, spygliai.
Papuošti eglutę lauke juostelėmis, kaspinais, pačių
vaikų pagamintais burbulais.

Siekti, kad:

Pažaisti aplink ją, pasidžiaugti.

vaikas suvoktų jog eglė žalia
visais metų laikais. Atrastų, kad
turi ne lapus, bet spyglius, kurie
niekada nenukrenta, o palietus
pirštukais– duria.

Apsilankyti kitose grupėse, pasigrožėti jų eglutėmis.

Įsijaustų ir susigyventų su

Apžiūrėti spindinčius naujametinius burbulus,
glamžymo būdu pagaminti burbulus iš įvairiaspalvio
popieriaus (auklėtoja pritvirtina kabutes).
Į plastilino rutuliukus sukaišioti paruoštus šiaudelius
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šventine Kalėdų nuotaika.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas ruoštųsi šventei, gamintų
žaislus, atvirukus, sveikinimus.
Gėrėtųsi jais.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

(žvaigždutė, snaigė).
Ruošti, piešti atvirukus, sveikinimus, žaisliukus
dovanoti mamai, tėčiui ir kt.
Vyresniems vaikams rinktis įvairių personažų karūnas,
pritaikyti drabužėlius, kaukes, skraistes, persikūnyti į
įvairius žvėrelius, kitus personažus.
Surengti grupės lėlėms koncertą, vaidinimą. Pasimokyti
“sceninio elgesio” (nusilenkti, palaukti kol baigsis
plojimai). Džiaugtis savo sėkme.
Pakviesti vyresniųjų grupių vaikus, kartu su jais
pašokti, pažaisti ratelius, judrius žaidimus.

vaikas domėtųsi įvairia atributika,
gebėtų imituoti įvairių personažų
elgesį, judesius, gestus, kalbą.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas mėgdžiotų vyresnių
draugų atliekamus judesius, juos
kartotų.
Įvaldytų naujus judėjimo būdus ir
jais mėgautųsi.

''Aš turiu dvi rankeles''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas suprastų kūrinių turinį:
sektų veiksmo eigą, atliktų
judesius susijusius su eilėraščio
turiniu. Atliekant įvairius
veiksmus įsidėmėtų žodžius,
įvardijančius šiuos veiksmus,
pakartotų.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas suprastų, jog rankos
padeda pažinti visą kas aplinkui.
Atliktų įvairius veiksmus, juos

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis eilėraščio J. Degutytės “Aš turiu dvi
rankeles”. Imituoti eilėraščio tekstą, judesius.
Vartant knygeles, stebėti iliustracijas, kuriose vaikai
atlieka įvairius darbus, veiksmus, juos įvardinti.
Dienos eigoje atlikti įvairius savitvarkos veiksmus,
teisingai juos pavadinti.
Žinoti ir teisingai pavadinti kūno dalis, išsiaiškinti ką
galima atlikti (rankomis ploti, kojytėmis trepsėti ir t.t.).
Vyresniems vaikams gamtos kampelyje palaistyti
gėles, nušluostyti stalą ir žaislų kampelyje tvarkyti
žaislus, nusiteikti globai ir pagalbai.
Stebėti bendraamžius, suaugusius, save ir atrasti, kad
rankas turi visi žmonės, o jų paskirtis labai plati (dirba,
glosto, piešia ir t.t.).
Uždėti vaiko rankos plaštaką ant suaugusiojo plaštakos
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įsidėmėtų, atrastų, kad gali kai ką
atlikti savarankiškai.
MENINĖ VEIKLA

ir atrasti, kad suaugusiojo plaštaka didelė, vaiko maža.
Apžiūrėti save veidrodyje ir susipažinti su savo kūno
dalimis, atrasti, kad viena galvytė, dvi kojytės, dvi
rankytės ir t.t.
Tyrinėti kaip galima piešti pirštukais, plaštakomis,
pasidaryti rankyčių antspaudus.

Siekti, kad:
vaikas pieštų, tapytų
pasirinkdamas priemones ir
būdus. Pasirinktomis
priemonėmis išreikštų savo
įspūdžius ir jausmus.

Lipdant, atkreipti dėmesį ką darome pirštukais, ką
delnais (spaudžiam, viliojam, atgnybiam).
Žaisti žaidimą “Parodyk teisingai”, auklėtoja sako kūno
dalių pavadinimus, vaikai rodo.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas noriai rankytėmis žaistų su
žaislais, po to sudėtų juos į vietas,
siektų dažno akių kontakto, skirtų
individualų dėmesį kitam vaikui.

Konstruoti, dėlioti, demonstruoti savo sugebėjimus ir
pasidžiaugti tuo, ką moka daryti vaikų rankytės.
Atrasti, kad grojant muzikos instrumentams galima
pritarti ir rankelėmis (ploti, barbenti ir kt.).
Žaisti žaidimą “Stebuklinga lazdelė”. Palietus lazdele–
rankelės ima judėti.

MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas judėtų, kuo daugiau veiktų
rankytėmis, džiugioje,
nuotaikingoje aplinkoje patirtų
kuo daugiau teigiamų
išgyvenimų.

''Pasakėle, kur tu?''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas pajustų pasakų kalbos
grožį, intonacijų įvairovę,
bandytų ją atkartoti šypsena,
mimika, gestais.

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis pasakų “Lapė ir vilkas”, “Vilkas ir septyni
ožiukai”. Emocingai mėgdžioti pasakų veikėjų balsus.
Klausinėti kas čia?
Žiūrint inscenizuotą pasaką įvardinti konkrečius pasakų
veikėjus, jų veiksmus.

Vyresniems vaikams, improvizuojant kūrinėlį,
Dalintųsi įspūdžiais apie patirtus mėgdžioti personažų elgesį, judesius, balsą, emocinę
būseną.
jausmus.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:

Pasiklausius ožkos balso, jos meilių intonacijų,
atpažinti kas čia kalba (ir kitų pasakų veikėjų).
Klausant pasakų, atkreipti dėmesį kur gyvena herojai:
žvėreliai, gyvūnai.
Atrasti, kad lapė turi ilgą uodegą ir yra melagė, vilkas
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vaikas domėtųsi pasakomis,
atrastų, kad pasakų veikėjų yra
silpnų, kuriems reikia pagalbos,
gerų– visiems padedančių ir t.t.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas grožėdamasis
pateiktomis medžiagomis ir
priemonėmis pasirinktų jas
savarankiškai.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas nusiteiktų džiugiam
susitikimui su pasakų
personažais, ugdytųsi norą būti
geram, užjaučiančiam,
padedančiam.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas judėtų nurodyta kryptimi.
Džiugiai ir emocingai
mėgdžiotų pasakų veikėjus.

nors ir piktas, bet bailys, o ožiukai neklausė mamos,
todėl įvyko nelaimė.
Pastebėti koks personažų dydis (ožka didelė – ožiukai
maži).
Spalvinti pasirinkto personažo kaukę.
Pasiruošti pasakų veikėjams ėdesį: gaideliui – žirnius,
ožiukams– žolytę. Lipdyti, gnaibyti ir t.t. Arba plėšyti
iš didelio popieriaus mažais gabaliukais, ilgomis
plonomis juostelėmis (žolytė).
Meninės veiklos metu nuspalvintas veikėjų kaukes
panaudoti žaidimuose, žaidžiant žaisliukus– pasakų
veikėjus, apgyvendinti (oželius, ožką– namelyje, vilką,
lapę– krūmynuose).
Statyti iš formų: trikampių, keturkampių, stačiakampių,
namelius pasirinktiems pasakų veikėjams.
Laisvai laipioti, bėgioti, landžioti, šliaužti, ieškant
pasislėpusių pasakų veikėjų.
Žaisti žaidimą “Vilkas ir ožiukai” (užsidėjus karūnas
mėgdžioti jų judesius).
Rinkti lapus į krūveles įveikiant kliūtis: pralįsti tuneliu,
peršokti “Balutes”. Vėliau tais lapais pamaitinti
oželius.

''Paukšteliai žiemą''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas suprastų kūrinėlių turinį:
sektų veiksmo eigą, stengtųsi
eilėraštį išmokti mintinai,
mėgdžiotų paukščių balsus ir
judesius.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis kūrinėlio “Tas žvirblis”, išgyventi dėl
pagrindinio veikėjo, imituoti siužetą.
Vyresniems vaikams pasimokyti mintinai eilėraštį
“Tupi žvirblis kamine”.
Mėgdžioti paukščių balsus, judesius.
Kartu su auklėtoja atrinkti paveikslėlius, knygutes,
nuotraukas, žaisliukus, vaizduojančius paukščius,
sukurti “Paukščių pasaulį”. Apžiūrėti ir įspūdžius
išreikšti kalba, mimika, gestais.
Pakabinti lašinių, įrengti lesyklą prie lango, aikštelėje,
kasdien paberti lesalo. Stebėti atskrendančius
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vaikas domėtųsi paukščiais,
ieškotų ir atrastų skirtumus ir
panašumus jų išvaizdoje,
suprastų, kad žiemą jie alkani,
jiems šalta, todėl būtina žmonių
pagalba.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas lavintų rankų judesius,
mokėtų naudotis įvairiomis
lipdymo priemonėmis ir
medžiagomis.

paukščius, skirti varną, žvirblį, zylę.
Pasivaikščiojimo metu stebėti ir išsiaiškinti, kad
paukščiai skiriasi savo išvaizda, dydžiu. Atrasti ant
sniego paliktas paukščių pėdas. Palikus šalia savo pėdą,
jas lyginti, ieškoti skirtumų.
Jaunesniems vaikams iš plastilino atgnybti gabalėlius ruošti paukščiams trupinėlius, vyresniems iš plastilino
lipdyti didelius ir mažus paukščiukus (žvirbliai,
varnos), į išgautą formą smeigti plunksnas.
Aplikuoti paukštį, po to jį nuspalvinti.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas atrinktų ir sugrupuotų
gyvūnus pagal judėjimo
požymius. Statytų, konstruotų,
dalintųsi jausmais, mintimis su
bendraamžiais ir suaugusiais.

Iš statybinių medžiagų, konstruktorių
lesyklas, iš šakelių gūžtas, lizdelius.

konstruoti

MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi ir emocingai
atliktų apie paukščius
dainuojamas daineles.
Dalyvautų nesudėtingų siužetų
inscenizacijose.

Atrinkti gyvūnų paveikslėlius, žaisliukus, sugrupuoti
kas skraido, o kas bėgioja.
Imituoti paukščių judesius (skraido, lesa, tupi).
Žaisti judrų žaidimą “Paukščiai lizdelyje”.

''Žaidimų dienelės''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikai bendrautų ne tik gestais ir
mimika, bet ir garsų junginiais,
bei žodžiais.
Mokytųsi kalbėti (2 – 3 žodžių),
taisyklingais sakiniais.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS
Išklausyti K. Kubilinsko eilėraščio “Balionėlis”, A.
Matučio “Kam ir tam”, iš knygelės “Jums mažieji”.
Žiūrinėti, vartyti knygeles, ieškoti iliustracijų, kuriose
žaidžia vaikai: su kamuoliu, supasi supynėse, važiuoja
dviračiu ir t.t. Aptarti tai: kaip jie žaidžia, su kuo, ir ką
žaidžia.
Stebėti ir įsiklausyti į garsus: tolumoje važiuoja
automobiliai, skrenda lėktuvas, iš čiaupo bėga vanduo,
laikrodžio tiksėjimą, paukščių giedojimą. Klausytis ir
aptarti ką girdime. Stengtis suprasti, kuris garsas,
girdisi toli, kuris arti. Kartoti šiuos žodelius.
Paspausti mygtuką grojančiam žaislui, įkišti raktelį ir
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prisukamą žaislą, sukti rankenėlę, stebint kaip pradeda
judėti, kaip sustoja, kokius veiksmus atlieka žaislas.
Ritmingai spaudyti vilkelį, jį įsukant, pratintis įvardinti
veiksmus, o kai kuriuos ir imituoti.

Siekti, kad:

vaikas plėstų pasyvų žodyną,
žodžiais reiškiančiais įvairius
veiksmus, atrastų, kad atlikus
tam tikrus veiksmus žaislai juda. Žaisti su dideliais ir mažais, labai mažais kamuoliais.
Atrasti, kad ant didelių kamuolių galima šokinėti,
mažais mėtyti vienas kitam, o labai mažais gera ridenti
MENINĖ VEIKLA
ir mesti į taikinį.
Siekti, kad:
Atkreipti dėmesį į tai, kokius žaidimus žaidžia grupėje,
o kokius kieme. Atrinkti žaisliukus, neštis į kiemą:
vaikas lavintų rankas judesiu,
sviedinius, vėjo malūnėlius; pajodinėti ant auklėtojos
mokytųsi laikyti rankoje
kelių, pasisupti ant kojos, pačiam supti lėlytes,
piešimo, tapymo priemonę,
meškiukus.
džiaugtųsi kartu su vaikais jų
darbeliais.
Tyrinėti užmerktomis akimis daiktus, liesti, čiupinėti,
glamžyti, spaudyti vatą, kailiuką, akmenukus,
kankorėžį. Bandyti pasakyti ką jaučia (malonu,
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
minkšta, švelnu, kieta, šalta, šilta).
Siekti, kad:
Spalvinti didelius ir mažus kamuolius.
vaikas išgyventų malonumą,
žaisdamas išbandytų įvairių
rūšių žaidimus, džiaugtųsi
mechaniniais žaislais, juos
tyrinėtų, domėtųsi su kuo ir kaip
žaidžia draugai. Pratintųsi kartu
žaisti, bendrautų, atliktų
veiksmus su vienas į kitą
įdedamais žaislais, lavintų pirštų
judesius.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas būtų judrus, drąsus,
džiugus. Aktyviai žaistų judrius
žaidimus, naudotųsi įvairiais
žaislais.

Aplikuoti daug įvairių spalvų skrituliukų (kamuoliukų).
Bandyti iš plastilino nulipdyti žaisliukus (kamuoliuką,
lazdelę, kubelį ir t.t.).
Ant stalo, suolo, palangės, grindų statytų traukinukus,
kelius tiestų, patiriant ir suprantant, kur trumpas, o kur
ilgas traukinys, kelias.
Vyresniems vaikams kartu su auklėtoja žaisti
kaladėlėmis su paveikslėliais, stengtis sudėti paveikslą.
Sudėti piramides iš skirtingo dydžio (didelio, mažesnio,
mažo) žiedų.
Iš statybinės medžiagos pastatyti bokštą, tiltą, namą,
garažą. Įtvirtinti supratimą apie formą, dydį, spalvą.
Žaisti vaidmeninius žaidimus “Aš parduotuvėje”,
“Kirpykla”, “Sušukuokime lėlę Onutę”, “Padėkime
lėlytei Onutei apsirengti”.
Žaisti judrius žaidimus: “Vilkas ir kiškučiai”, “Katinas
ir žvirbliukai” ir kt.
Groti, barškinti barškučiais, kaladėlėmis, “Įvairiomis
barškynėmis”.

''Visus gyvulėlius sunku apsakyti''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA

VAIKO VEIKSENOS
Klausantis P. Mašioto kūrinėlių “Šuniukas ir
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Siekti, kad:

kačiukas”, “Katinėlis ir oželis” emociškai atlikti kūrinį.

vaikas sužinotų kokie gyvūnai
auginami, kaip jie prižiūrimi,
pavadintų esminius požymius,
pratintųsi teisingai vartoti naujas
sąvokas ir žodžius.

Pasimokyti liaudiškų gyvulių balsų pamėgdžiojimų.

PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi gyvulių
išvaizda, skirtų ryškiausias jų
savybes (pvz. karvė, ožka su
ragais).
Suvoktų, kad gyvūnams:
šuniukui, katei ir kitiems,
reikalinga globa, priežiūra.

Žiūrinėjant paveikslus, vartant knygeles įvardinti
gyvulių jauniklius.
Žaisti su 3–jų dalių paveikslais išsiaiškinti kur gyvena,
kuo minta gyvuliai, kokią naudą duoda žmogui.
Žaidžiant su žaislais, paveikslėliais, atkreipti dėmesį į
jauniklius (nuvesti pasiklydusius jauniklius pas jų
mamą– veršiukus prie karvės, paršelius prie kiaulės ir
kt. Mėgdžioti jų balsus).
Nulipdyti aptvaruose įkurdintiems gyvuliams ėdesį.
Plonais teptukais piešti žolytę karvei, ožkai, arkliukui ir
t.t. “Tverti” tvorą.
Žaisti siužetinius – vaidmeninius žaidimus.
Iš statybinės medžiagos, konstruktorių sukurti
gyvuliams aptvarus, tvoras, ten apgyvendinti gyvūnus
šeimomis (arklys – kumeliukas, karvė – veršelis ir t.t.).
Žaisti “Gyvulių loto”.

MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas teisingai laikytų teptuką,
brauktų teptuku iš viršaus į
apačią.

Žaisti muzikinius liaudies žaidimus “Ganau, ganau
aveles”, “Ėsk karvyte žalią šieną”.
Užsidėjus gyvulio karūną, mėgdžioti gyvūno judesius,
pozą.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas sugebėtų vietoj žaidimo
partnerio panaudoti žaisliukus,
paversti juos žaidimo dalyviais.
Žaidžiant statybinius žaidimus
gebėtų dėti kaladėles vieną šalia
kitos, jungti detales, džiaugtųsi
rezultatu.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas džiugiai nusiteikęs žaistų
muzikinius žaidimus, stengtųsi
emocingai pamėgdžioti gyvūnų
judesius.

''Kviečia knygelės''
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VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas sugebėtų įsiklausyti į
skaitomą kūrinėlį, atsakytų į
užduotus klausimus, plėstų
aktyvųjį žodyną. Džiaugtųsi
naujomis spalvingomis
knygelėmis, jas “skaitytų”,
vartytų.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas tyrinėdamas pažintų kas
pavaizduota, atpažintų apie ką
skaitoma, atrastų jog knygelių
yra įvairaus formato, dydžio,
spalvingumo, formos.
MENINĖ VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS
Atsinešti iš namų mylimiausią knygelę, žiūrėti, vartyti
kartu su auklėtoja, vaikais, kalbėti apie tai, ką mato.
Vartant knygeles surasti auklėtojos nupasakotą
gyvūnėlį, parodyti įvairius žaislinius gyvūnėlius ir
ieškoti pavaizduotų knygelėse, mėgdžioti jų balsus.
Išklausyti pasaką “Katinėlis ir gaidelis”, mėgdžioti
veikėjų balsus, judesius, elgseną, vyresniems – stebint
iliustracijas atkurti įvykių seką.
Suformuoti sąvoką “knyga”, skirti tarp kitų spaudinių
(laikraščių, žurnalų, reklaminių lankstinukų, sąsiuvinių
ir t.t.), atrinkti. Skirti atspausdintus žodžius ir
paveikslėlius.
Daryti knygeles iš vaikų piešinukų. Vaikai skylamušiu
pramuša skylutes, auklėtoja suriša.
Aplankyti metodiniame kabinete biblioteką,
kiekvienam vaikui išsirinkti knygelę, parsinešti į grupę.
Imituoti rašymą, skatinti vaikus rašyti pieštuku,
flomasteriu. Susegti knygelės lapus, padaryti knygą,
nupiešti paveikslėlius.
Inscenizuoti pasaką “Katinėlis ir gaidelis”.

Siekti, kad:

Pradžiuginti vaikus muzikinėmis knygelėmis.

vaikas domėtųsi vertingais
tautodailės, taikomosios,
vaizduojamosios dailės
kūriniais. Sudaryti galimybę
matyti, o vėliau ir pačiam
dalyvauti vyresnių vaikų dailės
raiškoje.

Žaisti knygyną, pirkti–parduoti knygas.
Žaisti nesudėtingus žaidimus ratelyje, mėgdžioti
įvairius žvėrelius, kuriuos stebėjo knygelėse.
Judrūs žaidimai “Saulė ir paukščiukai”, “Pagausiu,
pagausiu”.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas žaidimų metu ugdytųsi
simpatiją savo bendraamžiams,
atneštų draugui žaisliuką ir
drauge žaistų, ramiai spręstų
iškilusius konfliktus.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas savo judesius derintų su
kitų vaikų judesiais: bėgant,
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einant visų žaidimų metu patirtų
kuo daugiau teigiamų emocijų.

''Lėlės Agnės gimtadienis''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas žinotų grupėje
“gyvenančios” lėlės vardą,
pasveikintų, prajuokintų,
pralinksmintų nuteiktų save ir
bendraamžius linksmai šventei.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi lėlės Agnės
išvaizda, apranga, atkreiptų
dėmesį į jos, savo bei
bendraamžių dydį.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas jaustųsi laimingas
gamindamas dovaną,
pasirinkdamas rūbelio trafaretą,
marginimo būdą.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas rūpintųsi savimi, lėlėmis
ir bendraamžiais. Su visais
elgtųsi švelniai, mandagiai,
atsargiai. Patirtų kuo daugiau
džiugių emocijų.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

VAIKO VEIKSENOS
Vartant knygeles, paveikslėlius įvardinti tai ką daro
lėlytė, ką ji išgyvena (juokiasi, verkia, žaidžia,
bėgioja).
Klausytis K. Jakubėno eilėraščio “Aš mergytė kaip
pupa” ir K. Kubiliausko “Lėlytės sapnas” (vyresniems pasimokyti mintinai).
Pasveikinti lėlę Agnę, vyresniems vaikams
padeklamuoti išmoktus eilėraščius, padainuoti daineles,
kalbinti ją.
Ruoštis lėlės Agnės gimtadieniui: prausti, šukuoti,
rengti lėles gražiais rūbais. Gaminti vaišes, dengti stalą
gimtadieniui.
Lyginti įvairias lėles, išsiaiškinti kuo skiriasi, kuo
panašios.
Patiems pasimatuoti su lėle ir suprasti kas didelis ir kas
mažas.
Apžiūrėti ir suprasti, kad lėlytė Agnė švari,
pasipuošusi, tvarkingai apsirengusi, susišukavusi,
apsiavusi.
Išsiaiškinus vaikams kokios dovanos nori Agnytė,
paruoštus rūbelių trafaretus marginti flomasteriais ir
guašu (štampuojant).
Nulipdyti lėlytei po gabalėlį torto, o iš visų gabalėlių
padaryti didelį tortą.
Iš kartoninių dėžių pasigaminti traukinuką ir visiems
susėdus į jį “važiuoti” į drabužių parduotuvę.
Žaisti siužetinį žaidimą “Rūbelių parduotuvė”.
Rengti Agnytę ir kitas lėles gražiausiais rūbais, dabinti
kaspinais, karoliais, kepuraitėmis.
Patiems vaikams puoštis panaudojant įvairią atributiką.
Surengti lėlei Agnei gimtadienio koncertą.

Siekti, kad:

Pažaisti judrius žaidimus su lėle Agne: slėpynių,
gaudynių ir t.t.

vaikas džiugiai nusiteikęs,
drąsiai ir aktyviai dalyvautų

Žaisti muzikinius ratelius, šokti.
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lėlės Agnės gimtadienio
šventėje.

Atsisveikinant su Agne, visiems paklausyti lopšinę.

''Kas mus supa aplinkui''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas susikaupęs atidžiai
išklausytų pasaką, lietuvių
liaudies tautosaką. Nustatytų ir
įvardintų daiktų padėtį erdvėje.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas išmėgintų ir atrastų, kad
jo rankos, akys, ausys padeda
pažinti visą aplinkui. Tyrinėti
vienodus ir labai skirtingus
daiktus (didelis – mažas, kietas,
minkštas, švelnus – šiurkštus).
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas turėtų sudarytas sąlygas
girdėti, regėti, lytėti, patirti
įvairią meno kūrybą.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas džiaugtųsi galimybe
žaisti su įvairaus dydžio žaislais,
o ieškodamas atrasti žaislus
įvairiose padėtyse.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi muzika ir kitais

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis pasakos “Pupa” (“Užaugo iki lovos”,
“Praaugo lubas”, “Ligi dangaus”). Padėti suvokti
nusakančių daiktų padėtį, prasmes.
Lietuvių liaudies tautosaka “Šarkelė, varnelė”.
Žiūrinėti koridoriuje kabančius ant sienų auklėtojų,
tėvelių, vyresnių vaikų dailės darbelius. Dalintis
įspūdžiais apie juos.
Tyrinėti nematant. Dėžutėse, su skyle rankai, rasti
minkštus daiktus: vata, kailiukas, porolonas, medžiaga;
kietus: kubelis, rutuliukas, akmenėlis, kankorėžis;
skatinti išreikšti kalba ką pajuto (minkšta, kieta,
švelnu).
Išbandyti kas rieda, o kas ne (apvalūs, kampuoti
daiktai).
Vandenyje plukdyti įvairius daiktus (skęsta – plaukia).
Eksperimentuoti ir pamatyti savo veiksmų rezultatą,
išpilti vandenį ant smėlio – susigėrė, sušlapo (sausa –
šlapia).
Žiūrėtų dailės darbelių vaizdinius įspūdžius, išreikštų
savo piešiniuose.
Piešti, keverzoti, tapyti plačiais ir siaurais teptukais,
markeriais ir flomasteriais.
Lipdyti, volioti didelius ir mažus sviedinius, ilgas ir
trumpas lazdeles, lyginti, išrinkti ilgiausias,
trumpiausias ir t.t.
Atrinkti pagal dydį lėlėms rūbelius, lovytes.
Iš konstruktorių kaladėlių statyti kuo ilgesnius
traukinukus, tiesti kelius.
Išsiaiškinti, kuris ilgiausias, plačiausias, kokio dydžio
mašinos jais važiuos ir t.t.
Slėpti žaisliukus. Padėti vaikams surasti nurodant kur
ieškoti (ant, po, už, prie).
Išsiaiškinti, kaip išgauti garsus, kuriuos skleidžia
žaislai, kieti daiktai (belsti, purtyti, barškinti, daužti
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daiktais, kurie skleidžia garsus,
stengtųsi, bandytų patys juos
išgauti.

vieną su kitu).
Žaisti su balionais, plunksnomis (lengvi skraido).

''Aš – mergytė, aš - berniukas''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas bandytų išmokti eilėraštį
atmintinai, kalbėtų apie tai ką
mato knygelių iliustracijose.
Mokėtų pavadinti savo kūno
dalis. Bendraudamas su kitais
vaikais suprastų ir reaguotų į jų
nuotaiką.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis deklamuojamų eilėraštį “Aš – mergytė kaip
pupa”, “Trejų metų”, vyresniems vaikams kartoti
frazes, pasimokyti atmintinai.
Vartyti knygeles, kuriose vaizduojami vaikai įvairiose
situacijose. Kalbėti, aiškintis ką veikia mergaitė,
berniukas, susieti su savo asmeniu “aš mėgstu”, “aš
turiu” ir t.t.
Auklėtojai žymint vaikus lankomumo žurnale,
aiškintis, kurie grupėje, o kas neatėjo, spėlioti kodėl.
Stebėti save veidrodyje iš priekio, šono, keičiant
mimiką, aprangą, puoštis.
Išsiaiškinti, ką vaikai turi po vieną (galvą, burną, nosį),
ką po du (rankas, kojas, akis).

vaikas atrastų ką gali atlikti
įvairios kūno dalys ir įsidėmėtų,
kad kai kurių jų yra dvi (dvi
ausytės, dvi akytės) ir po vieną
(viena galvytė, viena nosytė).
Suvoktų savo asmenį, lytį,
įsidėmėtų kas skiria berniuką
nuo mergaitės (drabužiai,
plaukai).

Atrasti ką gali atlikti įvairios kūno dalys (liežuvis
caksėti, rankos mojuoti, kojos trepsėti ir t.t.).

MENINĖ VEIKLA

Pradžiuginti draugą, nupiešti ir dovanoti atviruką.

Siekti, kad:
vaikas “žaistų” spalvomis,
džiaugtųsi, suprastų, kad rūbelis
gali būti įvairiaspalvis, gėrėtųsi
draugo ir savo darbeliais.

Atrinkti paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti linksmi,
liūdni veidukai, skatinti žodžiais pavadinti vidinius
išgyvenimus.
Vyresniems vaikams rodyti mamų, tėčių nuotraukas,
aiškintis jog mama ir močiutė vaikystėje buvo
mergaitės, tėtis – berniukas.
Išdekoruoti paruoštas formas (suknelę, marškinius),
aprengti popierines lėles (mergaitę, berniuką).
Grupėje atrinkti žaislus su kuriais labiausiai mėgsta
žaisti berniukai, o su kuriais – mergaitės. Pasiūlyti
pasikeisti.
Žaidžiant “šeimą” improvizuoti darbus, kuriuos atlieka
moterys – mamos, kuriuos tėčiai.

Siekti, kad:

Skambant linksmai polkos, valso, maršo ritminei
muzikai, atlikti įvairius judesius rankomis, kojomis,
galva ir t.t.

vaikas skirtų savo asmeninius
daiktus, žaislus. Mergaitės

Berniukai surengia koncertą mergaitėms, o mergaitės –
berniukams. Pradžiuginti vieniems kitus.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
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žaistų su lėlėmis, o berniukai su
mašinomis. Geranoriškai
dalintųsi žaislais.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas atliktų judesius pagal
muziką, linksmai dainuotų,
šoktų, deklamuotų.

''Auginam grupėje gėles''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
Stebėdamas gėles, natūroje ir
paveikslėliuose, suprastų ir
vartotų žodžius (žiedas, lapai,
auga, žydi ir t.t.).
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi, kas auga
grupėje ir atrastų, kad gėles ir
kitus augalus reikia prižiūrėti,
auginti, globoti, laistyti.
Susipažintų su augalų sandara.
Pasodinus stambias sėklas į
vazoną, domėtųsi kaip dygsta,
auga.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi ir noriai
naudotųsi štampais, plastilinu,
džiaugtųsi savo ir bendraamžių
darbeliais.

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis auklėtojos pasakojimo, eilėraščio, kuriame
kartotųsi žodžiai: pasėjo, išdygo, užaugo, pražydo,
kartojant žodžius bandyti imituoti.
Vartant knygeles surasti paveikslėlius, kuriuose
pavaizduotos gėlės, kalbėti apie jas, nusakyti spalvą,
dydį, ir t.t.
Apžiūrėti grupėje auginamus augalus, išsiaiškinti kur
stiebas, lapas, žiedas, įsižiūrėti lapų formą, dydį,
spalvą, bandyti skaičiuoti (žiedas – vienas, du, lapų –
daug).
Išeiti pasižvalgyti į koridorių, kitas grupes, rasti ten
žydinčių gėlių.
Pastebėjus, kaip auklėtoja sodina daigelius, svogūną,
vaikams į paruoštą indelį pasodinti pupą.
Štampuoti lapelius, žiedelius.
Iš plastilino nulipdyti kotelį, iš spalvoto popieriaus
atplėšus prilipdyti žiedelį. Pasidžiaugti margaspalviu
gėlynu.
Žaidžiant su mozaikomis, konstruktoriais dėliojant,
jungiant įvairias detales, sukurti gėles, puokštes,
gėlynus.
Segioti sagutėmis, spaudėmis ant žalio pagrindo įvairių
spalvų gėles.
Žaisti žaidimą “Atrask tokios pat spalvos gėlytę”.
Renkant įvairių spalvų gėlių formas, įveikti kliūtis
(perlipti suolelį, peršokti lazdas, peržengti kubus).
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ŽAIDYBINĖ VEIKLA

Šokti su gėlėmis, jas mojuojant, kilojant ir t.t.

Siekti, kad:
vaikas stengtųsi jungti įvairias
detales, kurti kompozicijas,
eksperimentuoti.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas kuo daugiau judėtų,
atliktų kuo įvairesnius judesius,
būtų atsargus. Judėdamas pagal
muziką, pajustų skirtingą ritmą.

''Velykos - margučiai''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas nusiteiktų laukti Velykų,
klausydamas kūrinėlių sužinotų
kas tai per šventė, kokios
tradicijos, papročiai.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas pajustų pokyčius
gamtoje, atrastų, kad Velykos pavasario šventė, džiaugtųsi
paukščių čiulbėjimu, domėtųsi
atsineštais margučiais, jų
spalvomis.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

VAIKO VEIKSENOS
Išklausyti kūrinėlius, eilėraščius apie Velykas,
margučius, pavasarį.
Vyresniems vaikams klausytis ir mokytis eilėraštį
“Margutis”.
Kalbinti lėles, kviesti pasisvečiuoti margučių šventėje.
Stebėti kaip auklėtoja sėja avižas į indėlį su žeme,
vėliau kaip jos auga.
Apžiūrėti grupėje sužaliavusias beržo šakeles, lauko
aikštelėje klausytis paukščių čiulbėjimo. Atrasti, kad
varnos karksi, žvirbliai – čirškia. Imituoti paukščių
balsus.
Apžiūrėti atsineštus margučius, paveikslėlius su
margučiais, rasti tokios pat spalvos margutį (kokią
pasiūlys auklėtoja). Atrinkti, išrūšiuoti margučius pagal
spalvą.
Jaunesniems vaikams iš popieriaus iškirptą kiaušinio
trafaretą spalvinti guašu.
Vyresniems aplikuoti “Margutį”, ant iš spalvoto
popieriaus iškirpto kiaušinio trafareto klijuoti spalvotas
popieriaus skiautes.

vaikas pastebėtų įvairiaspalvius
margučių raštus, noriai spalvintų Lipdyti, suvolioti iš plastilino kiaušinius.
kiaušinio trafaretą įvairių spalvų Vaidmeninis žaidimas “Svečiuose lėlė Elytė”, padengti
guašu.
kartu su vaikais stalą šventei, vaišinti lėlės.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Žaisti su mediniais, plastmasiniais kiaušiniais, juos
sunerti, išardyti, ridenti, slėpti ir t.t.
Siekti, kad:
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vaikas džiaugtųsi lėlyte, noriai
dengtų stalą, vaišintų lėlytę,
žaistų su margučiais.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

Sukonstruoti iš konstruktoriaus krepšelį, sudėti į
krepšelį kiaušinius.
Muzikinis žaidimas “Kiškutis”.
Judėjimas, žaidimai “Slėpynės”, “Vištelės”.

Siekti, kad:
vaikas noriai, džiaugsmingai,
aktyviai žaistų judrius ir
muzikinius žaidimus.

''Vandenėlis tešku, tešku''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas emocingai reaguotų į
skaitomo eilėraščio turinį,
mokytųsi tarti naujus žodžius.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas patirtų atradimo
džiaugsmą, tyrinėdamas
vandens savybes (šlapia – sausa,
šilta – šalta ir t.t.) ir gebėtų juos
įvardinti. Suvoktų priežasties –
pasekmės ryšius (išpylė vandenį
– sušlapo ir t.t.).
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas eksperimentuotų,
orientuotųsi popieriaus lape,
išnaudotų visą lapą, džiaugtųsi
netikėtu rezultatu.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas plėtotų sumanumą,
išradingumą žaidimų metu,
lavintų dėmesį, atmintį,

VAIKO VEIKSENOS
Stebėti lyjant lietų, bandyti įvardinti pojūčius, patirtį,
kalbėti, vartoti atitinkamus žodžius.
Klausyti ir kartoti žodelius, frazes, vyresniems
pasimokyti eilėraštį “Lietutis”.
Ranka išbandyti vandens temperatūrą (kišti ranką į
dubenis su šiltu ir šaltu vandeniu).
Lašinti, pilti vandenį ant smėlio, servetėlės ir kitų
daiktų, stebėti kas atsitiko (sušlapo, nubėgo, atskleisti
priežasties pasekmės ryšius).
Daryti lietų: iš laistytuvo pilti ant smėlio ir į tuščią
dubenį (klausytis garsų).
Vandenį perpilti iš indo į indą, indeliais ir
kiaurasamčiais (vandens savybės, priežasties –
pasekmės ryšiai).
Pilant vandenį pasigaminti lipdomosios tešlos (12 dalių
miltų, 6 dalys druskos, 1 dalis aliejaus, 4 dalys
vandens), vaikai talkininkauja auklėtojai. Su šia tešla
žaisti, minkyti, pjauti, gnybti ir t.t.
Daryti eksperimentus su akvareliniais ar guašo dažais
ant šlapio ir sauso popieriaus.
Burbuliuoti per šiaudelį.
Žaisti su skęstančiais ir plūduriuojančiais daiktais,
žaislais.
Smulkūs žaislai uždarytuose skysčio pripildytuose
buteliuose (vartyti, spaudyti priverčiant juos
plūduriuoti).
Klausytis dainelės ,,Lietutis”.
Įsiklausyti kaip laša vanduo iš krano, teliuškuoja
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pratintųsi žaisti savarankiškai.

buteliuose, burbuliuoja ir t.t. Mėgdžioti balsu.
Žaisti judrius žaidimus: ,,Lietutis”, ,,Peršok balą”.

MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas tenkintų svarbiausius
poreikius saviraiškos,
bendravimo, judėjimo pažinimu.
Stengtųsi žaisti žaidimus, kurie
teiktų džiugių išgyvenimų.

,,Švarios rankytės, balti dantukai”,
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas žinotų ir įvardintų
higienos priemones, jų paskirtį.
Ugdytis sakytinę kalbą.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas tyrinėdamas atrastų:
atlikęs tam tikrus veiksmus su
higienos reikmenimis - švarus,
gražus, sveikas. Stengtųsi įgyti
daugiau savarankiškumo,
laikytųsi švaros.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas būtų drąsus ir
eksperimentuotų, atsiraitytų
rankogalius ir taip pasiruoštų
dailei. Džiaugtųsi savo
darbeliais, rodytų auklėtojai,
bendraamžiams, artimiesiems.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas žaisdamas būtų džiugus,
aktyvus, geranoriškas, žinotų
žaislo paskirtį, pakartotų
paprasčiausias gyvenimo

VAIKO VEIKSENOS
Vyresniems vaikams pasimokyti mintinai labiausiai
patikusias frazes iš K. Kubilinsko eilėraščio “Pats
valysiu batukus”.
Klausytis skaitomų Griciūtės eilėraščių “Nusiprausiu”,
“Dantukų šepetėlis” (rinkinys “Mums darželyje
smagu”).
Žiūrinėjant paveikslėlius, knygeles, įvardinti ką veikia
vaikai anksti ryte atsikėlę. (prausiasi, valo dantukus,
šukuojasi).
Apžiūrėti higienos reikmenis: muilą, šukas, dantų
šepetėlį, dantų pastą, jas įvardinti, aiškintis jų paskirtį.
Pasiruošti pusryčiauti, atsiraitoti rankogalius, pasirišti
prijuostę. Po valgio atrasti švarius drabužėlius.
Po valgio vyresniems vaikams, bandyti valyti
dantukus, burną išskalauti vandeniu. Apžiūrėti
veidrodyje savo išvalytus dantukus ir atrasti, kad jie
švarūs, balti.
Po meninės veiklos, apžiūrėti savo nešvarias piešimo,
tapymo priemonėmis suteptas rankas, jas nusiplauti
vandeniu ir muilu, nusišluostyti savo rankšluosčiu.
Regėti švarias.
Džiugiai žaisti spalvomis, stebėti kaip susidaro naujos
spalvos.
Žaisti su plastilinu išgaunant įvairias formas.
Žaisti siužetinius žaidimus “Kirpykla”.
Žaisti stalo žaidimą loto “Higienos reikmenys”.
Žaisti su vandeniu, prausti žaisliukus, maudyti lėlę.
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situacijas.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

Žaidimų metu, skambant ramiai, švelniai muzikai,
mėgdžioti įvairias gyvenimo situacijas, veiksmus.
Žaisti žaidimą “Ką tu, ką tu katutes”.

Siekti, kad

Laisvai bėgioti, laipioti, šokinėti pagal muzikos tempą.
vaikas plėtotų sudarytas
žaidybines situacijas, patirtų kuo
daugiau teigiamų emocijų,
judesius atliktų ritmiškai,
emocingai, džiugiai.

''Pirmosios gėlytės. Mano mamytė''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA

VAIKO VEIKSENOS
Išklausyti eilėraštį “Švelni mamos ranka”.

Siekti, kad:

Matučio “Apie mamą”.

vaikas noriai pasimokytų
eilėraščių, sveikinimo žodžių ir
švelniai sveikintų savo mamytę.

Kubilinsko “Motulės rūpestėliai”.

PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas suprastų kas tai per
šventė Motinos diena,
stebėdamas, tyrinėdamas
įsidėmėtų, kad ji švenčiama kai
žydi žibutės ir kitos pavasario
gėlės.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas gėrėdamasis,
grožėdamasis, pateiktų guašo
spalvų įvairove, pieštų,
spalvintų gėles ir jas dovanotų
mamytei.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas noriai, aktyviai žaistų su
paruoštomis priemonėmis, bei
žaislais.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

Mintinai pasimokyti sveikinimo žodžių Degutytės
“Ačiū” (mamytėms pasveikinti).
Stebint kaip šeimoje tėveliai sveikina mamas
(močiutes), vyresnių vaikų renginius mamytėms,
patiems meninės veiklos metu, gaminant dovanėlę,
išsiaiškinti, kokia tai šventė motinos diena.
Apžiūrėti gėlyne augančias gėles, pasidžiaugti jomis.
Atrinkti gėlių paveikslėlius pagal pavyzdį.
Išrūšiuoti gėles pagal spalvą.
Pasikalbėti kas tai per šventė – “Motinos diena”.
Apžiūrėti grupėje augančią žibutę, jos žiedlapius,
lapelius.
Piešimas: “Žibutė”. Nuspalvinti guašu gėles trafaretą.
Didesniems pasiūlyti patiems nupiešti gėlę. Piešti gėlę
ant šlapio popieriaus.
Lipdyba: suvolioti rutuliukus, suploti rutuliukus ir
išdėlioti gėlę.
Iš kaladėlių statyti tvorą, aptverti “Gėlyną”, naudoti
popierių, dirbtines gėles.
Žaisti su gėlių loto, konstruktoriais.
Siužetiniai žaidimai “Šeima”, “Namai” ir t.t.
Žaisti muzikinius žaidimus “Atsitūpk – atsistok”,
“Nuskink žibutę”.

Siekti, kad:
vaikas stengtųsi dainuoti ir
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teisingai atliktų judesius pagal
dainos žodžius.

''Spalvų pasaulis''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA

Klausytis K. Kubilinsko eilėraščio “Mano spalvos”,
surasti atitinkamas spalvas aplinkoje.

Siekti, kad:
vaikas pratintųsi teisingai
pavadinti spalvas.

Vartant knygeles atkreipti dėmesį į spalvų įvairovę,
rasti ir įvardinti spalvas natūralioje aplinkoje.

Domėtųsi aplinkoje esančiais
daiktais, jų įvairove, spalvomis,
formomis ir t.t.

Vyresnių vaikų darbų parodoje, kalbėti apie tai, ką
mato, kas patinka.

Atkreiptų dėmesį į vyraujančias
spalvas gamtoje, skirtingais
metų laikais.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA

Surengti grupėje vaikų piešinių parodą (piešinius
rodyti, aiškinti lėlėms, žaisliukams).
Pasivaikščiojimo metu
įvairiaspalvė aplinka.

stebėti

ir

atrasti

kokia

Ant šlapio popieriaus dėti dažų dėmes, stebėti kaip jos
liečiasi, liejasi, jungiasi.

Bandyti piešti gamtiniais dažais (angliuku, žaliais
vaikas džiugiai žaistų spalvomis, lapais, burokėliais ir t.t.).
pastebėtų naujų spalvų
Auklėtojai atskiedžiant, gaminti gėrimus iš svarainių,
atsiradimą.
apelsinų sirupo, braškių uogienės. Atkreipti dėmesį į
skirtingą spalvą, skonį ir kvapą.
Naudotųsi įvairiais pojūčiais
Siekti, kad:

tyrinėjant aplinką.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:

Pasigaminti naują spalvą: auklėtojai dedant geltonus
dažus į mėlynus – vaikai maišo ir pamato savo veiksmų
rezultatą.

vaikas pajaustų delnų, pirštukų
prisilietimą prie šilto,
kvepiančio plastilino.

Auklėtojai keletą dienų paskiria konkrečiai spalvai ir
paruošia aplinką, kad vyrautų viena spalva, vaikams
žaisti šioje aplinkoje, įtvirtinti šios spalvos skyrimą ir
pavadinimą.

Grožėdamasis spalvomis
voliotų, kočiotų, gnaibytų,
bandytų grupuoti.

Džiugiai žaisti spalvomis, tapant ant baltos ir juodos
spalvos popieriaus lapų, plačiais teptukais.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas rūšiuotų daiktus pagal
vieną požymį (spalvą). Išskirtų.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas judėdamas patirtų kuo

Laisvai žaisti įvairių spalvų plastilinu, sugrupuoti
lipdinėlius pagal spalvas.
Atrinkti, rūšiuoti žaislus, daiktus, paveikslėlius pagal
spalvą įvairiose žaidybinėse situacijose. Išsirinktų
mėgstamiausią, gražiausią.
Iš statybinės medžiagos konstruoti skirtingos spalvos
statinius, ten žaistų apgyvendinant atitinkamos spalvos
žaisliukus.
Didaktinis
žaidimas
“Spalvotas
traukinukas”.
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daugiau emocijų, plėtotų
įspūdžius, džiaugtųsi
spalvotomis priemonėmis.

Iš spalvotų mozaikų, konstruktorių dėti, jungti juosteles
ritmiškai atkartojant 2 – 3 spalvas.
Šokti, mojuoti, žaisti su margaspalviais kaspinais pagal
linksmą melodiją.
Vaikai paženklina save įvairių spalvų lipdukais. Atbėga
pas auklėtoją pagal pakviestą spalvą.
Žaidžia su spalvotais kamuoliais, lankais.

''Graži šeimynėlė''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA

Klausytis J. Degutytės eilėraščio “Ačiū”, K. Kubilinsko
“Šeimininkė”.

Siekti, kad:
vaikas patenkintų poreikį kalbėti
apie namiškius: mamą, tėtį,
brolį, sesę. Vartant knygeles,
paveikslėlius, su žmonių,
žvėrelių, gyvūnių vaizdais,
stengtųsi kuo daugiau kalbėti
apie tai ką mato.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA

Tyrinėti šeimos nuotraukas, įvardinti kas jose, atrasti
save. Kartu pasidžiaugti.
Vyresniems vaikams kalbėti apie tai, ką veikia
namuose šeimos nariai: tėtis, mamytė, brolis, sesė, ir jis
pats.
Vartant knygeles aptarti siužetinius vaizdus, kur
vaizduojamas šeimos gyvenimas ( žvėrelių, gyvūnų).
Žaidžiant prie stalo atrinkti paveikslėlius su daiktais,
rūbais, avalyne ir t.t. Atrasti, kurie tinka suaugusiems,
o kurie vaikams.

Siekti, kad:

Susipažinti su sąvokomis didelis ir mažas.

vaikas ugdytųsi simpatiją savo
artimiesiems, meilę ir pagarbą
tėvams. Pratintųsi jų klausyti.

Padėti mamytei, auklėtojai, gaminti sumuštinius,
šluostyti stalą, valyti grindis, dulkes. Padėti atlikti
paprastus darbus lauke: grėbti, šluoti.

Suvoktų, kad šeimomis gyvena
ir žvėreliai, gyvūnai ir t.t.

Atrinkti ir sudaryti įvairių žaislų šeimynėles: šuniukų,
katinėlių ir t.t.

MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas pasirinktų norimą spalvą,
tapymo, lipdymo būdą, patirtų
kuo daugiau teigiamų emocijų,
pasidžiaugtų savo ir kitų
darbeliais.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas visų žaidimų metu,
patirtų kuo daugiau teigiamų
emocijų, pratintųsi gražiai žaisti

Žaisti su plastilinu: išgaunant įvairias formas, bandyti
jas keisti, suploti rutuliuką, lazdeles sulenkti ir sujungti
ir t.t.
Tapyti dažuose pamirkyta kempine, išmarginti
popieriaus lapą.
Tyrinėti kaip galima tapyti pirštais, plaštakomis,
džiaugtis darbeliais, dovanoti savo artimiesiems.
Žaisti vaidmeninius simbolinius žaidimus, panaudojant
žaislų pakaitalus, įvairią atributiką.
Iš statybinės medžiagos, konstruktorių konstruoti
namelius, aptvarus, ten apgyvendinti žaisliukų
šeimynėles.
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su draugu, gražiai žaistų su
žaislais.

Žaisti žaidimą “Kas namelyje gyvena” (mėgdžioti
žvėrelių, gyvūnų judesius ir balsus).

Mėgdžiotų paprasčiausias
šeimos gyvenimo situacijas.

Žaisti judrų žaidimą “Pavyk sviedinuką”.

MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas judėtų, ugdytųsi
sumanumą, išradingumą.
Pasigamintų muzikinį
instrumentą, ir juo “Grotų”.

''Kas auga darželio kieme''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas įspūdžius apie medį,
gėlę, krūmą ir t.t. reikštų kalba,
plėstų aktyvųjį žodyną, atsakytų
į nesudėtingus klausimus.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi aplinkiniu
pasauliu, atrastų ir perimtų
įvairius pažinimo būdus, skirtų
augalų (medžio, krūmo, gėlės,
žolės) savitumus.
MENINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas pasirinkdamas guašo
dažus, trafaretus ir gėrėdamasis
jais eksperimentuotų.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas žaisdamas su statybine ir
gamtine medžiaga, lavintų
vaizduotę, meninį skonį.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS

VAIKO VEIKSENOS
Klausytis įvairių kūrinėlių apie augalus, pasakos
“Vištytė ir gaidžiukas”.
Vartyti knygeles, stebėti paveikslėlius, rasti pažįstamus
augalus, juos įvardinti, kalbėti apie juos.
Apkeliauti darželio teritoriją, atrasti ir pasidžiaugti
augalų įvairove. Patirti malonumą žaidžiant prie
medžių, krūmų (slėptis už jų, atsitūpti po jais ir t.t.).
Atrinkti medžių, krūmų, gėlių paveikslėlius pagal
natūralų pavyzdį. Uždengti šių augalų siluetus,
iškirptomis formomis.
Išrūšiuoti lapus iš pintinės pagal pavyzdį.
Štampuoti įvairių lapų, žolių trafaretus, džiaugtis
antspaudais.
Guašo dažais (geltonais, rudais, žaliais) teptuku daryti
dėmes, džiaugtis spalvų žaismu, įvairove, skatinti
įvardinti gėles, lapus.
Aptverti iš statybinės medžiagos tvora “gėlyną”,
darželio teritorijoje medžius.
Žaidimuose panaudoti įvairią gamtinę medžiagą, kaip
pakaitalus (į smėlį subesti šakeles).
Žaidžiant su vandeniu, plukdyti, nardinti lapus, šakeles,
žievės gabaliukus, akmenukus ir t.t.
Žaisti simbolinius žaidimus.
Išgauti garsus mušant pagaliukais vienas į kitą,
barškinant gilėmis, kaštonais.
Imituoti judesiais aukštus medžius, žolytę, vėjo
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linguojamas šakas, lapų kritimą ir t.t.

Siekti, kad:
vaikas patirtų kuo įvairesnes
muzikinės judėjimo patirties,
kuri plėtotų mažylio saviraišką.

''Žalioje pievelėje''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas žiūrėtų knygelių
iliustracijas, atvirukus, įvardintų
ten vaizduojamus augalus,
vabzdžius, gyvūnus klausinėtų
“kas čia?”.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas domėtųsi aplinka,
augalais, atrastų kokia didelė jų
įvairovė. Pastebėtų, jog
pievelėje auga ne tik žolė, bet ir
gėlės, gyvena vabzdžiai,
skruzdės ir t.t.
MENINĖ VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS
Vartyti knygeles, stebėti paveikslėlius su gamtos
vaizdais, ten augančiais augalais, gyvenančiais
vabzdžiais, įvairiais gyviais. Įvardinti juos. Vartyti
knygą “Grok žiogeli”.
Mėgdžioti bitės, musės zyzimą.
Pasiklausyti eilėraščių apie bitę, gėles ir t.t.
Apžiūrėti pievelę, kurioje auga: žolytė, gėles atskirti iš
žolės. Ieškoti pernykščių lapų, žolynų, pamatyti
skirtumą (sudžiuvę, rudi, šlama)
Ieškoti, stebėti, atrasti kaip bėgioja skruzdėlės, vabalai,
skraido drugeliai, šliaužia sraigės. Atkreipti dėmesį į jų
dydį, išvaizdą, judėjimo būdą, išsiaiškinti, kad čia jų
“Namai”.
Bandyti atpažinti šiuos gyvūnus paveikslėliuose.
Pirštukais spalvinti drugelių trafaretus.
Nulipdyti kirmėlę (kočiojant volioti ilgas ir trumpas
lazdeles).

Siekti, kad:

Plėšyti popieriaus juosteles – vabalai, kirmėlė).

vaikas spalvintų, lipdytų,
grožėtųsi savo darbeliu ir
džiugiai nusiteikęs rodytų
bendraamžiams, tėvams.
Ugdytųsi teigiamas emocijas,
pasakotų ką pavaizdavo
darbelyje.

Meninės veiklos metu padarytus darbelius, kirmėlės
apgyvendinti pievoje ant žolės stiebų, po žolynais,
žemėje, paslėpti kirmėles ir t.t.

ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas žaisdamas pamėgdžiotų
įvairias vabzdžių, gyvių
gyvenimo situacijas, veiksmus,
skleidžiamus garsus. Imituotų
judėjimo būdus, juos kartotų,
džiaugtųsi tuo, ką daro.

Žaisti stalo žaidimus: “Kas kur gyvena?”. Atrinkti
paveikslėlius, kuriuose vabzdžiai gyvena žolynuose,
kirmėles – žemėje (sliekai).
Išsiaiškinti kokius garsus skleidžia vabzdžiai, juos
mėgdžioti.
Žaidžiant judrius žaidimus, mėgdžioti kirmėlės,
skruzdės ropojimą, drugelių skraidymą plasnojant,
keisti tempą ir kryptį. Žaisti žaidimus.
Skambant linksmai muzikai, žaisti žaidimą “Sugauk
musę”. Vaikai stovi ratu, o viduryje rato auklėtoja turi
virvelę, prie kurios pririšta “musę”. Ji suka “musę” virš
galvų taip, kad vaikai pašokę ją pagautų (musę gaudo
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MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:
vaikas įvaldytų vis naujus
judėjimo būdus, būtų judrus,
pastabus, vikrus, drąsus,
orientuotųsi aplinkoje.

tie vaikai, kuriems tuo metu ji “skrenda” virš galvų).
Skambant linksmai muzikai mėgdžioti skruzdėlių,
vabalų bėgiojimą, musės, bitės skraidymą. Žaisti judrų
muzikinį žaidimą “Voras ir musės”.

''Aš ir tu, žaiskime kartu''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

1– 3 m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti, kad:
vaikas stengtųsi išmokti žodžių,
eilėraščių, dainelių, teisingai
pagal žodžius atliktų judesius.
PAŽINTINĖ TIRIAMOJI
VEIKLA

VAIKO VEIKSENOS

Klausytis Maruko “Susiprato”.
Vyresniems vaikams pasimokyti mintinai eilėraštį “Aš
mažas vaikelis”.
“Skaityti” įvairias žaislines knygeles (grojančias).
Pasimokyti žodžius muzikinio žaidimo “Ganau ganau
aveles” atliekant judesius.

Siekti, kad:

Jaunesniems vaikams vartant, žiūrinėjant knygeles,
pavadinti nupieštus žaislus.

vaikas išbandytų įvairių rūšių
žaidimus, pačių sugalvotus,
suaugusiųjų sumanytus, pajaustų
malonumą žaisdamas.

Atsineštus iš namų, ant stalo padėtus smulkius
žaisliukus, tyrinėti čiupinėjant, apžiūrint iš visų pusių.
Pajusti jų švelnumą, kietumą, atrasti, kad paspaudus jie
skleidžia tam tikrus garsus.

MENINĖ VEIKLA

Apžiūrėti grupėje esamus žaislus, džiaugtis jų įvairove,
atrinkti minkštus, kietus, judančius, grojančius, žaisti
su jais.

Siekti, kad:
vaikas norėtų teplioti, spalvinti
teptukais, spalvotais pieštukais,
flomasteriais.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA
Siekti, kad:
vaikas džiaugtųsi mechaniniais
žaislais, domėtųsi su kuo ir kaip
žaidžia draugai, žaistų kartu,
dalintųsi žaislais.

Ieškoti ir atrasti žaisliukus pagal paveiksliukus. Juos
tyrinėti: spaudyti, stumdyti, glostyti ir t.t. Su jais žaisti
pačių sugalvotus žaidimus.
Iškirptus žaislų trafaretus spalvinti plačiais teptukais,
flomasteriais.
Lipdyti iš plastilino įvairias paprastas formas, išgauti
panašumą į žaisliukus (kamuoliukas, barškutis,
balionas ir t.t.).
Žaidimai su šviesos ir garso mechaniniais žaislais.
Žaidimai su stalo žaislais, sudedamais žaislais.

MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti, kad:

Pasisupti supynėmis, pasupti lėles, pasivažinėti
mašinomis, pavežioti vienas kitą.
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vaikas klausytų muzikos ir pats
norėtų groti, bėgioti, šokinėti.

Groti barškučiais, kaladėlėmis.
Jodinėti ant arkliukų.
Mėgdžioti gyvūnus, žaisti judrius žaidimus, džiaugtis
judant kartu.
Žaisti žaidimą “Varna ir žvirbliai”. Vaidmeninis
žaidimas “šeima”.

„Sveiki, gyvi paukšteliai“
VAIKO

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

AMŽIUS
BENDRAVIMAS IR KALBA
1 – 3 m . Siekti kad,
vaikai susikaupę atidžiai išklausytų
liaudiškus ketureilius, apibūdinančius
paukščius ir jų balsus, emocingai
reaguotų į skaitomų pasakojimų,
deklamuojamų tautosakos, grožinės
literatūros kūrinių ritmą, vaikai
reguliuotų balso intonaciją.

Klausant jų įvairius kūrinėlius apie
paukščius, stebėti iliustracijas, parodyti
paukščių pavadinimus ir kt. Klausyti
įvairių ketureilių, kartoti frazes.
Eilėraščių apie gandrą (M. Vainilaitis
„Paukščių karolius“ , K. Boruta
„Garnys“) , kregždę (L. Gutauskas
„Kregždė“) K. Boruta „Lizdelis po tiltu“

PAŽINTINĖ TIRIAMOJI VEIKLA
Stebėti medyje įkeltą inkilą. Pasakoti iš
ko paukščiai suka, krauna, lipdo
lizdelius, iš ko ir kaip sukalti inkilai. Iš
šakelių sudėti lizdelius, apgyvendinti
žaislus-paukščius.

Siekti kad,

vaikai atpažintų žinomus paukščius,
mėgdžiotų dažnai girdimus paukščių
balsus, atkreiptų dėmesį į pagrindines
jų kūno dalis, kai kuriuos skiriamuosius
Atkreipti dėmesį į paukščių dydį, formą,
požymius (uodega, sparnai, snapas) ,
gyvenimo vietą. Atrinkti paveiksliukus
judesius (bėgioja, skraido).
kuriuose pavaizduoti laikinai
Suvoktų savokas: didelis- mažas, ilgas- sugrįžtantys paukščiai.
trumpas.
Klausyti paukščių balsų, įrašų,
mėgdžioti.
MENINĖ VEIKLA
Siekti kad,
vaikai stebėtus gamtos projektus (medį,
paukštį) parodytų dailės kūriniuose,
lavintų rankų judesius, mokėtų naudotis
įvairiomis lipdymo, piešimo
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Piešti lizdelius, jau nupieštuose
medžiuose lipdyti įvairaus dydžio
kiaušinius.
Aplikuoti paukštį.

priemonėmis, medžiagomis.
Pažaisti su stalo loto „Paukščiai“

ŽAIDYBINĖ VEIKLA

Žaidimas „Stebuklingas maišelis“

Siekti kad,
vaikai žaistų drauge su vienmečiais,
bendras žaidimas teiktų džiugių
išgyvenimų, savarankiškai konstruotų,

Statyti, konstruoti paukščiams namelių
lizdelius. Žaisti judrius žaidimus
„Gandras ir varlės“ „Paukštis be
namelio“

žaistų su statybinėmis detalėmis,
džiaugtųsi savo darbo rezultatais.
Lietuvių liaudies daina „Žvirbli žvirbli“
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti kad,
vaikai išlaikytų tikslią nesudėtingą
dainelių intonaciją, dainuotų balso
lavinimo pratimus

Groti su barškučiais. Mėgdždiojant
paukščius eiti, bėgti ant žemės padėta
lenta, laisvai „suskristi“ į ribotą plotą, ir
kt.

Judant mėgdžiotų, atkartotų įvairius
judesius, veiksmus.

„Išbandyk ir pažinsi“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

1–3m.

BENDRAVIMAS IR KALBA
Siekti kad,
vaikas mokytųsi tarti naujus žodžius,
frazes, klausinėtų.
Kalboje pradėtų naudoti sudėtinius
sakinius, žodžius : dar, vėl, daug,
vakar, rytoj.
Skirtų savokas vienas- daug.

PAŽINTINĖ TIRIAMOJI VEIKLA
Siekti, kad
vaikas stebėdamas ir tyrinėdamas
susipažintų su smėlio ir vandens
savybėmis. Suvoktų, kada smėlis
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Vartyti knygeles, žurnalus ir bandyti
sudėtiniais sakiniais pasakoti apie tai ką
mato.
Vyresniems vaikams kalboje vartoti
žodžius : dar, vėl, daug, vakar, rytoj. Šia
tema klausytis kūrinėlių, eilėraščių.
Skatinti vaikus klausti: kas čia? kodėl?
kiek?
Smėlis – sausas, galima košti.
Per sietelį sausą smėlį sijoti – birus,
dulka.
Užpilti vandens- drėgnas (šlapias)
„sulimpa“
Pilti šlapią smėlį į formas ir taip išgauti

sausas, kada šlapias, kodėl?

įvairias figuras, formas.
Delnais formuoti kamuoliukus.
Vanduo- skystas, skaidrus, galima pūsti
per šiaudelį, burbuliuoti.
Ranka išbandyti vandens temperatūrą
(šiltas- šaltas).
Į vandenį panardinti sausą kempinęištraukti šlapią. Gręžti, spausti – regėti iš
jos bėgantį vandenį.
Pilti vandenį ant asfalto ir stebėti kaip
susidaro balutė, pilti vandenį ant smėlio
ir atrasti, kad vanduo į smėlį susigeria.
Pilant vandenį, smėlį- vanduo
susidrumsčia (padaryti košę).
Piešti guašu ant sauso, šlapio popieriaus,
stiklo.
Lipdyti vandens lašelius, suformuojant
balutes. Aplikuoti pagal vaikų norą.

MENINĖ VEIKLA
Žaidimai su smėliu (košti, tunelius,
duobes, kelius, kalnus ir kt.)

Siekti kad,
vaikas drąsiai eksperimentuotų,
džiūgautų pamatęs rezultatą.
ŽAIDYBINĖ VEIKLA

Siužetiniai žaidimai su šlapiu smėliu.
„Kepti“ kepinius pasinaudojant lauko
žaislais, švariomis formelėmis.
Judrus žaidimas „Pagauk burbulą“
(auklėtoja pučia muilo burbulus, o vaikai
gaudo).

Siekti, kad,
vaikas plėtotų savo įgūdžius,
fantazuotų.
Džiaugtųsi pats ir džiugintų savo
bendraamžius.
MUZIKA IR JUDĖJIMAS
Siekti kad,
vaikas būtų džiugiai nusiteikęs, aktyvus
ir dėmesingas.
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Klausyti dainelių pagal temą.
Žaisti judrius žaidimus „Lietus ir saulė“,
„Saulės zuikutis“.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinio temos:
„Sodo ir daržo gėrybės“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

pažinti vaisius ir daržoves natūraliomis
sąlygomis;
ruošti daržoves ragavimui, stengtis teisingai
įvardinti darbo veiksmus, įrankius, daržovių
skonį;
atpažinti atsineštas daržoves ir vaisius, uostant,
skanaujant, liečiant. Atrasti ir įvardinti jų
savitumą;
surasti artimiausioje aplinkoje augančius
vaismedžius, išskirti iš kitų augalų;
suvokti save gamtos dalimi;
domėtis, kad žmogaus sumanyti maisto ruošimo
būdai (virimas, kepimas) pakeičia vaisių ir
daržovių skonį, išvaizdą;
tyrinėti, daržovių, vaisių skonius ir atrasti jų
skirtumus, įvardinant pojūčius žodžiais;
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 - 4 m.

kalbėti apie vaisius ir daržoves įvardinant ir kuo
tiksliau apibūdinant jų savitumus;

4 – 5 m.

bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais
sužinoti reikalingą informaciją apie vaisius ir
daržoves;
vartant knygas, žurnalus įvardinti ir apibūdinti
vaisius ir daržoves;

Klausytis grožinės literatūros
kūrinėlių apie vaisius, daržoves; R.
Skūčiatės ,,Obuoliai“V. Palčinskaitės
„Pomidoras“, „Bulvė kalbina
buroką“, ,,Tuščiagalvis kopūstas“,
,,Svogūnas“,
,,Pomidoras“pasirinktinai vieną
mokytis mintinai.
Susipažinti su patarlėmis,
priežodžiais, mįslėmis apie vaisius ir
daržoves.
Pokalbiai , diskusijos .
Žaisti žaidimą “Neišmindyk daržo”.
Iš statybinės medžiagos konstruoti
lentynas, dėžes daržovėms, vaisiams
laikyti.
Didaktiniai žaidimai; ,,Kas kur auga“,
loto ,,Vaisiai, daržovės“,„Atrask tokį
pat“, „Sudėk iš 2 , 4 dalių“, „Kas
auga Lietuvoje“.
Atrasti sėklas ankštyse, slyvoje,
obuolyje įsitikinant kokios jos
įvairios.
Kartu su auklėtoja gaminti vaisių,
daržovių mišraines, salotas. Vaišintis
ir pavaišinti draugus.
Žaisti su vaisių, daržovių
paveikslėliais, atrenkant kas auga ant
medžio, o kas darže.
Inscenizuoti dainelę A. Kuprio
„Godūs meškinai“.
Žaidžiant diskutuoti apie sodo ir
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5 - 6 m.

papasakoti apie mėgstamiausias daržoves ir daržo gėrybes.
vaisius ir kuo vaisiai ir daržovės naudingi žmogui. Pratybos - užduotys daržovių, vaisių
tema.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

4 – 5 m.

patirti atradimo džiaugsmą, supratus kiek
paslapčių slypi pažįstamose daržovėse ir
vaisiuose;
džiaugtis vaisiais ir daržovėmis, jų įvairove,
nauda;
žinoti, kiek įdedama darbo, kol daržovės ir vaisiai
patenka ant mūsų stalo;
stengtis būti išradingiems, kuriant įvairius
mišrainių receptus iš vaisių ir daržovių;

5 – 6 m.

bendraujant, bendrai veikiant , kontroliuoti savo
veiksmus, emocijas kitų atžvilgiu;
pajusti dėkingumą gamtai už jos dovanas ir jas
vertinti.
SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suprasti, kad vaisius ir daržoves reikia plauti prieš
valgį, nevalgyti neprinokusių;
suvokti, kad iš vaisių galima pagaminti daug
įvairių sulčių;

4 – 5 m.

suvokti, kad valgome įvairias daržovių dalis:
šaknis, lapus, sėklas, stiebus;
suprasti, kas kenkia ir kas saugo sveikatą;

5 – 6 m.

žinoti, kai kurias liaudiškas gydymo tradicijas;
suprasti, kad daržovės ir vaisiai turi gydomųjų
savybių;
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
dailės priemonių pagalba išreikšti savo mintis,
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Ekskursijos į parduotuvę, daržą,
sodą.
Daryti įvairius darbelius panaudojant
sėklas.
Kurti rudens gėrybių kompozicijas.
Kurti fantastinius receptus iš vaisių ir
daržovių, ir bandyti simboliais
užrašyti.
Tyrinėti, bandyti nudažyti vandenį
burokėliais, morkomis.
Pasidaryti vaisių, daržovių karūnų
„Rudenėlio“ šventei.
Piešiant, tapant, lipdant konkrečius
objektus pasirinkti charakteringas
spalvas (obuolys – žalias, raudonas,
slyva – mėlyna, kriaušė – geltona).
Panaudojant morkų, burokėlių, žalių
daržovių lapus, pasiruošti natūralius
dažus dažymui.
Štampuoti su paruoštais štampais (iš
bulvės, morkos, obuolio griežinėlių).

3 – 6 m.

sumanymus, jausmus, įspūdžius tolesnėje veikloje
(žaidime);
džiaugtis kiekvieno vaiko menine saviraiška.
pamatyti ir atrasti daikto formą ,pajusti plastines
savybes.
intuityviai siekti formų, ritmo ir spalvų dermės.

“Iš mažų grūdelių iškepsiu duonelę”
VAIKO
AMŽIUS

3 – 4 m.
4 – 5 m.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
suvokti iš ko gaminama duonelė;
suprasti duonos kelią, skirti javus iš kitų augalų;
atpažinti javus, grūdus,suprasti jų paskirtį. lyginti
su kitais augalais;
domėtis paveikslėliuose pavaizduotais įvairiais
šiuolaikiniais mediniais, moliniais indais, maišais
javams, miltams laikyti, bei ūkyje naudojamais
įrankiais (sėtuvė, vėtyklė);
sužinoti kokie darbai sieja daugelį kaimo ir
miesto žmonių gaminant duoną;
tyrinėti,lyginti rugio, kviečio varpas, atkreipiant
dėmesį į skirtingų grūdų išsidėstymą bei sandarą;
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
vartant knygeles, stebint paveikslėlius, sakiniais
pasakoti tai, ką mato;
išmokti po vieną patarlę, mįslę apie duoną;
sužinoti ir įsidėmėti iš žodžio “Duona” kilusius
žodžius: duoninė, duonkepė;
kreiptis pagarbiais ir maloniais žodžiais: duonele,
duonute, duona maitintoja;
išmokti eilėraštį J. Degutytės “Juokias duonelė”;
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Skaityti, aptarti grožinės literatūros
kūrinėlius.
Eilėraščiai R. Skučaitė “Duona”, R.
Girkontaitė “Ką šneki, rugy”
Inscenizuoti pasaką “Kaip vilkas
užsimanė duonos išsikepti”.
Pasakojimas “Kaip senoliai gerbė
duoną”.
Patarlės, mįslės apie javus.
Pokalbis “Duonutė – pyragų
močiutė”.
Smulkioji tautosaka apie duoną.
Atrinkti pirštukais kviečius nuo
rugių.
Matuoti perrinktus grūdus šaukštais,
stiklinėmis, kitais matais.
Konstruoti iš kaladėlių ir lego
konstruktorių įvairius statinius
(malūną, girnas, traktorius ir t.t.).
Pinti iš rugių varpų vainiką.
Iš šlapio smėlio kepti sau ir svečiams
pyragus.
Iš modelino pasigaminti įvairių
“kepinių” siužetiniams žaidimams.
Dalyvauti estafetėje “Kas greičiau
pasės javus”.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

3 – 6 m.

3 – 6 m.

nuosekliai papasakoti darbo seką. Pagal iš
paveikslėlių sudėtą ilgą rugio kelią;
Suprasti ir atpažinti tekste žodį “Duona”,
kopijuoti jį;
Suprasti, kodėl duoną lietuviai nuo seno laikė
šventa.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
suvokti kiek įdėta žmonių darbo nuo rugių sėjos
iki duonos kepimo;
gerbti mus sotinančią, auginančią duoną,
teikiančią mums jėgų;
suprasti, kad ,,Duona“ jungia žmones
bendravimo, draugystės ryšiais;

Žaisti juokų žaidimą “Girnos”.
Ekskursija į parduotuvę.
Aplikuoti iš skirtingų atspalvių
geltono popieriaus “Grūdelius”
pripiešiant varpos akuotus.
Iš miltų, druskos, vandens užminkyti
tešlą ir iš jos lipdyti duonos kepalus.
Skirti įvairias duonos rūšis pagal
skonį, spalvą, kvapą.
Atkurti judesiais javų bangavimą.
Suvaidinti ir kurti savo siužetus pagal
pasaką “Pagrandukas”.
Eksperimentuoti ant balto ir spalvoto
popieriaus, sauso, šlapio, žaisti
spalvomis, stebėti jų susiliejimą.

išsiugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis
išaugintai duonai;
suprasti, kad duona kiekvienoje šventėje,
šeimyninėse apeigose turėjo savo vietą ir reikšmę;
SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Gebėti:
suvokti, kad duona – tai ne tik kasdieninis mūsų
maistas;
suprasti, kad išmirkius grūdus jie suminkštėja ir
juos galima valgyti;
susipažinti su duonos raikymo, taupymo
taisyklėmis grupėje, namuose;
žinoti darbo įrankių, kurių vaikams negalima
naudoti;
elgtis pagal supratimą ir taisykles, kas gerai ir kas
blogai.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
džiaugtis savo ir kitų dailės kūryba;
dailės priemonių pagalba, reikšti savo mintis,
sumanymus ir įspūdžius;
štampuoti, tapyti;

''Mano gimtinė - Panevėžys''
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VAIKO
AMŽIUS

3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
žinoti miesto, kuriame gimė ir gyvena
pavadinimą;
domėtis artimiausia aplinka, mikrorajonu,
kuriame yra darželis, orientuotis darželio
patalpose;
domėtis artimiausiais kultūros, istorijos ir gamtos
paminklais.
įsidėmėti savo namų adresą ir gatvę, kurioje yra
mūsų darželis.
žinoti Panevėžio miesto kūrimosi istoriją;
susipažinti su Panevėžio miestu ir apskrities
žemėlapiu;
domėtis Panevėžio rajonu, jo įžymiomis vietomis.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
bendraujant su draugais bei suaugusiais apibūdinti
artimiausią aplinką. Išklausyti kitų informaciją;
domėtis ir stengtis suprasti artimiausioje aplinkoje
matomus tautinius simbolius;
nusiteikti
geranoriškam
bendravimui
su
bendraamžiais ir suaugusiais dalinantis įspūdžiais
apie savo miestą;
suprasti elgesio grupėje taisyklių svarbą taikiam
sugyvenimui;
suprasti priežodžių ir patarlių apie gimtinės meilę
prasmę;
palyginti įvairių regionų tarmių įrašus (aukštaičių,
žemaičių ir t.t.);
suprasti, kurio regiono tarmei priskiriama mūsų
panevėžietiška kalba.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
suprasti kad, žmones vienija gyvenamoji vieta,
bendra veikla, kalba, tradicijos.;
domėtis esančiais šalia, laikytis bendravimo
taisyklių;
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VAIKO VEIKSENA

Vartyti reklaminį žurnalą
„Panevėžys“, knygeles apie gimtojo
miesto įžymiausius pastatus ir
gamtovaizdžius.
Išmokti mintinai patikusį eilėraštį
apie gimtinę.
Klausytis padavimo apie Panevėžio
vardo kilmę.
Suvokti priežodžių ir patarlių apie
gimtojo krašto meilę, prasmę.
Statyti, konstruoti savo namus, pilis,
miestus.
Tapyti, aplikuoti matytus
kraštovaizdžius, didelius paveikslus
su gimtojo miesto gamtovaizdžiais,
įvairiu metų laiku.
Aplikuoti, konstruoti miesto
architektūrinius pastatus.
Ornamentuoti lėlės rūbelius,
lietuviškų raštų elementus.
Žaisti žaidimą „Ar pažįstu savo
miestą?“.
Lietuvių liaudies dainelės, šokiai,
žaidimai.
Pasivaikščiojimų metu stebėti
pasipuošusį miestą, atkreipti dėmesį
kokiomis spalvomis jis puošiamas.
Stebėti mieste esančias senoviškus ir
naujus namus, įvardyti jų skirtumus.
Atpažinti ir iškirpti paveikslėlius su
Panevėžio vaizdais,padaryti albumą.
Išvykos į Senamiesčio gatvę,
Jaunimo ir Skaistakalnio parką,
parduotuves, knygyną, biblioteką.
Ekskursijos po Panevėžio miestą,
Upytės Linų muziejų, Smilgių
etnografinį muziejų, Panevėžio

kraštotyros muziejų.
4 – 5 m.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

3 – 5 m.

nusiteikti pažinti artimiausios bendruomenės
gyvenimą. Pajusti prieraišumą ir džiaugsmą savo
gimtajam miestui - Panevėžiui. domėtis
Panevėžyje švenčiamomis šventėmis, miesto
tradicijomis;

Apžiūrėti Panevėžio herbą, sužinoti
jo istoriją.
Klausytis Panevėžio ir kitų regionų
tarmiškos kalbos įrašų.

ugdytis prieraišumą gimtajam Panevėžio miestui,
jo tradicijoms ir papročiams;
žinoti, kad mes panevėžiečiai esame aukštaičiai, o
Panevėžys – Aukštaitijos sostinė;
jausti draugiškus jausmus visiems lietuviams:
dzūkams, žemaičiams, suvalkams, aukštaičiams.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
suprasti, kad kiekvienas turime prisidėti prie
artimiausios aplinkos švarinimo ir gražinimo;
domėtis Panevėžio miesto sportininkais ir
sveikuoliais;
žinoti kaip elgtis pasivaikščiojimų, išvykų metu,
kad jaustųsi saugus;
žinoti, kad Panevėžyje yra įvairių tarnybų, kurios
padės ligos ar kokios nelaimės atveju (greitoji
pagalba, gaisrinė, policija ir kt.);
žinoti mėgstamiausias poilsio vietas Panevėžyje
(Senvagė, Skaistakalnio parkas ir t.t.).
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
pajusti džiaugsmą dalyvaujant darželyje
organizuojamose šventėse;
domėtis ir jausti pagarbą tautos menui, kultūrai.
kurti įvairius meninius darbelius iš gamtinės
medžiagos;
spalva bei linijomis išreikšti išvykų bei ekskursijų
metu patirtus įspūdžius;
pasijausti reikšmingu, įsijausti atliekant kokį nors
vaidmenį.

„Atidarykim skaičių skrynelę“
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VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 - 4 m.

domėtis šalia esančiais daiktais, sužinoti, kad juos
galima skaičiuoti, lyginti;
surasti ir skirtingai pažymėti daiktus, kurių yra
vienas, kurių du, kurių daug;
manipuliuojant daiktais orientuotis lapo, stalo, ir
plokštumos paviršiuje;

4 – 5 m.

klausinėti, stebėti, tyrinėti draugų ir daiktų padėtį
erdvėje: už manęs, virš manęs, priešais, dešinėje,
arti ir t.t ;
susipažinti su skaitmenimis, bandyti pavadinti ir
skaičiuoti;

5 - 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

Klausytis skaitomų K. Kubilinsko
eilėraščio “Mano skaičiai”, „Mįslių
kraitelė“, R. Skučaitės „spalvos ir
spalviukai“, pasakų: „Devyngalvis“,
„Eglė žalčių karalienė“.
Vartyti knygeles: „Mano skaičiai“,
„Priešingybės,aptarti paveikslėlius.
Žiūrinėti R. Skučaitės knygelių
„Spalvos ir spalviukai“, suskaičiuoti
daiktus piešinėliuose,aptarti spalvą,
formą .
Verti karolius,apyrankes suskaičiuoti
kiek panaudojo karoliukų,lyginti kur
daugiau.
Stalo žaidimai: „Skaičiai“, „Teisingai
sudėliok“, „Laikrodis“., ,,Domino“

bandyti skaičiuoti iki 5 , 10, 12; stengtis pasakyti
Žaisti žaidimą „Surask tokį pat“,.
daiktų skaičių, įvardinti kelintas iš eilės;
supažindinti, kad galima sudėti, atimti daiktus, Žaisti su stalo žaidimus, kuriuose
metamas kauliukas, skaičiuojami
atlikti užduotis, patiems jas sugalvoti;
taškai..
kopijuoti skaitmenis, juos atpažinti;
Apibrėžti, kopijuoti, lipdyti iš
intuityviai suvokti operacijų su daiktų grupėmis plastilino skaitmenis.
prasmę (sudėties, atimties, dalybos).
Eksperimentuoti su moliu, plastilinu,
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
sūria tešla.
Gebėti:
Aplikuoti įvairius daiktus,
panaudojant geometrines formas.
žaidžiant, skaičiuojant vartoti kiekinius
skaitvardžius sąvokas vienas, daug, daugiau,
Piešti įvairiomis dailės priemonėmis.
mažiau...;
Dėlioti įvairių spalvų, formų ir
pajusti kas yra vienas vienintelis ir ko gali būti
ilgiomozaikų ornamentus.
daug;
Lipdyti iš molio, plastilino įvairias
geometrines figūras, jungiant jas
išgauti įvairių daiktų formas.
bandyti kurti įvairių daiktų žodynėlius
pasirinktomis temomis, priklijuojant atsirinktus
Lankstyti iš popieriaus.
paveikslėlius;
Žaidimai, rateliai.
aiškinantis, bendraujant tarpusavyje, stengtis
surasti geriausią išeitį, atsitikus nenumatytai
situacijai;
Minčių lietus „Ar teisingai
suskaičiuojam“, „Kiek čia bus“,
spręsti skaičių galvosūkius.
suvokti sąvokas „tiek“, „kiek“, „daugiau“,
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„mažiau“, „tiek pat“, naudoti jas kalboje;

Pratybos – užduotys, susijusios su
tiksliau vartoti matematikos sąvokas, skaičių, tema.
kiekį, įvairius veiksmus įvardijančius žodžius. Judrūs žaidimai: „Numeruotas
Skirti ir išreikšti žodžiais erdvinius santykius;
žaidimas“, „Pirmyn atgal“.
apibūdinti savo ir draugo drabužius bei apavą, Skaičiuoti žingsniais atstumus.
pažymint taškeliais, brūkšneliais, skaitmenimis, Sportinė pramoga „Stiprūs vikrūs“.
kiek yra sagų, skylučių.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

susidraugauti su vienu ar dviem, trim vaikais;
dalintis žaislais, bandyti juos suskaičiuoti;

4 – 5 m.

sutarti su suaugusiais ir vaikais, stengtis padaryti
draugui ką nors malonaus;
suvokti savo gebėjimus, kas sekasi gerai, kas
sunkiau, bandyti skaičiuoti;
bendrauti su daugeliu vaikų, dalyvauti
grupiniuose žaidimuose;
stengtis padėti draugui bėdoje: užjausti sergantį,
paguosti nuskriaustąjį, pamaloninti žaislais;

5 – 6 m.

domėtis greta esančiais draugais, dalyvauti
bendraamžių pokalbiuose, žaidimuose, trumpam
sudaryti spontaniškus savo norus;
turėti pastovų bendraamžių ratą, tartis dėl
taisyklių ir stengtųsi jų laikytis;
suvokti, kad reikia tausoti, saugoti savo ir kitų
žaislus, daiktus;
dalintis, keistis žaislais, juos lyginti, skaičiuoti.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:
pajusti, savo galias ir gebėjimus, pademonstruoti
veikloje praktiškai;
pajusti malonumą ir pasitenkinimą;

4 – 5 m.

pratintis susitarti dėl bendrų judesių ir sportinių
žaidimų žaisti kartu;
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atsargiai naudotis žirklėmis, atliekant veiksmus;
suvokti, kada jaučiasi blogai ar yra pavargęs,
pasakyti suaugusiam, atsipalaiduoti, pailsėti;

5 – 6 m.

stengtis kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas;
susikaupti, siekiant tikslo ir atsipalaiduoti,
pailsėti;
MENINĖ KOMPETENCIJA

3 – 6 m.

Gebėti:
laisvai eksperimentuoti su įvairiomis
medžiagomis: moliu, plastilinu, drėgnu smėliu ir
kt.;
plėšti, kirpti pagal kontūrą vaikų nupieštas
nesudėtingas formas, dėlioti jas pagal siužetą;
pratinti maišyti dvi spalvas, kad gautų trečią;
iškirpti trikampį, stačiakampį, išlankstyti juos iš
popieriaus;
aplikaciją derinti su piešimu, tapymu,
štampavimu;
savarankiškai pasiruošti ir susitvarkyti darbo
vietą; mokėti saugiai ir taupiai elgtis su dailės
priemonėmis, medžiagomis;
grožėtis savo ir kitų dailės darbeliais, aiškinti
savo sumanymą, domėtis kito idėjomis.

„Ir bitutės turi savo namelius“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 - 4 m.

žinoti, kad visi paukščiai ir gyvūnėliai turi savo
namus;
nusiteikti draugiškai gyvūnų atžvilgiu, netrukdyti
jų;
žinoti gyvūnų kūno dalis ir jų pavadinimus;

4 – 5 m.

domėtis gyvūnais ir nusiteikti su jais bendrauti;
suprasti gyvūnų gyvenimo sąlygų įvairovę
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Minti mįsles apie paukščius ir
gyvūnus.
Susipažinti su „Raudonosios knygos“
turiniu.
Klausyti grožinės literatūros
kūrinėlių: “Žvėrių paroda”, ,,Meška,
ir skruzdėlytė”, “Kas čia praėjo?”,
“Paukščių abėcėlė”, “Miško
žvėreliai”, “Zoologijos sode”, “Ar
pažįsti gyvūnus”, “Ir bitutė turi savo
namelius”, Mašiotas “Nameliai”,

(miškas, pieva, sodas, vanduo, oras);
tyrinėti vandens gyvūnėlius, įsitikinti jų įvairove
ir savitumu;

5 - 6 m.

Išvykti į Jaunimo ir Skaistakalnio
parką.

ieškoti papildomos informacijos knygose,
albumuose, enciklopedijose;

Pasivaikščiojimų metu ir per išeigines
stebėti vabzdžius ir gyvūnus
natūralioje aplinkoje, tikslinti savo
žinias.

žinoti tautosakinius elementus ir mitologiją apie
šventus gyvūnus (bitė, žaltys).
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

4 – 5 m.

5 – 6 m.

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai
stebėjimai, eksperimentai.
Iškirpti paveikslėlius ir padaryti
knygeles: “Vandens gyvūnai”,
“Vabzdžiai”, “Miško žvėreliai”,
“Paukštelių namai” (pasirinktinai).

išvardyti gyvūnus, kuriuos mato paveikslėlyje;

Gyvūnų elgsenos ir garsų
pamėgdžiojimai.

suprasti ir emocingai reaguoti į apie gyvūnėlius
skaitomus kūrinėlius, sekamas pasakas;

“Smegenų šturmas”: kokie gyvūnai ir
kodėl gyvena po žeme?

pasakoti apie savo namuose auginamą gyvūnėlį;

Kokie gyvūnai ir kodėl gyvena ant
žemės?

dėlioti paveikslėlius su gyvūnais ir sukurti trumpą
pasakojimą;

Kokie gyvūnai ir kodėl gyvena
vandenyje?

patiems „skaityti“ iliustruotas knygas, įvardijant
gyvūnų namus, jų maistą;

Kas gyvena medžiuose?

klausinėti ir aiškintis nežinomų dalykų apie
gyvūnų panašumus ir skirtumus;
išgirsti pirmą ir paskutinį garsą tariant gyvūnų
pavadinimus;
kalbėti, pasakoti visai grupei apie labiausiai
pažįstamą gyvūną ir jo būstą.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

Prisiminti elgesio gamtoje taisykles,
užrašyti simboliais.

domėtis gyvūnų gyvavimo linija, bei gyvenimo
pasikeitimų ritmu;

suvokti gyvūnų naudą žmogui (maistas, oda,
sportas, menas);

3 – 4 m.

“Paukštelių laiškas”, A. Matutis “Aš
įkėliau inkilėlį”.

suprasti, kuo naudingi žmogui įvairūs gyvūnai;
pajusti žmogaus ryšį su gyvūnija;
žinoti kaip reikia elgtis su artimiausioje aplinkoje
esančiais gyvūnais (gėrėtis, globoti, atsargiai
šalintis);
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Dėlioti paveikslėlius su gyvūnais
šalia dedant jų maistą ir gyvenamą
vietą.
Statyti iš kaladėlių, konstruoti
gyvūnams būstus, juos prižiūrėti,
globoti.
Pasakoti savo įspūdžius iš
apsilankymų miške, prie upės, ežero,
zoologijos sode ir t.t.
Skaičiuotės apie gyvūnus.
Didaktiniai žaidimai: “Skraido –
neskraido”, “Kas plaukia, šliaužia,
bėga”, “Kas pasikeitė”.
Judrūs žaidimai: “Gegutės lizdas”,
“Paukšteliai nameliuose”.
Piešti, tapyti, aplikuoti gyvūnėlius ir
jų būstus.

4 – 5 m.

žinoti, kad gyvūnai įvairiai prisitaiko prie savo
aplinkos, laikosi atitinkamų normų;

Spalvų liejimas.

būti draugiškam ir atidžiam, stebint gyvūnus ir
bendraujant su jais;

Dainelės, šokiai muzikiniai žaidimai.

laikytis taisyklių ir susitarimų išvykų ir stebėjimų
metu;
5 – 6 m.

suprasti gyvūnus, susidraugauti, „susišnekėti“ su
jais, pagelbėti sužeistiems, benamiams, pagailėti
jų;

Imituoti įvairių gyvūnų elgseną.
Panaudoti natūralias medžiagas
darbeliuose (vilna, plunksnos).

savarankiškai rūpintis grupėje auginamais
gyvūnėliais, stengiantis iš jų elgesio suprasti ko
jiems reikia;

Brėžti linijas, apskritimus ir kitas
figūras, išgaunant gyvūnų siluetus.

Gebėti:
pajusti malonumą ir atsipalaidavimą judant,
mėgdžiojant gyvūnų elgseną;

suprasti rankų plovimo svarbą paglosčius
naminius gyvūnėlius;
žinoti, kad miške yra ir plėšrių žvėrių, kurie gali
užpulti žmogų;
žinoti, kurių gyvūnų reikia saugotis, nedrumsti jų
ramybės;
5 – 6 m.
suprasti gyvūnų svarbą žmonių sveikatos
saugojimui ir gydymui (bičių produktai, ožkos
pienas ir t.t.);
žinoti, kad kai kurių vabzdžių įkandimai gali
sukelti ligas;
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 – 6 m.

Pasigaminti iš gamtinės medžiagos
įvairių gyvūnėlių.

Lankstyti popierių į kelias dalis,
išgaunant kokio nors gyvūno formą.

suprasti kaip elgtis su namuose auginamais
gyvūnėliais, kad būtum saugus;

4 – 5 m.

Vaidybiniai žaidimai su kaukėmis.

pajusti žmogaus ir gyvūnų ryšių pastovumą,
įvairovę ir reikšmingumą;

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

Lipdyti iš molio ir modelino.

Gebėti:
pažinti ir pavadinti pagrindines spalvas;
pajusti ir susipažinti su paslaptingu spalvų,
muzikos ir teatro pasauliu;
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Susipažinti su smulkiosios tautodailės
kūriniais.
Kurti dviejų spalvų ir elementų
ornamentus, panaudojant puošyboje
gyvūnijos motyvus.
Atrasti spalvų susiliejimo netikėtą
efektą: naujų spalvų atsiradimas,
atspalviai.

pratintis taisyklingai naudotis pieštuku, kreidele,
teptuku;
papildyti darbelį gamtine medžiaga.

'' Miške gimęs, miške augęs''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

domėtis augalų, uogų, grybų įvairove;
gėrėtis grybų, uogų išvaizda, suprasti, kad skiriasi
dydžiu, spalva;

4 – 5 m.

suvokti, kokie grybai, kokios uogos auga mūsų
miškuose, domėtis jų augimo sąlygomis;
dalintis savo įspūdžiais patirtais gamtoje, bandyti
juos atskleisti nuotrauka, gamtine medžiaga;
stebint grybus, uogas, atrasti tarp jų panašumus ir
skirtumus, juos lyginti, skaičiuoti, grupuoti
(paveikslėliuose);

5 – 6 m.

ieškoti informacijos knygose, domėtis televizijos
laidomis;
sužinoti, kad žmogaus sumanyti maisto ruošimo
būdai pakeičia uogų, grybų skonį, išvaizdą;
jausti dėkingumą gamtai (miškui) už jo dovanas,
bet suprasti, kad ne visos miško gėrybės
valgomos.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
pasakoti kur auga grybai, uogos;
bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais
sužinoti reikalingą informaciją apie uogas,
grybus;

4 – 5 m.

Grožinės literatūros kūrinių
klausymas.
„Grybų karas“ J. Marcinkevičius, A.
Kondroškaitė „Grybas, kuris čiaudi“.
Inscenizuoti trumpus grožinės
literatūros kūrinėlius, ištraukas.
Mįslės, patarlės, priežodžiai apie
mišką, grybus, uogas.
Ekskursijos.
Informacijos ieškojimas knygose
apie grybus, uogas.
Kaupti gamtinę medžiagą.
Stebėjimai, tyrinėjimai.
Vartyti nuotraukų albumus ir žiūrėti
knygelių paveikslėlius.
Rūšiuoti, klasifikuoti paveikslėlius ,
panaudojant apibendrinančias
sąvokas.
Žaisti pirštukų, vaizduotės žaidimus.
Žaidimas „Kas miške auga“.
Žaidimai su loto „grybai – uogos“.
Pokalbiai, diskusijos.

Gebėti:
3 – 4 m.

VAIKO VEIKSENA

pratintis vartoti apibendrinančius žodžius (grybai,
uogos);
dalintis savo įspūdžiais patirtais miške, bandyti
juos atskleisti grafinėmis priemonėmis;

Lietuvių liaudies žaidimas „Grybs
grybs baravyks“.
Pratybos - užduotys sveikatingumo
tema.
Saugaus elgesio taisyklių gamtoje
kūrimas.
Pasigaminti karūnų „Rudenėlio“
šventei.
Aplikuoti grybus, uogas .
Štampuoti, kurti įvairius ornamentus.
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5 – 6 m.

susipažinti su patarlėmis, priežodžiais,
skaičiuotėmis, sukurti mįsles apie uogas, grybus;

Lipdyti iš molio, plastilino.

bandyti sukurti ritminius dvieilius, ketureilius;

Konstruoti iš gamtinės medžiagos.

igyventi gamtos pokyčių, pramogų laukimą, viltį
išvysti grybus, uogas, mišką;

Daryti paveikslus iš spalvoto
plastilino ant kartono.

panaudoti savo kūryboje tautosakinių elementų,
mitologiją apie grybus, uogas.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, tinkamai
elgtis miške;
domėtis augančiais grybais, uogomis, stengtis jų
be reikalo nerauti, neskinti;
jausti meilę, susižavėjimą ir dėkingumą mus
supančiai gamtai;

4 – 5 m.

pasakyti kuo domisi, kokios uogos, grybai
patinka.
laikytis elgesio gamtoje taisyklių, rodyti norą ja
rūpintis.

5 – 6 m.

pajausti žmogaus ryšį su gamta, rodyti pagarbą
gamtai;
bendraujant kontroliuoti savo veiksmus, emocijas
kitų atžvilgiu;
suvokti, kad visiems augalams augti reikia maisto
medžiagų, dirvožemio ir rudeninio lietaus.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3–4m

4 – 5 m.

suprasti kokie pavojai tyko miške;
neliesti, neragauti nežinomų augalų, grybų, uogų;
žinoti apie sveiką mitybą. Koks yra sveikas
maistas ir vaistai (mėlynės, avietės);
suprasti, kad atsitikus nelaimei (apsinuodijus)
pagalbos kreiptis į suaugusius;
suprasti, kad kūnas gali judėti įvairiai:
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Piešti uogautojus, grybautojus.

vidutiniškai, iš visų jėgų – nepilna jėga;
5 – 6 m.

nusiteikti pačiam rūpintis savo ir kitų saugumu;
nestumdyti kitų vaikų pasivaikščiojimo, išvykų
metu, norint išvengti nelaimės;
pratintis justi savo fizinių gebėjimų ribas,
nuovargį, mokytis atsipalaiduoti.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6 m.

eksperimentuoti ant balto, spalvoto (šlapio,
sauso), įvairaus formato popieriaus, įvairiomis
dailės priemonėmis;
bandyti aplikuoti iš paruoštų formų, sudaryti
atvaizdą;
eksperimentuoti su įvairiomis medžiagomis
(moliu, plastilinu, drėgnu smėliu, minkštu
sniegu);
pasakoti apie tai kas pavaizduota darbelyje;
suprasti „linksmas“ ir „liūdnas“ spalvas;
eksperimentuoti teptuku, atrasti įvairius išraiškos
būdus (teptuko viršūne, šonu ir kt.);
gamtinę medžiagą panaudoti įvairiems
darbeliams.

„Viešnagė kaime – senelių ūkyje“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 - 4 m.

4 – 5 m.

Ieškoti ir kaupti informaciją iš
enciklopedijų , pažintinių knygelių,

Klausytis P. Mašioto kūrinėlio
domėtis naminiais gyvuliais, pratinti teisingai juos
„Šuniukas ir kačiukas“.Lietuvių
pavadinti;
liaudies pasakos „Oželis
atpažinti ir pavadinti jų jauniklius;
padėjėjas“.Ušinskio „Gyvulių
ginčas“.
suprasti, kuo gyvuliai panašūs (kad juda);
Mokytis mintinai „Ėsk, karvyte, žalią
šieną“.
dalintis įspūdžiais apie naminius gyvulius,.vartoti
Pociaus „Protingas arklys“.
apibendrinančias sąvokas .naminiai paukščiai,
naminiai gyvūnai, laukiniai žvėrys;
Susipažinti su smulkiąja tautosaka
apie naminius gyvulius. Išmokti
išsiaiškinti kuo mums naudingi;
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domėtis apie gyvulius sekamas pasakas;

5 - 6 m.

pajusti žmogaus ir gyvūnų ryšių pastovumą,
reikšmingumą;
atkreipti dėmesį į tautosakoje, papročiuose ir
tradicijose minimus gyvulių įvaizdžius;

5 – 6 m.

vardyti žinomus gyvūnus. Pasakoti trumpais
sakiniais;

Stalo didaktiniai žaidimai „Naminių
gyvulių loto“.

vartant knygeles sukaupti informaciją apie
naminius gyvulius .Kalba įprasminti, apibendrinti
ką sužinojo;

pasakoti, aiškinti prisimenant seniau išgyventus
dalykus, matytus reginius, įvardijant būdingus
požymius;

„Kalbos skrynelė“. Įvairūs šnekinimo
žodžiai: „trpu“, „trr“, „na“, „vaga“,
„paimk“, „sėsk“, „gulk“, „škac“ išsiaiškinti ką jie reiškia.

savo išgyvenimus, patirtį, mintis reikšti piešiniais,
ženklais, raidėmis, judesiais;

Atlikti užduotis pratybų knygelėse,
individualiose lapuose.

kurti naujus žodžius.

Ištraukus kortelę su gyvūnu, „tapti“
juo ir bandyti balsu prisišaukti savus.

domėtis šalia esančiais bendraamžiais, stengtis
juos suprasti;

Pasidaryti du ratus „Mus maitina“ ir
„Mus džiugina“. Prie kiekvieno
gyvūno prisegti kortelę su raide,
žyminčią pirmąjį žodžio garsą.

nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, kultūringai
bendrauti su kitais;

Sudaryti albumą „Mano mylimas
gyvūnėlis“, įklijuoti nuotrauką savo
mylimo augintinio, ką nors apie jį
papasakoti.

laikytis grupės gyvenimo įprastos tvarkos ir
susitarimų;

Ant flanelinės lentos dėlioti
gyvūnėlių siluetus, pastebint, ko
jiems trūksta, sudėti šalia suaugusio –
jauniklius.

pasakyti, kuo domisi, ko nori, ką mėgsta;
susivaldyti nedidelės įtampos situacijose, riboti
kai kuriuos norus;
5 – 6 m.

Statyti, konstruoti gyvuliams
aptvarus, gardus, tvartus
Judrieji žaidimai: „Mano avytės“,
„Bėkit namo“, „Kaimo kiemas“.

Gebėti:

4 – 5 m.

Gamtinės medžiagos kaupimas
(vilna, šeriai).

apibūdinant naminius gyvulius vartoti
palyginimus;

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

„Skaitant“ knygeles, išsiaiškinti
kokiose situacijose reikia būti
atsargiems, nederėtų įkyrėti
gyvūnams.

susikaupus išklausyti, ką kalba suaugę, draugai;

Gebėti:

4 – 5 m.

Klausytis gyvulių balsų įrašų , juos
pamėgdžioti.

Didaktiniai žaidimai: „Katė ir
kačiukai“, „Šuniukai“, „Arkliukai“,
„Atspėk iš balso“, „Kas tvartelyje
gyvena?“, „Kam ko reikia?“.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

greitakalbių, mįslių.

susigyventi su socialine aplinka, tinkamai elgtis
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„Atgaivinti“ iš įvairios medžiagos
padarytus gyvūnų siluetus.
„Aprengti“ juos vilna, kailiu.
Apsibrėžti ir iškirpti gyvulių siluetus,

su gyvūnais;

figūras.

nujausti kada ir kam reikia pagalbos.

Lipdyti švilpukus, pypynes, bandant
tempimu, lenkimu išgauti norimą
formą, puošti raižymu, įvairiai
nudažant.

SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

4 – 5 m.

saugiai elgtis buityje, žaidžiant būti aktyviam.
būti atidžiam;

Piešti, aplikuoti „Močiutės kiemą“.
Gaminti iš popieriaus šuniuką ir
kačiuką.

būti aktyviam, prireikus sukaupti jėgas, valią,
fiziškai išsikraunant;

Piešti naudojant įvairias technikas.

judant keisti kryptį, greitį, išlaikyti pusiausvyrą;

5 – 6 m.

Lipdyti mylimiems gyvūnėliams jų
mėgstamą ėdesį.

valdyti savo kūną einant, bėgant, šliaužiant,
ropojant, lipant;

Lipdyti iš plastilino ir molio.
Darbeliai iš gamtinės medžiagos ir
buitinių atliekų.
Imituoti gyvūnų elgesį, judesį ir t.t.
žaidimuose, vaidinimuose.

vaizduoti gyvūnus judesyje.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 6 m.

laisvai reikšti įspūdžius, išgyvenimus,
sumanymus bent keliomis dailės raiškos
priemonėmis;
kurti įsivaizduojant, fantazuojant, išbandant ir
taikant įvairias technikas;
išgyventi kūrybos džiaugsmą, pasitikėti savo
jėgomis, laisvai reiškiant savo nuotaiką, idėjas,
sumanymus;
grožėtis savo ir kitų dailės kūryba;
intuityviai siekti ritmo, spalvų dermės;
savarankiškai pasiruošti ir susitvarkyti darbo
vietą, saugiai elgtis su dailės priemonėmis.

''Esu gražiai išmokytas''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
suvokti savo sociokultūrinę aplinką, imituoti,
persikelti į žaidimui būdingą veiksmą;

Klausyti grožinės literatūros
kūrinėlių „Stebuklingas žodis“, „Agė
- melagė“, aptarti veikėjų elgesio
motyvaciją, apibūdinti veikėjų
bruožus, suvaidinti.

suvokti savo reikmes, priimtinais būdais jas

Klausyti skaitomų pasakų apie

Gebėti:
3 – 4 m.
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tenkinti. Tačiau suprasti, kad ir kiti grupėje
svarbūs;
palaipsniui tapti savarankiškesniems;
suvokti savo teigiamus ir neigiamus veiksmus,
emocijas;

4 – 5 m.

suvokti, kad jausmus ir emocijas galima reikšti
kultūringai;
žinoti savo vardą pavardę ;

Deklamuoti kūrinėlius, minti mįsles,
dalintis įspūdžiais.

atpažinti grafinį vardo užrašymą;
jausti skirtumą tarp savo ir kitų žmonių, daiktų;
suvokti, apibūdinti, bandyti nugalėti neigiamas
emocijas;
žinoti, kad yra geros ir blogos mintys;
gėrėtis, grožėtis daiktų aplinkoje vaizdu, suvokti,
kad aplinką kuriame patys;
susitaikyti su tais trūkumais, kurių negali įveikti;
suvokti, kad vardus gali turėti ne tik žmonės;
suvokti kalbą, kaip bendravimo ir informacijos
priemonę;
stengtis aplink save sukurti jaukumą, laimę,
tvarką;
suvokti negarbingą elgesį ir jo pasekmes.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

suvokti jog savo mintis jausmus ir kt būtina
reikšti kultūringai, tam tikromis įprastomis
formomis;
pastebėti kito žmogaus jausmus, emocijas;

4 – 5 m.

Išmokti mįslių, patarlių, priežodžių.
Išmokti lietuvių liaudies dainų,
posakių, pasakojimų, vaidinti ir
surengti koncertą lopšelinių grupių
vaikams.

tikėti, kad galima tapti geresniu, stengtis būti
geram;

5 – 6 m.

gyvūnėlius, išrinkti teigiamus ir
neigiamus veikėjus, lyginti juos,
aptarti elgesio pasekmes.

klausytis, išklausyti, netrukdyti kitiems,
išklausant pasaką, kitus kūrinėlius, žaidžiant
žaidimus;
aktyviai bendrauti su gerai pažįstamais mažos
grupės žmonėmis;
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Pokalbis „Kuo mes panašūs ir
skirtingi“, „Ką galiu ir ko negaliu“,
„Kam reikalingas mandagumas“, „Ne
tik atjausk, bet ir padėk“,
„Mergaitės, berniukai“.
Siužetiniai žaidimai pratinant naudoti
bendravime mandagaus elgesio
taisykles, „Aš svečiuose, kelionėje,
namuose, darželyje“.
Didaktiniai žaidimai „Aš linksmas –
liūdnas, supykęs“, „Kur jo vieta“,
„Kviečiu į ratelį“, „Kas gerai ir kas
blogai“, „Stebuklingi žodžiai,
veiksmai“ (paguodžia, priglaudžia ir
t.t.)
Siužetinis žaidimas pagal situaciją,
kai reikia įveikti kliūtį.
Žaidimai „Kanapyčia“, „Jurgelis“,
„Lydekėlė“, „Telefonas“.
Žaisti su pirštų lėlėmis ir kitom
lėlėm, kurti siužetą.
Žaidimai – rateliai „Balionėlis“,
„Višta ir viščiukai“.
Drauge atlikti kūrybinį darbą,
padovanoti kitos grupės vaikams.
Mandagumo žodžių kopijavimas
(atleisk, ačiū ir t.t.).
Papasakoti ką mato iliustracijose,
nuotraukose, paveikslėliuose.
Džiaugtis savo ir kitų darbais.
Socialiniai žaidimai iš „Želmenėlių“.
Sukurti ženklus, pažymėti pavojingas
vietas.

kalbėti telefonu, atsakyti į klausimus;
5 – 6 m.

klausyti skaitomų, pasakojamų kūrinių;
demonstruoti savo žinias;

3 – 4 m.

4 – 5 m.

Judrūs žaidimai ir pratimai.

pastebėti kitų sugebėjimus;

Aptarti ir nuosekliai išdėlioti
paveikslėlių seriją „Tai pavojinga“.

bendrauti su įvairiais žmonėmis, kai šių elgesys
būna įvairus;

Tvarkyti savo aikštelę, surinkti
šiukšles, šluoti takelius ir t.t.

pasakoti, perduoti informaciją didelei žmonių Sportiniai žaidimai, pratimai.
grupei;
Drauge ir po vieną dirbti ir lyginti
per tautosaką, liaudies muziką, tautodailę, pajusti kada lengviau.
ryšį su kitais žmonėmis;
Kurti mandagaus elgesio, poilsio
bendrauti, bendradarbiauti, pastebėti, suvokti kitų taisykles.
ketinimus;
Padaryti vaikų gerų darbelių medį.
mėgdžioti suaugusiųjų ir vaikų elgesio modelius;
Aptarti kokie trūkumai trukdo
pastebėti kitų žmonių gebėjimus;
žmonėms normaliai gyventi.
suvokti savo gebėjimų ribas;
Dalintis patirtimi apie neįgalius
žmones.
suvokti savo atsakomybę už savo elgesį ir
numatyti pasekmes;
Pastebėti kas kelia sumaištį, kas
trukdo gyventi darniai, bandyti
įspūdžius išreikšti daile.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Kurti savo žaidimo vietos interjerą,
Gebėti:
keisti, tobulinti, gražinti savo
gamybos, įvairiais darbeliais (molio
išmokti laikytis paprasčiausių elgesio,
lipdiniais, aplikacijomis,
mandagumo taisyklių;
ornamentais, karpiniais, lankstiniais
ir t.t.).
pajusti atsakomybės jausmą už savo elgesį,
Rengti dovanėles ir pradžiuginti
bendraujant su vaikais, suaugusiais;
mažuosius ir suaugusius.
bandyti spręsti ir įveikti kliūtis, prašytis pagalbos;

5 – 6 m.

Imituoti įvairių daiktų kėlimą,
nešimą, bandyti kelti sunkų daiktą
(surasti išeitį, dirbti bendrai).

stebėti, mėgdžioti, aptarti įvairių socialinių grupių
žmonių elgesį;
nujausti kada kitam reikia pagalbos , nusiteikti
padėti;
derinti , koordinuoti savo veiksmus su kitais
,intuityviai suprasti ryšių su kitais
neišvengiamumą ir prasmę.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
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3 – 4 m.

intuityviai suvokti asmeninį saugumą lemiančius
veiksnius;
tyrinėti judesius ir pajusti kūno galimybes (sunku,
lengva; greitai – lėtai);

4 – 5 m.

žinoti savo vardą, pavardę, namų adresą, darželio
pavadinimą;
žinoti saugumo gatvėje elementarias taisykles;
laikytis saugumo namie taisyklių;
atsižvelgti į kitų poreikius (pav netrukdyti
pailsėti, pabūti vienam);

5 – 6 m.

žinoti svarbius asmeninius duomenis, darželio
pavadinimą, tėvų darbovietę;
žinoti kai kurių ženklų reikšmę;
susikaupti, prireikus atsipalaiduoti;
valdyti savo elgesį ir norus;
pratintis saugiai naudotis kai kuriais daiktais;
tobulinti pusiausvyrą, jėgos paskirstymą,
orientaciją erdvėje.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6 m.

puošti pačių padarytus dirbinius;
eksperimentuoti ant įvairaus popieriaus;
pratintis pažinti pagrindines spalvas, jas
pavadinti;
vardinti ir pavadinti metų laikų spalvas;
piešti, plėšyti įvairias popieriaus formas;
pakartoti, papildyti darbelį gamtine medžiaga,
audinio, kailio skiautėmis;
štampuoti įvairių formų štampais;
imituoti kūrinėlį, kurti norimą;
puošti lipdinį įvairiomis lipdytomis formomis,
sėklomis, sagutėmis ir pan.;
intuityviai suvokti dailės kūrinio prasmę, gėrėtis
jo grožiu.;
vaidinant ryškiai interpretuoti kalbos ir elgesio
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bruožus;
elementariai valdyti lėles;
kirpti įvairias formas;
valdyti balso tembrą, pasakoti, deklamuoti
įtaigiai.

''Aš ir technika. Naujovės ir eksperimentai''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Klausyti grožinės literatūros
kūrinėlių: K. Kubilinsko eilėraščiai
„Mašina šlavėja“, „Mašina plovėja“,
D. Biseto „Autobusiukas, kuris bijojo
tamsos“.

Gebėti:
3 – 4 m.

nusiteikti, kad supanti erdvė įdomi, kad joje
esančius daiktus galima pažinti ir tyrinėti visais
pojūčiais;
manipuliuojant , veikiant su daiktais įgyti
supratimą apie dydį, formą, spalvą;

4 – 5 m.

5 – 6 m.

suvokti kad artimiausioje aplinkoje esantys
daiktai - žmogaus darbo rezultatas;

Ardyti, bandyti sudėti, sutaisyti,
senus laikrodžius, įvairius mašinų
modelius.
Žaisti su modeliukais.

domėtis mechaniniais žaislais, daiktais,
prietaisais, mašinomis;

Vartyti knygas, bukletus, vartyti
senus laikraščius, žurnalus, iškirpti
iškarpas, panaudoti veikloje.

išardyti, apžiūrėti mašinėlių detales: spyruokles,
diržus ir kt.;

Pasakoti savo įspūdžius apie
techniką.

tyrinėti daiktus nuosekliai išskiriant atskiras dalis
ir suvokiant visumą;

Didaktinis žaidimas: „Kas suteiks
reikalingą pagalbą“.

eksperimentuoti su mažiau įprastais daiktais,
padedančiais nustatyti, kai kuriuos reiškinius.
Įžvelgti ryšius tarp daiktų ir reiškinių;
domėtis įvairių mašinų piešiniais, paveikslais,
nuotraukomis, schemomis;
išbandyti atsineštų mašinų modelių technines
galimybes, veikimo būdą;
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

Ekskursija į karuselių parką.

tiksliai įsiminti ir teisingai vartoti daiktų ir
reiškinių pavadinimus;
pademonstruoti, papasakoti apie iš namų atsineštą
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Dalyvauti „Minčių lietaus“
diskusijoje, konkurse.
Eksperimentuoti su padidinamuoju
stiklu, žvake, lempos, žibintuvėlio
pagalba išgauti įvairiaspalvius
šviesos efektus, žaisti su
veidrodėliais, gaudyti „saulės
zuikučius“.
Bendri ir individualūs žaidimai, loto
„Lemtingi kelio ženklai“, „Mokykis
pažinti kelio ženklus“.
Žaisti judrius žaidimus „Aukšta
žemė“, „Automobilių lenktynės“.
Pokalbiai „Nežaisk su elektra“,
„Atsitikus nelaimei šaukis pagalbos“.
Žaidimas „Lėktuvai ruošiasi

4 – 5 m.

5 – 6 m.

mechaninį žaisliuką.;

skrydžiui“.

bendraujant su draugais keistis informacija apie
techniką,įvardijant kuo tiksliau daiktus, jų ryškias
ypatybes , reiškinius;

Tapyti, piešti ant šlapio popieriaus.

bandyti nusakyti mechaninių daiktų ,mašinų
paskirtį, naudojimo galimybes;
papasakoti nutikusią linksmą ar liūdną istoriją kur
nors važiuojant, naudojantis buitine technika;
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:
sutarti su draugais ir suaugusiais;
žaisti drauge ir dalintis žaislais su draugais;
padaryti draugui ką nors malonaus: pasiūlyti
pasikeisti žaislais ar duoti savo;

4 – 5 m.

suprasti, kad ne visada gali turėti tokį žaislą kaip
draugas;
saugoti ir tausoti asmeninius daiktus ,žaislus ,
jaustis atsakingais ir už bendrus ;

5 – 6 m.

pasiūlyti draugams atsineštus mechaninius
žaislus, suorganizuoti bendrus įvairius žaidimus;
suprasti kas stiprina draugystę (pasitikėjimas,
geranoriškumas, domėjimasis draugu) ir kas
silpnina (pavydas, nepasitikėjimas., melas).
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:
pajusti, kad erdvėje galima judėti įvairiomis
kryptimis, nesusiduriant vieniems su kitais;
imituoti mašinų važiavimą, nušokti nuo
paaukštinimo;

4 – 5 m.

važinėti paspirtukais, dviratukais, žinoti kaip
elgtis, kad būtų išvengta sužalojimų;
pralįsti pro įvairaus pločio ir aukščio įrengimus,
greitai eiti gimnastikos suoleliu, atliekant įvairius
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Atlikti darbelius grotažo technika.
Konstruoti, modeliuoti, kurti
fantastinių mašinų, įrengimų
konstrukcijas iš buitinių atliekų
Pagal brėžinius pasigaminti įvairius
mašinėlių modelius.
Pasigaminti vėjo malūnėlius, įvairią
atributiką: ženkliukus, karūnas,
emblemas.

rankų judesius;
5 – 6 m.
atlikti judesius visa jėga: ridenti, mesti, traukti iš
visos jėgos;
dalyvauti estafetėse, lenktynėse, varžybose,
stengtis kuo greičiau ir geriau atlikti užduotį;
žinoti ir vengti liesti buities technikos prietaisus,
vengti pavojingų vietų ir rizikingo elgesio.
MENINĖ KOMPETENCIJA
3- 6m

Gebėti:
eksperimentuoti ant balto ir spalvoto popieriaus
pirštu, teptuku, guašo dažais ar akvarele;
pradžiuginti dovanėle draugą;
išgauti įvairiaspalvius šviesos efektus,
panaudojant žibintuvėlius, žvakes, lempas;
žaisti spalvomis, linijomis, stebint jų susiliejimą,
bėgimą, virsmą juostomis, vaivorykšte bei
išnykimą;
bandyti pagal brėžinius pasigaminti mašinos
modelį, panaudojant gamtinę medžiagą, buities
atliekas;
pasitelkus vaizduotę savo darbeliu įprasminti,
apibendrinti pažinimo patirtį.

''Oro reiškiniai''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

stebėti ir suvokti klimato reiškinius įvairiais metų
laikais, nustatant, kada oras šaltas, šiltas,
lietingas;
suprasti, kad kiekvienas metų laikas turi savo
požymius, spalvas, kvapus, garsus;

VAIKO VEIKSENA
Pasiklausyti ir pabandyti išmokti
atmintinai patikusią ištrauką iš
eilėraštukų apie gamtą.
Klausyti L. Gutausko „Lietaus
debesis“, J.Nekrošiaus ,,Vėjas ir
vaikai“latvių liaudies pasakos,,Saulė,
šaltis ir vėjas“ mįslių ,patarlių,
priežodžių.
Stebėti orus, klausytis orų prognozės.

4 – 5 m.

stebėti vykstančius pokyčius supančioje
aplinkoje. Bandyti lyginti, analizuoti;
mėgautis ir džiaugtis įvairiais orais, prisitaikyti
prie bet kokių orų;
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Kalbėti apie stebimus oro reiškinius
ir vartant knygeles, stebint
paveikslėlius.
Mėtant baltus, geltonus, mėlynus

5 – 6 m.

pajusti ir permanyti orų įvairovę. Įžvelgti
priežasties-pasekmės ryšius;

balionus, kurti saulės spindulėlius,
lietaus lašelių, snaigių žaismą.

suvokti gryno oro naudą;

Pasidarius orų skraistes, imituoti jas
atitinkantį orą.

nustatyti ryšį tarp oro sąlygų ir augalų augimo,
gyvūnų aktyvumo;

Atlikti užduotis pratybų knygelėse.

bandyti spėti orus, pasinaudojant senolių
išmintimi.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
įvardinti dažnai matomus gamtos reiškinius;
3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

bendraujant su suaugusiais ir vaikais vartoti
sąvokas „lyja“, „sninga“;
pasakoti apie gamtos reiškinius įvairiais metų
laikais, įvardijant būdingiausius požymius;
vartoti įvairius posakius, palyginimus;
mėgautis orų permainomis, mokėti nusakyti apie
sužadintus pojūčius;
eksperimentuoti, „žaisti“ kalba, reikšti kūrybinę
iniciatyvą;
kurti gamtos reiškinių simbolius.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suvokti savo pojūčius, jausmus, išreikšti ir
tenkinti svarbiausius savo poreikius;
laikytis susitarimų ir įprastinės tvarkos;

4 – 5 m.

suvokti kas yra gerai ir kas yra blogai, numatyti
poelgių pasekmes sau ir kitiems;
ugdytis savikontrolės įgūdžius;

5 – 6 m.

įgyti kasdienių sunkumų įveikimo patirtį;
išsakyti savo jausmus, atsiskleisti;
tapti kūrybiškesniam, susitelkti veiklai.
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Pasakoti patirtus įspūdžius lyjant,
sningant, šąlant, šviečiant saulei:
„kurti“ metų laikų paveikslą.
Didaktiniai žaidimai „Atspėk koks
oras“.
Pokalbis „Kaip elgtis gamtoje
įvairiais metų laikais?“, „Ar aš moku
saugiai elgtis?“.
Stebėti išpučiamą orą šiltoje
patalpoje ir šaltyje.
Žaidimai lauke, įvairiu metų laiku.
Bandyti patiems suprasti ir tinkamai
pasirinkti rūbus, kada šilta, kada
šalta.
Žaisti lauke su priemonėmis,
atitinkančiomis metų laikus.
Ant įvairių spalvų popieriaus lapų
(sausų ir šlapių) taškyti dažus,
vaizduojančius įvairius oro
reiškinius.
Reikšti šilto ir šalto oro sužadintus
pojūčius,
Stebėti dailininkų paveikslus.
Kurti „Dangaus žemėlapį“.
Iškirpti ir sudaryti iš paveikslėlių 4
metų laikų juosteles, suklijuoti „Metų
laikų ratą“.
Piešti, aplikuoti ant didelės apimties
melsvos permatomos plėvelės
gamtos reiškinius( lyja, siaučia vėjo
sukuriai, rūkas ir kt )
Pasigaminti juosteles, malūnėlius
vėjo krypčiai nustatyti .
Grupinis darbas „Saulutės ir lietučio
kova“.

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

visu kūnu pajusti ir permanyti orų įvairovę:
saulėta, vėjuota, apsiniaukę, lietus, sniegas;
džiaugtis grynu oru, judėjimu, žaidimais, veiksmų
laisve;

4 – 5 m.

prisitaikyti prie bet kokių orų ir tinkamai
apsirengti;
saugiai elgtis lauke, bet kokiomis oro sąlygomis;

5 – 6 m.

rasti glaudesnį ryšį su gamta, padėti atgauti
emocinę pusiausvyrą gamtos galioms padedant;
jausti atsakingumą už savo saugumą;
įvairiais metų laikais pasirūpinti atitinkamais
žaidimais ir pramogomis.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6m.

reikšti, šilto ir šalto oro sužadintus pojūčius,
pasirenkant tinkamas spalvas;
skirti pagrindines spalvas ir atspalvius;
džiugiai „žaisti“ spalvomis, pastebėti ir išmėginti
naujų spalvų „atradimą“;
gėrėtis įvairiomis gamtos spalvomis ,perkelti tai
piešinukus;
įvairiomis meno priemonėmis eksperimentuojant
vaizduoti įvairius gamtos reiškinius;
pajausti linijos, spalvos, formos raiškos
galimybes.

“Paukščių įvairovė ir jų globa“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

susipažinti su mūsų krašte gyvenančiais
paukščiais, juos pavadinti;
suvokti paukščių prisitaikymą prie aplinkos:
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VAIKO VEIKSENOS
Grožinė literatūra, enciklopedijos,
“Raudonoji” knyga.
Klausytis ir mokytis mintinai
eilėraščius “Paukštelio prašymas”
(“Pas motulę augau”, 23 psl.),
“Vyturys” (V. Mykolaičio Putino

susiranda sau tinkamo maisto, gaudo ore
skraidančius vabzdžius;
suprasti, kurie paukščiai tik skraido, o kurie ir
plaukia, pavadinti sąvokas “plaukia”, “skrenda”,
pamąstyti, kas dar galėtų plaukti ir skraidyti;

4 – 5 m.

5 – 6 m.

susipažinti su mūsų krašte žiemojančiais ir į
šiltuosius kraštus išskrendančiais paukščiais;

Klausytis kūrinėlių “Gegutė”,
“Paukščių ginčas” (Senovinis
kalendorius mažiesiems
“Pavasarėlis”, 17 psl.).

stebint paukščius, atrasti tarp jų skirtumus ir
panašumus, juos lyginti, skaičiuoti ir grupuoti
(paveikslėliuose);

Žaisti didaktinį žaidimą “Kas kur
gyvena”.

susipažinti su Lietuvos paukščiais, jų gyvenimo
sąlygų įvairove (miškas, pieva, sodas, oras,
vanduo);

suradus apleistus, paliktus lizdus, tyrinėti iš ko jie
sukrauti, sulipinti.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

4 – 5 m.

atsakyti į klausimus ir pačiam užduoti klausimus
trumpais sakiniais. Dalijantis informacija apie
paukščius;
vartoti apibendrinančias sąvokas – laukiniai
paukščiai, naminiai paukščiai;
dalintis įspūdžiais apie savo mylimus paukščius,
augintinius ir jų globą;

5 – 6 m.

Klausytis pasakų“Bjaurusis
ančiukas” (H. K. Andersenas
“Saulės kelias”, 30 psl), “Kieno
kojos ilgiausios” (L. Gutauskas
“Saulės kelias”, 40 psl).

suprasti, kad ir paukščiai turi savo pastogę, suka
lizdus medžiuose, gyvatvorėse, pievose, ten peri
vaikus;

domėtis nykstančiais, juos įsidėmėti ir prisiimti
atsakomybę, juos saugoti;

3 – 4 m.

rinkinys “Lietuvių vaikų poezija),
“Genys”, “Lakštingala” (K. Boruta
“Saulės kelias”, 39 psl.).

vartoti įvairius tautosakos elementus (posakius,
palyginimus ir kt.);
pasakoti, svarstyti, aiškintis prisimenant seniai
išgyventus, matytus dalykus, žaidimus,
prisiminimus apie paukščius;
pajausti, įsigyventi į gyvūnų būseną, vaizduoti
juos kalba, judesiu, garsu, linija.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

Klausytis pasakojimų ir pasimokyti
tautosakos kūrinių apie paukščius
(“Dvylika šakelių supasi aukštai”kovas, 55 psl.).
Vartyti knygeles ir trumpai
papasakoti apie surastus paukščius
(kaip atrodo, kur gyvena ...).
Pokalbiai, diskusijos,
pasvarstymai.,,Jei rastum sužeistą
paukštelį“
Žaidimai “Mes globojame”,
“Nameliai”.
Žaidimai loto ,,Naminiai, laukiniai
paukščiai“
Pasirūpinti paukščių globa žiemą.
Ekskursijos į parką, mišką, prie
upės.
TV laidų žiūrėjimas “Gyvūnijos
pasaulis”.
Bandymai, tyrimai, eksperimentai.
Žaidimas “Kas kur gyvena”.
Žaidimai “Kokius girdėjai garsus?”,
“Kas skraido ir kas plaukia”.
Ant piešinio išdėstyti iškirptas
paukščių poras, kurti pavasarinį
paukščių ežero vaizdą.
Klausytis paukščių balsų įrašų.
Pratintis žaidimų metu meistriškai
mėgdžioti paukščių balsus,

Gebėti:
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3 – 4 m.

4 – 5 m.

domėtis šalia esančiais paukščiais; stengtis jų
neskriausti;
jausti meilę, susižavėjimą ir dėkingumą mus
supančiai gyvybei;

Atrasti, kurios nors kūno dalies
judėjimo būdus (rankų, kojų,
galvos), pamėgdžiojant paukščius.

skirti dėmesį paukščiams, tinkamai su jais elgtis;

Improvizuoti, pagal perskaityto
kūrinėlio nuotaiką.

suvokti gyvūnėlių ryšį su augalais ir žmonėmis,
jausti jiems dėkingumą;
pasakyti kuo domisi, kokie paukščiai patinka, ką
norėtų auginti namuose;

5 – 6 m.

suprasti paukščius, draugauti, netrikdyti jų
gyvenimo ritmo;
pagelbėti šalia esantiems sparnuočiams
reikalingiems globos;
išreikšti savo jausmus, palankumą.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
suvokti gyvybės ir sveikatos vertę;

3 – 4 m.

rūpintis savo sveikata, neliesti nugaišusių
paukščių;
jaustis vertingu, tikėti savo jėgomis;
atlikti koordinuotus judesius kojomis ir rankomis;
pratintis valdyti staigaus pykčio, agresijos ir kt.
apraiškas;

4 – 5 m.

nestumdyti kitų vaikų, ekskursijos,
pasivaikščiojimų metu, norint išvengti
susižalojimų;
neliesti nugaišusių paukščių, juos palietus,
kruopščiai nusiplauti rankas;
suprasti, kad kūnas gali judėti vidutiniškai, iš visų
jėgų – nepilna jėga;

5 – 6 m.

stengiantis prišaukti tokius pačius.

pratintis valdyti staigaus pykčio, agresijos ir kt.
apraiškas.
saugiai naudotis techninėmis priemonėmis.
MENINĖ KOMPETENCIJA
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Pajusti, kad erdvėje galima judėti
įvairiomis kryptimis, nesusiduriant
su kitais (pamėgdžiojant paukščių
judesius).
Daryti paukštelius derinant
plastiliną, gamtinę medžiagą,
plunksnas.
Išsikirpti paukščių siluetus, išpuošti
smulkiais ornamentais ,,Raibi
paukšteliai“

Gebėti:
3 – 6m.

įvairių dailės priemonių pagalba, reikšti savo
mintis, sumanymus, patirtus įspūdžius;
domėtis gamtoje esančių paukščių spalvų gama.
domėtis spalvų deriniais, ieškoti tarpusavyje
derančių spalvų;
išgyventi kūrybos džiaugsmą, pasitikėti savimi,
laisvai reiškiant savo nuotaiką, idėjas,
sumanymus;
ugdytis jautrumą spalvai, faktūrai, dekoratyviam
komponavimui reikšti;
suvokti dailės darbeliuose, kūriniuose pavaizduotų
objektų išdėstymą ir išvardinti jų išdėliojimo
vietą;
tapyti naudojant įvairias linijas ir dėmes, jų
derinius užtepant kontūru apibrėžtą plokštumos
dalį.

“Visiems savi darbai”
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Klausyti patarlių, priežodžių darbo
tema.

Gebėti:
3 – 4 m.

suvokti artimoje aplinkoje esančių žmonių darbo
įvairovę;
intuityviai suprasti darbo reikšmę, unikalumą iš
kitų veiklos rūšių;
perimti savitvarkos įgūdžius;

4 – 5 m.

Literatūros kūrinėliai apie darbą :R.
Skėrys ,,Ką žmonės dirba visą
dieną“, ,,Mano diena“.
Knygų, enciklopedijų žiūrėjimas,
aptarimas.
Vartyti knygeles, žurnalus apie
namų dizainą, rūbus, aplinką.

atlikti paprasčiausius buities darbus, būti naudingu
kitiems;
suvokti, kad gerovę ir namų jaukumą kuria visi
šeimos nariai;

Žaisti pasakojimą, imituoti
pavadinimą “Kepėjas”, atkartoti
veiksmus.
Pokalbiai apie švarą.

domėtis tėvelių profesine veikla;

Pokalbiai “Kas gerai, kas blogai”,
“Kuo pavojingi šie daiktai”.

suvokti savybes reikalingas dirbančiam žmogui.

Pokalbiai apie darbo organizavimą,
kas bus reikalinga darbeliuose.

5 – 6 m.
intuityviai suvokti darbo ir kai kurių švenčių
prasmę.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
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Pokalbiai apie šventes, darbą ir
darbui reikalingas savybes.
Ekskursija po darželį: “Kas ką
dirba”.Pokalbis su slaugytoja,

Gebėti:
3 – 4 m.

intuityviai atspėti ir tikslintis žodžių , junginių
reikšmių susijusių su darbine veikla prasmę.;
kalbėtis,svarstyti ką veikia suaugę ir ką pats
vaikas;
kalbėti, diskutuoti;

4 – 5 m.

5 – 6 m.

suvokti skirtingo stiliaus kūrybinius tekstus.
Bendrauti su mažai pažįstamais žmonėmis, kai šie
reiškia norą bendrauti;

kalbėti apie žmonių ryšius, santykius,
priklausomybę visuomenei;

Žaidybinės situacijos “Kur surasti”,
“Kas ką veikia”.

diskutuoti, dalintis svajonėmis apie būsimą
profesiją;

Ekskursijos į įvairias vietas:
parduotuvę, biblioteką, ligoninę ir
t.t.

Gebėti:
suvokti, kad apie mus dirba įvairių profesijų
atstovai, vieni kitiems naudingi;
perkelti žinias į siužetinius žaidimus, atkurti
pasirinktą vaidmenį;
bendrauti su įvairių profesijų atstovais(darželio
darbuotojais) – klausti, atsakyti, diskutuoti;
suvokti, kad kai kurie žmonės dirba visų labui:
gelbėtojai, gaisrininkai, policininkai ir t.t;

Padėti kai kuriuose auklėtojos
padėjėjos darbuose: dengti stalus,
tvarkytis.
Su suaugusiojo pagalba pasisodinti
augalų, juos prižiūrėti.
Sutvarkyti žaidimų darbo vietą po
įvairios veiklos.
Pasivaikščiojimų metu tvarkyti
grupės žaidimų aikštelę.
Paveikslėlių, su įvairių profesijų
atstovais, aptarimas – “Kas ką
dirba”.
Skaityti, pasakoti apie profesijas.
,,Minčių lietus“ - aš užaugęs būsiu..

5 – 6 m.
domėtis bendruomenės narių gyvenimu, jų
tarpusavio santykiais;
ugdytis suvokimą, kad ūkininkų darbas ir
gyvenimas labai skiriasi nuo miesto žmonių;
bendroje veikloje įprasti ne tik vadovauti ,bet ir
paklusti ,derinti veiksmus.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

Žaidimai “Vairuotojai”, “Mes
statybininkai”, loto .
Žaisti siužetinį žaidimą,
savarankiškai atlikti paskirtą
vaidmenį, “Aš kirpykloje” ir t.t.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

4 – 5 m.

Didaktinis žaidimas “Kur kurio
daikto vieta”, “Kas aš”. Loto
“Profesijos”, “Pavojingi daiktai”,
“Šviesoforas”,“Saugus eismas”
Teminiai žaidimai iš “Želmenėlių”.

aiškintis, svarstyti dorovines normas.

laikytis kalbinio bendravimo etikos.

3 – 4 m.

staliumi, virėja apie jų darbą. Po to
vaizduoja ir pasakoja apie virėjos,
muzikos vadovės, mokytojos,
staliaus ir kitų darbuotojų darbus.

Gebėti:
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Planuoti. tartis pasiruošti veiklai
atsirinkti priemones,ekonomiškai
jas naudoti.
Pažymėti paveikslėliuose
pavojingas vietas.
Sportiniai pratimai “Būk atsargus”,
“Aplenk meškiuką” Judrūs
žaidimai.
Tapyti , piešti, dirbančius žmones,
jų darbo priemones.

žinoti, kurie daiktai neatsargiai naudojami gali būti Iš sulenkto popieriaus daryti
pavojingi;
knygelę, piešti joje.
veikloje tikėti savo jėgomis ir sėkme;

Klijuoti iškirptas figūras,
apibūdinti.

netrukdyti ramybės aplinkiniams, poilsio, būti
palankiems;

Gėrėtis interjeru, skirti įvairias
linijas, formas. Gėrėtis
ornamentais.

4 – 5 m.

dirbant , susikaupti, numatyti tikslą saugiai
naudotis įrankiais ir priemonėmis;
5 – 6 m.

Daryti meninės veiklos darbelius ,
padovanoti darželio darbuotojams.

bendroje veikloje kontroliuoti savo emocijas,
jausmus, elgesį;
pratintis naudotis elektros prietaisais, pavojingais
darbo įrankiais;
laikytis darbo higienos reikalavimų ir saugumo
taisyklių.
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 – 6 m.

Gebėti:
suvokti save, kaip iniciatyvią būtybę: pačiam
pasirinkti veiklą, sutvarkyti darbo, žaidimo vietą,
saugoti, tausoti daiktus;
patirti dorovinius ir estetinius išgyvenimus dailės
procese;
derinti įvairias medžiagas, papildyti savo darbelį
įvairiomis detalėmis;
komentuoti savo piešinį;
skirti tautodailės, dekoratyvinius, taikomosios
dailės kūrinius;
tapyti įvairias formas, linijas, maišyti skirtingas
spalvas, išgauti atspalvius.

„Lietuva – Nemuno kraštas“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

sužinoti, kad mūsų šalis vadinasi Lietuva;
pastebėti kaip puošiasi miestas valstybinių švenčių
metu;

VAIKO VEIKSENA
Vartyti žurnalus, iliustruotas
knygeles, enciklopedijas, apie
Lietuvą, jos architektūrinius
paminklus, gražiausius gamtos
kampelius, upes, ežerus, Baltijos
jūrą.
Nagrinėti, skaityti knygeles:
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4 – 5 m.

5 – 6 m.

domėtis Lietuvos tautiniais simboliais – vėliava ir
herbu;

„Gimtinė. ,,Aš esu upelė“.

susipažinti su Lietuvos fiziniu žemėlapiu, sužinoti
ką žymi raudona, žalia ir gelsva spalvos;

L. Čepienė „Pas motulę augau“..

domėtis savo Tėvynės praeitimi;

Klausytis skaitomų kūrinėlių:
„Pavergė Lietuvą“, „Graži Tėvynė
mano“, „Pasaka apie Vilniaus
įkūrimą“.

grožėtis Lietuvos gamta, bei saugotinomis
vietovėmis, kraštovaizdžiais, klimatu. Suprasti
Lietuvos tautinių simbolių reikšmę. Apžiūrėti
gaublį ir jame surasti bei pažymėti Lietuvą.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

4 – 5 m.

Gebėti:

Grožėtis vartant kalendorių
„Lietuvos kraštovaizdžiai“.

klausytis ir bandyti suprasti skaitomų kūrinėlių,
sekamų pasakų pagrindinę mintį;

Žaisti stalo žaidimą „Kelionė po
Lietuvą“.

įsiklausyti į prasmingus žodžius, pakiliai skaitant
grožinę literatūrą apie Tėvynę;

pagarbiai išklausyti švenčių metu salėje atliekamą
Lietuvos himną;

pamąstyti ir diskutuoti „Kas tai yra Lietuva?“ ir
„Tėviškė“;
pajusti gimtos kalbos modelį, vaizdingumą,
turtingumą, ritmą.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
žinoti savo vardą ir pavardę;
pajusti pagarbą supantiems žmonėms,bendrumo
jausmus;
suprasti, kaip elgtis su svetimais žmonėmis;
4 – 5 m.

Sudaryti Lietuvos kunigaikščių ir
prezidentų aplanką.

Diskutuoti temomis:,,Kur gyvena
mano seneliai“ Kur poilsiaujame“

domėtis, klausinėti, ieškoti informacijos apie savo
Tėvynę;

3 – 4 m.

Išmokti mintinai eilėraštį Z.
Gaižauskaitės „Ačiū Tėvyne“.

domėtis apie namo, darželio kaimynus, stengiantis
suvokti „Kas tai?“;

„aplankyti“ didžiausius Lietuvos miestus,
papasakoti, kuriuose yra buvęs;
5 – 6 m.

J. Nekrošius „Tėvynė Lietuva“.

pajusti ryšį tarp kartų, domintis lietuvių tautos
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Kopijuoti žodžius „Tėvyne, gimtine
Lietuva“.
Iš statybinių kaladžių, smėlio, lego,
konstruoti žinomiausius Lietuvos
objektus, pvz. Gedimino pilį, iškelti
joje Lietuvos vėliavą.
Smėlio dėžėje statyti statyti miestus
kasti ežerus...
Išvykos į artimiausius parkus prie
Nevėžio upės, eskursijos po
Panevėžio regioną.
Pasakoti draugams savo įspūdžius iš
ekskursijos ir išvykų.
Apžiūrėti tautinius rūbus, puoštis
jais švenčių metu.
Apžiūrinėti lietuviškų juostų,
staltiesių ornamentus, išsiaiškinti
kodėl dažniausiai naudojami tokie
elementai. Kopijuoti juos ir
panaudoti atliekant įvairius
darbelius.
Piešti, tapyti, aplikuoti Lietuvos
trispalvę, įsidėmint spalvų
eiliškumą, Gedimino pilį bei
gimtinės gamtą.
Savarankiškai iškirpti paveikslėlius

praeitimi;
nusiteikti draugiškai ir kultūringai bendrauti su
visais aplinkiniais;
žinoti, kad ištikus bėdai reikia kreiptis pagalbos į
suaugusius žmones;
5 – 6 m.

didžiuotis Lietuvos įžymiais žmonėmis, jų
nuopelnais savo šaliai;
grožėtis tautinėmis juostomis, suvenyrais iš
gintaro, medžio, molio, lino, šiaudelių;
suprasti, kokie kaimynystės ryšiai sieja su latviais,
estais, baltarusiais...
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

4 – 5 m.

suprasti, kad Lietuvos gamta yra svarbus sveikatos
šaltinis;
susipažinti su lietuvių liaudies gydymo
tradicijomis ;
ugdytis norą augti sveikam, stipriam, atsparesniam
ligoms, lietuvaičiu;
prisidėti prie Lietuvos gamtos gyvybės, grožio,
tyrumo išsaugojimo, suvokti jos svarbą mūsų
sveikatai;

5 – 6 m.
sužinoti, kad Lietuvoje yra ir netradicinių gydymo
metodų;
žinoti, kad Lietuvos kurortuose, sanatorijose
žmonės stiprina sveikatą.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 6 m.

meninėmis priemonėmis išreikšti patirtus
įspūdžius ir jausmus Lietuvos gamtai;
judėti pagal lietuvių liaudies ritmą, pajusti lietuvių
liaudies meno savitumą;
susipažinti su tradiciniais lietuviškais audimo,
mezgimo raštais, stengiantis suvokti jų prasmę;
pajusti mene naudojamų lietuviškų simbolių
prasmę;
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su Lietuvos vaizdais ir suklijuoti
albumą „Lietuva – Nemuno kraštas“.
Stebėti ir aptarti kokios spalvos
vyrauja gamtoje įvairių metų laiku.
Dainelės, šokiai, žaidimai skirti
Lietuvos valstybinėms šventėms.
Kartu su auklėtoja grupėje „piešti“
Lietuvos žemėlapį, dėlioti jame
iškirptus paveikslėlius.
Išvykos į artimiausius parkus,
ekskursijos prie Nevėžio upės.
Ekskursijos po Panevėžio regioną.

pažinti dailės priemonių ir medžiagų galimybes,
drąsiai jas išbandyti.

„Aš draugų būryje“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 - 4 m.

domėtis šalia esančiais draugais ir suaugusiais,
žinoti savo ir kitų vardus;
pastebėti skirtumus tarp mergaičių ir berniukų;

4 – 5 m.

5 - 6 m.

suvokti savo ir draugų poelgius. Atpažinti draugų
žaislus, drabužėlius, kitus daiktus; pasakyti, kieno
jie;
žaidžiant siūlyti sprendimus, Tartis dėl taisyklių.
suvokti savo ir draugų pomėgius, nuotaikas,
interesus;
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:
žaisti ir kalbėtis su kitais vaikais. Pratintis
klausytis, girdėti, išklausyti šalia esantį draugą,
suaugusį;

4 – 5 m.

pradėti pokalbį su to paties amžiaus draugais ir
suaugusiais. Kalbėti, svarstyti, samprotauti, kodėl
gera gyventi, kai turi draugų;

5 – 6 m.

įsiklausyti į draugų kalbą, išgirsti perteikiamą
informaciją;
kurti malonybinius žodelius;
kalbėti, ką nors pranešti pasakoti apie save visai
grupei ,reikšti savo nuomonę.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:
suprasti,kaip galima susidraugauti (pakviesti žaisti,
dalytis žaislais, parodyti palankumą šypsena....);
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VAIKO VEIKSENA
Išklausyti eilėraštį “Liūdesys” ir
pasvarstyti, kodėl būna liūdna.
Eilėraščiai, maži kūrinėlių epizodai
apie draugus, draugystę.
Žaisti žaidimą, susipažinimui,
“Dovanoju gėlę” ir pan.
Išrinkti nuotraukose veidukus,
pritaikyti sau , ar kūrinio veikėjams.
Ieškoti nuotraukų,atspindinčių
nuotaikas, žurnaluose .
Žaisti imitacinius nuotaikų
žaidimus.
Žaisti situacijas “Padėk draugui” ir
pan.
Žaisti vardo žaidimus ( derinti,
lyginti savo ir draugų vardus).
Kopijuoti savo vardą, piešti
aplikuoti vardo ir pavardės
pirmąsias raides.
Daryti pėdos ir plaštakos
antspaudus, lyginti su draugų
Žinoti kokiu garsu prasideda vardas
ar pavardė. Grafinį savo vardo
užrašą – jaučia skirtumą tarp savo ir
kitų vaikų daiktų.
Suvokti savo plaštakos, pėdos dydį.
Atpažinti draugus apčiuopiant galvą,
rūbus, “Akla višta” ir t.t. Pažinti
savo ir draugų balsus įraše, gyvai.
Suvokti savo ir kituose žaidimuose
nuotaikas, bandyti nuspėti
suaugusiųjų ir draugų jausmus ir
nuotaikas “su kauke ir be kaukės” ir
kt.
Tartis dėl taisyklių, stengtis jų
laikytis.

4 – 5 m.

padėti draugui bėdoje: užjaust sergantį, paguosti
nuskriaustą;
stengtis padaryti draugui ką nors malonaus:
dovanoja dovanėles, pasako ką nors gero;
Iškilus konfliktinei situacijai, mandagiai
paaiškinti, apsiginti;

5 – 6 m.

derinti su draugais savo norus ir veiksmus. Suburti
pastovų bendraamžių draugų ratą. ;
suvaldyti spontaniškus savo norus, ieškoti būdų
ginčui spręsti taikiai;
pranešti suaugusiam apie draugą ištikusią bėdą.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6 m.

kartu su draugais, derinantis vieniems prie kitų,
ploti, groti vaikiškais muzikos instrumentais;
atlikti kolektyvinį meninį darbelį;
aiškinti savo sumanymą, domėtis draugo idėjomis;
spalvomis reikšti nuotaiką;
laisvai eksperimentuoti su įvairiomis
medžiagomis, siekiant išraiškos savitumo;
grožėtis savo ir kitų dailės kūryba.

Pasakoti draugams patirties
įspūdžius iš kelionių, padėti atlikti
užduotis, kitoje veikloje.
Žaisti įvarius žaidimus pagal temą
“Padėk draugui”, “Saugau save ir
kitus”, “Kas man gali padėti” ir pan.
Įvairūs užsiėmimai situacijose
aptarti “kaip galėčiau pasielgti”.
Įvairiose situacijose, žaidime
skatinti bendrauti, išsakyti norą.
Žaisti žaidimą“Telefonas” –
pokalbių telefonu imitavimas.
Kviesti žaisti, atlikti mažus
darbelius, padėti.
Pasakoti pasakojimus apie vaikui
rūpimus dalykus “Kuo būsiu”,
“Mėgstamiausi žaislai”,
“Mėgstamas pasakojimas”.
Daryti atvirukus, bendrus piešinėlius
draugui, apie draugus ir pan. Bendri
darbeliai įvairiomis priemonėmis.
Žaisti, imituoti draugo ar
suaugusiojo elgesį.
Tapyti draugų portretą, apibūdinti
pastebėtas savybes.
Daryti dovanas įvairiomis progomis
ir be progos, draugui ar personažui.
Bandyti drauge, keliese sukurti ir
suvaidinti siužetą apie artimą
aplinką (grupę), bendrus pažįstamus.

“Namai namučiai”
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suprasti šeimos, namų svarbą;
orientuotis, grupės darželio patalpose;
suprasti kokia aplinkoje daiktų, objektų įvairovė;

VAIKO VEIKSENA
Klausytis grožinės literatūros
kūrinėlių: G. Isoko “Kamanės”, M.
Grigonio “Vandenėlis”, pasakos
“Kiškis ir lapė”.
Vartyti knygeles “Jaukus namelis”,
“Keistas namas”, aptarti.
Ekskursija po Panevėžio miestą.

4 – 5 m.

suprasti ,kad žmonės ir gyvūnai visi turi namus,
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Aplankyti kraštotyros muziejų,

kuo jie svarbūs.;

Upytės “Linų” muziejų.

lyginti, analizuoti, pastebėti panašumus ir
skirtumus;

Stebėti pievoje, medžiuose gyvūnų
(skruzdėlių, paukščių ir t.t.)
namelius.

pajusti skirtumą tarp augimo šeimoje ir gyvenimo
grupėje;
5 – 6 m.

domėtis Panevėžio miestu, jo istorija;

Sudaryti grupės, kiemo, namo planą;

suprasti, kad žmonės gyvena miestuose,
kaimuose, Rasti kas juos jungia – gimtinė
Lietuva.

Žaisti judrų žaidimą “Nameliai”.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

komentuoti stebint iliustracijas, vaizduojančias
šeimą, namus, darželį;
bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais
susižinoti reikalingą informaciją apie namus,
darželį ir kt;

4 – 5 m.

kalboje vartoti apibendrinančias sąvokas;
susipažinti su patarlėmis, priežodžiais,
pajuokavimais apie namus, jų aplinką, šeimą;

5 – 6 m.

įsiklausyti į kitų vaikų nuomonę, reikšti savo
diskutuojant apie šeimą, namus;
išmokti patarlių, priežodžių apie namus;
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

Žaisti tradicinį žaidimą “Senelio
namelis”.

domėtis šalia esančiais bendraamžiais,
suaugusiais;
džiaugtis savais namais, kiemu, gatve, darželiu.

4 – 5 m.
suprasti, kad nepažįstamų negalima įsileisti į
namus, kai esi vienas;
bendraujant kontroliuoti savo veiksmus, emocijas
kitų atžvilgiu;

Žaidimai “Aukštaičiai – žemaičiai”,
“Kas kur gyvena?”, “Kelionė po
Lietuvą”.
Ant tapeto juostos kurti filmą apie
gimtinę.
Ant medžio žievės apgyvendinti
pieštus, iškirptus vabzdžius,
kirmėles.
Parengti albumą “Senolių namai”;
Įkurti grupėje senovinių ir
šiuolaikinių daiktų muziejų.
Įrengti lėlių šeimynai namus.
Pasidaryti gerų poelgių medį.
Iš lego kaladėlių konstruoti namus,
butus, kambarius.
Pasidaryti aplanką, panašumui su
kitais šeimos nariais tirti.
Paveikslėliais užpildyti lentelę
“Mylimas gyvūnėlis namuose”.
Iš šlapio smėlio “kepti” sau ir
svečiams pyragus.
Sudaryti savo šeimos herbą, albumą
“Mūsų proseneliai ir seneliai”.
Apžiūrėti tautinius rūbus.
Atlikti individualias pratybas
užduotis.
Kopijuoti nesudėtingus žodžius ir
padėti prie atitinkamo paveikslėlio.
Piešti, aplikuoti matytus aplinkoje
objektus, derinti įvairias atlikimo
technikas.
Įsirengti namus, kambarį
“gyvenimui”, žaidimui;

5 – 6 m.
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gerbti šeimos ,darželio tradicijas ir jų laikytis;
pajusti ir prisiimti dalį atsakomybės už
bendraamžius, artimiausią darželio, namų, kiemo
aplinką;
jausti turint savo Gimtinę, didžiuotis ja, gerbti;
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
3 - 4m

Gebėti:
suprasti saugaus elgesio taisykles grupėje,
namuose, gatvėje, kieme;

4 - 5m

žinoti buitinės technikos prietaisus, kurių vaikams
negalima naudotis;
nelaimei ištikus, kreiptis pagalbos į šalia esantį
suaugusį;
žinoti savo darželio, namų, kiemo aikštelių ribas
ir be suaugusio neišeiti iš jų;

5 – 6 m.

žinoti pagrindines saugaus eismo taisykles, kelio
ženklus;
žinoti pagrindinius telefonų numerius: tėvų,
greitosios pagalbos, policijos, gaisrinės;
žinoti apie televizoriaus, kompiuterio žalingą
poveikį;

3 – 6 m.

reikiamu metu kreiptis pagalbos į tėvus,
auklėtojas ir kt.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
pažinti įvairias spalvas, formas ir jas pavadinti;
domėtis ir vertinti kitų vaikų darbelius,
pasidžiaugti jais;
justi, matyti, atrasti ir vaizduoti supantį pasaulį;
tenkinti poreikį, vaizdu išreikšti mintis ir
pojūčius;
domėtis tautos menu, kultūra.

“Bėga metai, slenka dienos”
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
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VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

pajusti ir įsigyventi į dienos ritmą – metą nuo ryto
iki vakaro;
suvokti ir skirti atskiras paros dalis, jas pavadinti;
susipažinti su laiką nusakančiomis sąvokomis;

4 – 5 m.

Klausytis grožinės literatūros
kūrinėlių: R. Rindokaitė “Laikas”,
R. Skėrys “Ką žmonės dirba visą
dieną”, J. Kohelman “Mūsų
klimatas”, Matučio eilėraštis
“Trumpiausia diena”;

paros tėkmę suvokti pagal gamtos reiškinius;

Mokytis mintinai B. Brazdžionio
eilėraštį “Labą rytą”, “Labanakt“

jausti žmogaus ir gamtos bendrumą.;

Vartyti ir klausytis tekstų iš S.
Maršako “Dvylika mėnesių”, A. Grė
knygutės “Tomukas ir laikas”.

suvokti metų laikų seką, pagal savo gyvenimo
ritmą, bei kalendorines šventes;

Pokalbiai, diskusijos “Kuo būsiu
permanyti metų laikų kaitą, jų pasikartojimo ritmo užaugęs?”, “Mano svajonė”, “Koks
metų laikas man įdomiausias”.
pastovumą;

5 – 6 m.

atrasti vis įvairesnius gamtos pažinimo būdus:
tyrinėjant, stebint, eksperimentuojant;
sužinoti apie įvairius laiko matavimo būdus.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

4– 5 m.

5 – 6 m.

Kopijuoti metų laikų pavadinimus iš
kalendorių ir knygelių.
Atlikti pratybas – užduotis.
Sudaryti savaitės darbelių
kalendorių iš septynių plaštakos
atspaudų. Iš pėdos atspaudų bandyti
sudaryti savaitės pasivaikščiojimo
kalendorių.

Stebėti darželio aplinką anksti ryte,
bendraujant su suaugusiais ir vaikais atsakyti į
klausimus , užduoti klausimus sakiniais. Vartoti vakare .
sąvokas “rytas”, “diena”, “naktis”.
Ant paruošto paros skritulio, kuris
jau turi pusę užimančią nakties dalį,
sudėti ryto, dienos, vakaro dalis.
pajausti nenutrūkstamą, nepaliaujamą,
Sudėti ilgą juostą iš domino
neapčiuopiamą laiko tėkmę: kasdien diena
kortelių, kurių kiekviena yra po du
prasideda rytu, baigiasi vakaru, o po jo ateina
piešinius (dienos ir nakties vaizdas),
naktis;
virš kiekvieno į juostą sudėti
įžvelgti priešingybių ryšius (šviesu-tamsu, diena- saulutes ir mėnulio atvaizdus.
naktis, šilta -šalta....);
Pirštukų žaidimai.
dalintis įspūdžiais apie mėgstamiausius metų
laikus, prisiminti metų laikų įvairovę, nusakyti
būdingiausius požymius;
vartoti įvairius posakius, palyginimus;
inicijuoti pokalbį ir jį palaikyti;
aptarti ką veikė įvairiais metų laikais;

Žaidimas “Diena – naktis”.
Žaidimas “Kada tai būna?”
Paukščių globa žiemą.
Ekskursijos, išvykos į parką, gatvę,
Senvagę įvairiais metų laikais,
nustatyti pokyčius gamtoje ir
pasižymėti simboliais.
Kurti metų laikų paveikslus
komponuojant siužetus,
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

domėtis šalia esančiais bendraamžiais,
suaugusiais, stengtis juos suprasti;
nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, kultūringai
bendrauti su kitais;
skirti savo šeimos, vaikų grupės gyvenimo
kasdienybę, ypatingus įvykius, šventes, rodyti
norą juose dalyvauti;

atitinkančius nurodytą metų laiką.
Ieškoti informacijos
enciklopedijose, kalendoriuose,
dalytis ja su draugais.
Gamtinės, medžiagos kaupimas.
Bandymai, tyrinėjimai,
eksperimentai su šviesos šaltiniais.
Didaktiniai žaidimai: “Kada tai
būna”, “Pastebėk ir pavadink”,
“Aprenk lėlytę pagal orą”.

lyginti save su savimi dabar – praeityje – ateityje;
pajusti nenutrūkstamą, negrįžtamą dabarties
akimirkų virtimą praeitimi, pratintis jas branginti;
išgyventi džiugią būsimų gamtos pokyčių,
švenčių,pramogų laukimą, viltį.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6 m.

daryti gamtos daiktų antspaudus: medžio lapų,
akmenėlių;
laisvai reikšti įspūdžius, išgyvenimus,
sumanymus įvairiomis priemonėms(vaidyba,
daile, judesiu);
įvairių dailės priemonių pagalba reikšti savo
mintis, sumanymus, įspūdžius;
siekti ritmo, spalvų dermės, kontrasto;
domėtis gamtos spalvų gama;
išgyventi kūrybos džiaugsmą, pasitikėti savimi,
laisvai reiškiant savo nuotaiką, idėjas,
sumanymus.

“Augam liepom, ąžuoliukais”

VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Klausyti grožinės literatūros
kūrinėlių K.Kubilinskas “Visi
prausiasi”, “Kas mamos neklauso”,
“Zuikis rūkorius”, eilėraščiai apie

Gebėti:
3 – 4 m.

pažinti savo kūną, kūno dalis, jų svarbą;
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skirti kuo skiriasi berniukai ir mergaitės, jaunesni kūno dalis iš kūrinėlio “Mano
ir vyresni vaikai, suaugę žmonės;
skaičiai”, “Gero elgesio abėcėlė”,
“Mandagumo pamokėlės”.
parodyti ką sugeba, kuo įdomus;
Vartyti ir aptarti knygeles “Baimė”,
“Jausmai”, “Draugystė”.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

suvokti, kad daug ką gali (mąstyti, kalbėti, judėti)
Mįslės, patarlės, priežodžiai,
ir tuos įgūdžius gali tobulinti;
eilėraščiai apie sveikatą, apie
tyrinėti judesius,jutimus pajusti savo kūno
žmogų, kūno dalis.
galimybes;
Aptarti vaikų nuotraukų albumus.
suprasti, kad aplinkoje gali tykoti pavojai pvz.
Daiktus rūšiuoti ir klasifikuoti gatvėje (žinoti kaip elgtis);
pavojinga, saugu.
suvokti save gamtos dalimi;
Komentuoti inscenizuotas,
gretinti savo augimo istoriją, su žmogaus
suvaidintas situacijas.
gyvenimo ritmu;
Žaisti judrius žaidimus, plėsti
perimti sveikatos stiprinimo nuostatas: saugi
supratimą apie vaiko kūną, sandarą,
aplinka, higiena,pilnavertė mityba ir t.t.;
jo galimybes.
žinoti kur kreiptis, kaip elgtis ištikus nelaimei;
Žaisti pirštukų žaidimus.
saugiai elgtis gamtoje, gatvėje, įvairioje veikloje.

pavadinti įvairias kūno dalis. Įvardinti savo
pojūčius, veiksmus,

Žaidimai “Kur slypi pavojai”,
“Kiek kam gali būti metų” ištraukus kortelę, su skirtingo
amžiaus žmogaus atvaizdu,
pabandyti nusakyti kokio jis
amžiaus.

bendrauti su suaugusiais ir vaikais, užmegzti
kontaktą;

Ieškoti informacijos knygose apie
žmonių sveiką gyvenseną.

papasakoti apie save, savo pojūčius;

Ekskursijos į parką, stadioną,
vaistinę ir t.t.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

4 – 5 m.

Žaisti vaizduotės žaidimus.

Gebėti:

vartoti įvairius posakius, palyginimus susijusius
su išgyvenimais, savijauta;
kreiptis pagalbos į suaugusįjį ištikus bėdai;

Kartu su auklėtoja gaminti daržovių
mišraines, vaisių desertus.
Užsiauginti grupėje prieskoninių
augalų (svogūnų, pipirinės ir kt.).

nerimo jausmus reikšti žodžiu, mimika, elgesiu;
5 – 6 m.

Vartyti knygeles su paveikslėliais,
plačiau apibūdinti savo savijautą, elgesį, pojūčius; aptarti vaizduojamas situacijas.
dalytis su aplinkiniais džiaugsmais ir
išgyvenimais;
suvokti simbolių prasmę,panaudoti
komunikacijoje.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
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Tyrinėti savo jutimus(klausa,
rega,skonis) savo kūno dalių
judėjimo būdus (linguoti, sukti,
mojuoti).
Individualios pratybos - užduotys
sveikatingumo tema.
Žaisti ir diskutuoti, žmonių

3 – 4 m.

Gebėti:
suvokti, kad artimi ir kiti žmonės palankūs,
atsakyti jiems tuo pačiu;
suvokti, kad kitų vaikų veikla poreikiai skiriasi,
lyginant su savim (netrukdyti aplinkinių);
suvokti ir užjausti žmones (ypač vaikus kaip
atskiras individualybes).

4 – 5 m.

Matuotis prie vaikiškos matuoklės,
pažymint simbolius (juostele, vardu
ir t.t.)
Kurti saugaus elgesio taisykles
(pažymėti simboliais).

pajusti, kad palankumas kitiems padeda
susibičiuliauti ir gerai jaustis pačiam.

Atkuriant situaciją, dėlioti
paveikslėlius pagal nuoseklumą
(atkurti priežasties, pasekmės
ryšius).

įgyti pasitikėjimo savimi, ir pasauliu jausmą;

Nupiešti, pavaizduoti save, draugus.

numatyti poelgių pasekmes sau ir kitiems;

Surengti portretų parodą.

domėtis bendraamžiais, jų veikla, savijauta;

5 – 6 m.
atsakyti už savo veiksmus;
kontroliuoti savo emocijas (nešaukti ant kito,
nebūti agresyviam, savikontrolė);
patikėti savo jėgomis ir sėkme, jaustis vertingam;
pademonstruoti savo asmenines savybes
(geranoriškumą, sumanumą, kūrybiškumą,
pasirengimą veikti kartu);
suprasti kito vaiko emocijas, nuotaikas.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

gyvenimo tema ,vaikų augimas,
darbinė veikla, įvairus užsiėmimai
ir t. t.

Gebėti:
minimaliai rūpintis
savitvarka);

savo

kūnu

(higiena,

suvokti, kodėl draudžiama, tai kas pavojinga
sveikatai, gyvybei;
susivaldyti, vengti ir neimti pavojingų daiktų;
4 - 5 m.
suprasti, kas kenkia ir kas saugo sveikatą;
būti atsargiam nepažįstamose situacijose, su
nepažįstamais žmonėmis;
prižiūrėti savo kūną, ugdytis higienos įgūdžius;
5 – 6 m.
suprasti kas augančiam vaikui sveika, o kas ne;
atsispirti pagundoms, pasakyti “ne”;
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rūpintis savo ir kitų saugumu ir sveikatos
išsaugojimu;
elgtis pagal supratimą kas gerai ir kas blogai;
suprasti, kas padeda, o kas trukdo gerai jaustis;
atsipalaiduoti nusiraminti (laikytis aktyvios
veiklos ir poilsio ritmo).
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 – 6 m.

Gebėti:
nuotaiką, sumanymus reikšti mimika, kūnu,
judesiu; Ritmišku ir laisvu judėjimu;
kūno dalis paversti muzikos instrumentais (rankos
ploja, liežuvėlis caksi, burna dainuoja, pirštai
spragsi ir t.t.);
pajusti, kaip klausantis ramios, švelnios muzikos
galima nusiraminti, pailsėti;
atspindėti nuotaiką įvairiuose darbeliuose .

''Medžio dovanos''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

stebėti ir tyrinėti augalus artimiausioje aplinkoj;
pažinti 2 – 3 darželio teritorijoje augančių medžių
rūšis (vienas iš jų spygliuotis);

4 – 5 m.

suprasti, kuo naudingi medžiai žmogaus
gyvenime;
suprasti, kad augalai skiriasi ne tik išvaizda, bet ir
ilgaamžiškumu;
lyginti, įžvelgti panašumus ir skirtumus;

5 – 6 m.

suvokti apibendrinamuosius žodžius.( krūmai ,
medžiai,spygliuočiai,lapuočiai, vaismedžiai...);
suprasti apie medžių prisitaikymą prie metų laikų
kaitos;
suprasti, kodėl lietuviai medžius , ąžuolą laikė
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VAIKO VEIKSENA
Deklamuoti J. Marcinkevičiaus
„Rudens skundas“, J. Lapašinsko
„Rudenėlio kaip nebūta“, V.
Petkevičiaus „Miškas“, K. Binkio
„Obelų žiedai“.
Sekti lietuvių liaudies pasaką
„Gražios skiedros“.
Klausytis R. Skučaitės „Medžio
dovanos“, K. Ušinskio „Medžių
ginčas“.
Patarlės, mįslės, skaičiuotės.
Ekskursija į parką.
Pokalbiai „Mano
mylimiausias,gražiausias medis“.
Žaidimai „Kas namelyje gyvena?“,
„Kas pasislėpė?“, „Stebuklingas
maišelis“, „Atrask tokį pat“, „Kas iš
ko padaryta“, „Kas kur auga“,
„Kelionė į mišką“, „Atspėk, kieno
lapas“.

šventais;

Dainuoti dainelę „Tindi rindi
riuška“.Vaidinti, improvizuoti.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

Gebėti:
bendraujant su suaugusiais ir bendraamžiais
sužinoti reikalingą informaciją apie medžių
dovanas;
atpažinti ir pavadinti keletą medžių, stebint
natūroje, žiūrint į paveikslėlius, atvirukus;

4 – 5 m.
suvokti, klausytis nuolat skaitomų grožinės
literatūros kūrinėlių;
vartyti ir skaityti knygas, žurnalus, vaikiškas
enciklopedijas apie medžius ir jų dovanas;
suvokti sudėtingesnių ir rečiau vartojamų žodžių
ir sakinių prasmes;
5 – 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

Iš smulkios statybinės medžiagos
statyti tvoras, laivelius, baldus
žaislams, namus pasakų
personažams.
Ekskursija į staliaus dirbtuves, baldų
parduotuvę.
Atlikti bandymus vandenyje, skęsta –
plaukia.
Štampuoti ant tapeto juostos gamtos
reiškinius.
Piešti nuo medžių krentančius lapus
ir t.t.
Apžiūrėti meno kūrinius.

domėtis skaitomais tekstais iš knygų. Lietuvių
liaudies pasaka „Skripkelė iš liepelės“;

Iš gamtinės medžiagos daryti
žmogučius, paukščius, žiedelius.

išmokti patarlių, priežodžių.

Lankstyti iš popieriaus.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

Kirpti iš sulenkto per pusę popieriaus
(medžiai, vaisiai).
Žaisti su įvairiais stalo loto.

Gebėti:
domėtis medžiais ir jų auginamais vaisiais,
artimiausioje aplinkoje, jų be reikalo neskinti;

pajusti žmogaus ryšį su augalija;
pajusti dėkingumą už teikiamą naudą.;
suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, pasodinant ir
prižiūrint medelį;
suvokti, kad iš medžių gaminama daug puikių
dalykų, kuriais mes naudojamės (baldai, popierius
ir kt.).

3 – 4 m.

Tyrinėti su padidinamuoju stiklu
medžių lapus , giles, kaštonus.

kurti fantastinius pasakojimus apie medžius;

pasijausti atsakingam už šalia esančius medžius;

5 – 6 m.

Dainuoti lietuvių liaudies dainą „Oi
tu gražuolėlė“.

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
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Ieškant informacijos iškirpti iš
laikraščių, žurnalų, susidėvėjusių
knygelių paveikslėlius su daiktais,
kurie pagaminti iš medžio, padaryti
albumą.

Gebėti:
suvokti, kad negalima valgyti nežinomų vaisių;
4 – 5 m.

saugiai ir atsargiai elgtis gamtoje;
suprasti, kuo medžiai naudingi mūsų
sveikatai(vaismedžių vaisiai maitinamės, teikia
pavėsį, puošia aplinką....);

5 – 6 m.

stengtis derinti rankų judesius metant pirmyn
giles, kankorėžius ir atlikti judesius lavinančius
viso kūno koordinaciją (lipti į medžius, perlipti
per rąstą, balansuoti ant jo);
sužinoti, kai kurias liaudiškas gydymo tradicijas;
nusiteikti augalų bendrijoje ieškoti nusiraminimo
nuotaikos atliepimo;
stengtis kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas.

3 – 4 m.

MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
džiaugtis pasigamintais muzikos instrumentais iš
gamtinės medžiagos;

4 – 5 m.

suprasti, kad galima štampuoti įvairiomis
priemonėmis (kankorėžiais, pušies šakelėmis);
džiaugtis išgauta nauja spalva, dengiant vieną
spalvą kita;
pastebėti įdomesnes formas, spalvas
(kankorėžius, giles, lapus), juos rinkti, džiovinti,
paruošti rankų darbeliams;

5 – 6 m.

suprasti, kad įvairius dirbinius iš gamtinių
medžiagų (kaštonų, kankorėžių, gilių, spyglių),
galima jungti plastilinu, klijais;
džiaugtis iš gamtinės medžiagos pagamintais
(gilių karoliais), darbeliais;
atpažinti iš netaisyklingo kontūro formos ir
perpus sulenkto popieriaus iškirptomis figūromis.

''Knygų pasaulis''
VAIKO

KOMPETENCIJOS
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VAIKO VEIKSENA

AMŽIUS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

atrasti knygų įvairovę;
naudotis knygelėmis, kaip pažinimo,
informacijos, estetiniu šaltiniu;
knygelei padėti, rasti tinkamą vietą;

4 – 5 m.
skatinti domėtis knygelėmis, kaip estetiniu,
pažinimo, informacijos šaltiniu;
domėtis knygų atsiradimo istorija;
įprasminti patirtį – gebėti naudotis jomis, tausoti,
padėti į tinkamą vietą;
suvokti, kad kiekvienas iš mūsų gali būti kūrėjas;
suvokti, kad tautosaka, tai mūsų kultūros dalis;

5 – 6 m.

Klausytis grožinės literatūros,
poezijos kūrinėlius, aiškintis rečiau
vartojimus žodžius, skirti eiliuotą
tekstą iš kitų.
Inscenizuoti, vaidinti trumpus
kūrinėlius, imituoti personažų
tembrą, spėlioti koks pasakojimo
moralas.
Išsirinkti norimą pasaką, knygelę,
pasakojimą.

suprasti knygos svarbą mūsų gyvenime;
suvokti, kad kiekvienas iš mūsų gali būti knygos
kūrėjas, leidėjas;

Išmokti trumpų eilėraščių apie
knygelę, žodį.

sužinoti apie svarbiausius knygų autorius
vaikams;

Išmokti posakius, mįsles,
palyginimus.

suvokti, kad knygos savo turiniu ir paskirtimi gali
būti labai skirtingos;

Didaktinis žaidimas „Ką sako
paveikslėliai“.

atrasti iš kokių medžiagų kuriama knyga.

Kūrybinis darbas „Mano knygelė“,
vaikai sukuria knygą pagal savo
tekstą, papuošia iliustracijomis. .

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

4 – 5 m.

Pokalbis „Ką sako knygelės“, apie
knygų kūrimą, dalyvaujančius
žmones „Kas jie buvo“, „Nuo molio
lentelės iki mano knygelės“.

Ieškoti knygelėse paveikslėlių su
mėgstamais personažais, rasti
knygelės pradžią ir pabaigą.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

Knygų vartymas, „skaitymas“,
paveikslėlių aptarimas.

Gebėti:

Žaisti „žurnalistus“, imti„interviu“.

pasinaudoti knyga, kaip informacijos šaltiniu;

Pokalbiai apie knygeles kaip jos atėjo
iki mūsų dienų.

suvokti, kad įvairūs rašmenys knygose, tai
ženklai, kuriuos mes skaitome;

Pokalbis – paroda „Kam skirta
knygelė“.

Kurti linksmus, liūdnus, stebuklingus
bendraujant keistis informaciją, tyrinėti knygas, pasakojimus.
jomis pasinaudoti;
Didaktinis žaidimas: „Kur knygelės
suvokti iliustracijų prasmę, intuityviai suvokti namai?“ (vaikai deda knygą prie
įvairių daiktų, žaislų, kol randa
skaitomo teksto ir iliustracijos ryšį;
tinkamą vietą).
suvokti rašytinės ir sakytinės kalbos reikšmę,
Sudėlioti knygeles pagal ženkliukus į
naudoti ją bendraujant;
tinkamą vietą.
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skirti keletą skirtingo pobūdžio tekstų: sakytinė, Klijuoti įplyšusias knygeles.
rašytinė, poezija ir publicistika;
Pasakoti tekstą, užrašant jį.
suvokti, kad tautosaka, tai sakytinė mūsų kultūros Diskutuoti ,nuspręsti ,kaip panaudoti
dalis;
knygas, kurios nesutvarkomos.
tyrinėti balso tembrą, perteikiama informacija gali Ilgalaikis kūrybinis darbas „Mano
būti labai skirtinga;
knyga“ - nuo vaikų pasakojimo iki
bandyti kopijuoti, rašyti raides, žodžius.
knygos atsiradimo.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

Iliustruoti girdėtus kūrinėlius,
pasijusti autoriais.

Gebėti:

suvokti save, kaip iniciatyvią būtybę, kūrėją,
Pasigaminti asmeninius simbolinius
atradėją, žinovą;
ženkliukus pasižymėti atsineštas iš
bendrauti, keičiantis informacija;
namų knygeles. Surengti iš namų
atsineštų knygelių parodą.
pasitikėti artimaisiais, tikėti savo jėgomis ir
žinojimu;
Stebėti, kaip suaugę domisi
knygomis, kaip ieško informacijos.
suvokti, kad suaugęs žmogus gali būti draugas, Žaisti žaidimus „Biblioteka“ ar
„Knygynas“, „skaityti“, „pirkti“
patarėjas, bendradarbiauja žaidime, veikloje;
norimą knygą.
suvokti, kad knygose perteikiama įvairi žmonių
Kurti su auklėtoja, elgesio su
patirtis;
knygelėmis taisykles, užrašyti
simboliais.
suvokti save, kaip unikalų asmenį. Suvokti ir
Žaidimas sporto salėje su įvairiais
priimti kitus su jų unikaliomis savybėmis;
žaislais „Pavojinga vieta“, pažymima
klausti informacijos, kai reikia, diskutuoti, kalbėti ženklu.
viešai, pagarbiai kreipiantis į kitus asmenis;
Sportiniai pratimai lauke, sporto
salėje.
žaisti, veikti su visa grupe, derinant savo
veiksmus su kitais vaikais ir suaugusiais.
Socialiniai žaidimai iš „želmenėlių“
programos.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:

Žaisti grupėje ir drauge paklusti ir
vadovauti.
Sportiniai žaidimai su siužetu
„Keliautojai“.

tikėti savo jėgomis, sėkme.
4 – 5 m.
suprasti, kad knygose galima surasti informacijos
apie sveikatą, organizmo stiprinimą ir kt.;

5 – 6 m.

Ekskursija į kitą grupę(susipažinti su
bibliotekėle) knygyną, biblioteką.

laikytis drauge su auklėtojomis sukurtų saugaus
elgesio taisyklių aplinkoje.
prisiimti atsakomybę už savo gerovę, Laikytis
elgesio taisyklių.
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Spalvinti pieštukais, akvarele, tapyti
linijas, dėmes.
Dėlioti iš gamtinės medžiagos
įvairius ornamentus.
Plėšti juostelę, stačiakampę,
neapibrėžtą formą iš popieriaus, rasti
spalvų derinius, parengti knygelės
viršelį.

Vartyti dailės albumus.
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 -6m.

Gebėti:
inscenizuoti pasaką, grožinės literatūros kūrinėlį;

Iš kelių sulenktų popieriaus lapų,
kurti daugialapę knygą, panaudoti
įvairaus storio popierių.

branginti savo tautos kultūrą ir tradicijas;

Tapyti su guašu pasakojimui „Ko
verkė knygelė“.

iškirpti įvairius reikiamus knygelės kūrimui
paveikslėlius iš žurnalų, bukletų. Sukonstruoti iš
atskirų detalių visumą;

Aplikuoti, štampuoti, kopijuoti
užrašytą pavadinimą.

tapyti iliustracijas pasakai, eilėraščiui, derinti
įvairias priemones;

Sukurti scenografiją.

apipavidalinti savo knygelę, stengiantis dirbti
kruopščiai, tvarkingai;
sukurti inscenizaciją pasakai, panaudojant turimas
priemones;
įvairius garsus, mimiką, judesį panaudoti jungiant
į visumą ir išreiškiant save pasakojimo
inscenizacijoje.

''Kas padės nelaimėje''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suvokti, kad suaugę žmonės stengiasi vaikus
apsaugoti nuo pavojų, nelaimių, bėdų;
pratintis teisingai naudotis buities ir kitais
daiktais, atsargiai elgtis;
suvokti daiktų paviršiaus savybes (šiltas –
šaltas,smailus, aštrus ...);

4 – 5 m.

sužinoti apie elektrinių, stiklinių, aštrių buities
daiktų, prietaisų keliamą pavojų, stengtis jų
išvengti;
atpažinti pavojingas situacijas vaizduojamas,
knygelėse, plakatuose, paveikslėliuose;
suvokti saugaus eismo taisyklių svarbą;

5 – 6 m.

suprasti įvairios technikos svarbą gelbėjant
žmones nelaimėje;
atpažinti paveikslėliuose įvairias situacijas jas
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VAIKO VEIKSENA
Klausytis kūrinėlių: lietuvių liaudies
pasaka „Vištytė ir gaidžiukas“, M.
Vainilaičio „Ežio namas“, D. Biseto
„Pyp pyp“, „Autobusiukas, kuris
bijojo tamsos“, „Vingiuotas kelias“.
Inscenizuoti, suvaidinti įvairias
pavojingas situacijas, ieškoti ir
suvaidinti išsigelbėjimą.
Ieškoti informacijos knygose,
enciklopedijose, dalintis informacija
su grupės draugais. Pritaikyti
žaidimuose.
Ekskursijos į gamtą, prie judrių
gatvių, sankryžų, į gaisrinę, į
polikliniką ir t.t.
Žiūrėti nuotraukas,
knygeles,paveikslų serijas aiškintis
vaizduojamas situacijas.
Bandymai, tyrimai, eksperimentai.
Aptarti TV laidas: „TV pagalba“,

lyginant nustatyti , kas elgiasi gerai ir kas blogai;

„Komanda“ ir t.t.

suprasti gelbėtojų funkcijas.

Studijuoti schemas, modelius.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

bendraujant su suaugusiais ir bendraamžiais,
suprasti kokie pavojai tyko mūsų gatvėje,
namuose, darželyje;
suvokti, kodėl reikia žinoti savo vardą, pavardę,
namų ar darželio adresą;
kreiptis pagalbos į suaugusį;

4 – 5 m.

pasakoti žiūrint į atvirukus, paveikslėlius, ką
žmonės dirba (policininkai, gydytojai ir kt.);
dalintis savo įspūdžiais patirtais kelionėje,
bandyti juos atskleisti grafinėmis priemonėmis;
atpažinti ir surasti pagalbos telefonus įvairiose
tekstuose;
suprasti simbolius reiškiančius pavojų;

5 – 6 m.

pasakoti apie patirtus įvykius, nelaimes vartoti
ištiktukus (brakšt, triokšt, šlumšt ir kt.);
žiūrinėti paveikslėlius apie pavojingas situacijas
diskutuoti į ką ir kaip kreiptis pagalbos;
bendraujant su vaikais ir suaugusiais naudoti
žodžius apibūdinančius žmonių savybes
(darbštus, atidus, jautrus);
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suvokti, kad artimi ir kiti žmonės nori ir gali tau
padėti;
nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, kultūringai
elgtis;

4 – 5 m.

suprasti, kad yra paslaugų tarnybos, kurios
rūpinasi mūsų sveikata, saugumu;
rūpintis savo saugumu, suvokti savo veiksmus ir
elgesį įvairiose situacijose;
suvokti, kad artimi ir kiti žmonės padės ištikus
nesėkmei ar sunkumams;
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Kurti klausimų – atsakymų knygą
„Kaip elgtis“.
Kurti įvairius pasakojimus apie
įsimintinas situacijas.
Knygelių apie mašinas, saugų eismą
darymas.
Pokalbiai, diskusijos, pasvarstymai:
„Kaip elgtis“, „Susirasiu sau
pagalbą“, „O kas čia atsitiko“.
Žaidimai: „Kelionė autobusu“,
„Vairuotojas ir keleiviai“,
„Šviesaforo spalvos“, „Gatvėje“.
Judrūs žaidimai: „Būk atsargus“,
„Žvirbliai ir automobilis“.
Didaktiniai žaidimai: „Telefonas“,
„Saugu – pavojinga“.
Kurti skanduotes saugumo tema.
Kurti simbolius ir jais pažymėti
pavojingas vietas.
Kopijuoti pagalbos telefonų
numerius.
Bukletų, šviesoforo darymas iš
spalvoto popieriaus.
Piešti pavojingas situacijas, parengti
piešinėlių parodą.
Pasigaminti emblemų, karūnų,
atributikos, vaidmeniniams
žaidimams.

5 – 6 m.

kontroliuoti savo veiksmus, emocijas žaidžiant,
dirbant, bendraujant;
būti jautriems, gailestingiems, užjausti sergančius,
paguosti nelaimės ištiktus.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

pajusti gerumą ir malonumą kai esi saugu;.
suprasti, kokie pavojai tyko gatvėje, miške, prie
vandens telkinių;
atsitikus nelaimei, kreiptis pagalbos į suaugusįjį;

4 – 5 m.

žinoti paprasčiausius saugumo reikalavimus,
pavojingas vietas aplinkoje, gamtoje;
suprasti, kad be suaugusiojo leidimo negalima
liesti pavojingų daiktų;
atsargiai naudotis žirklėmis;
suprasti kuo šaltis pavojingas sveikatai;

5 – 6 m.

atsispirti pagundoms, pasakyti „ne“;
tinkamai elgtis su techninėmis priemonėmis
adatomis, žirklėmis;
kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas
(nesimušti, nesistumdyti, šaukti);
suprasti, kokie pavojai tyko kelyje nesilaikant
taisyklių.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

bandyti pavojaus sukeltas emocijas išreikšti
piešimu;
tinkamai ir saugiai pasiruošti darbo vietą;
atpažinti piešiniuose naudotas piešimo priemones;
džiaugtis kruopščiai atliktu dailės darbeliu;
suprasti kaip linijomis galima perteikti žmogaus,
gyvūno judesio nuotaiką;
suvokti, kad sumaišius dvi spalvas, gauname
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trečią spalvą;
atpažinti dailės kūriniuose stebėtus gamtos
objektus;
plėšyti, kirpti pagal kontūrą, savo nupieštas,
nesudėtingas formas.

''Vandens lašelio kelionė''
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Klausyti grožinės literatūros kurinėlių
„Vandens lašelio kelionė“ (pagal
Mašiotą), lietuvių liaudies pasakos
apie Gyvybės vandenį. L. Gutausko
„Lietaus debesis“, K. Čiukovskio
„Baltaprausys“, „Šneka lašai“.

Gebėti:
3 – 4 m.

domėtis oro reiškiniais (lietus, sniegas);
suvokti ir pasvarstyti, kam reikalingas vanduo,
kur jo yra gamtoje;

4 – 5 m.

atrasti ir patirti gamtos reiškinius visais pojūčiais;

Mįslės, patarlės, apie gamtos
reiškinius. Senolių išmintis, spėjant
orus.

domėtis gamtos reiškiniais gamtoje (kaip susidaro
debesys, rasa);

Užvirinti vandenį. Stebėti kas kyla
jam užvirus iš indelio. Virš vandens
palaikyti šalto stiklo plokštę.

suvokti, kokią reikšmę vanduo turi gyvybei
(augalams, žmogui);
surasti vis įvairesnius gamtos pažinimo būdus:
tyrinėjant, stebint;
įžvelgti priežastinius ryšius;

5 – 6 m.

domėtis vandens panaudojimu buityje, jo
taupymu;
suprasti apie vandens svarbą žmogui, gyvūnams,
augalams (lietus laisto ir gaivina žemę, be jo
ištinka sausros, žudančios gyvybę).Vandens
taršos problemas.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

4 – 5 m.

Daryti dirbtinį lietų, stebėti lašelių
kritimą, klausytis jų teškenimo.
Ekskursijos prie upės. Įmesti į
vandenį iš žievės padarytą valtelę,
stebėti į kurią pusę ji plaukia.
Stebėti debesis.
Pokalbiai apie oro reiškinius.
Simboliais žymėti gamtos reiškinius
(kalendoriuje).
Judrūs žaidimai „Saulutė ir lietus“.
„Pučia vėjas“,„Neišliek vandens“.
Pokalbiai: apie vandens telkinius(
nuo mažiausio- balos iki didžiausiovandenyno)

nusiteikti bendravimui, džiugiems išgyvenimams,
stebint paprasčiausius reiškinius gamtoje;

Didaktinės užduotys; naujų žodžių
sudarymas iš žodžio „Vanduo“.

vartoti malonius, mažybinius žodžius;
pajusti intuityviai skambesį ritmą, gamtos garsų
pamėgdžiojimuose trumpuose eilėraščiuose;

Bandymai su sėklomis. Vienas sėklas
pamirkome vandenyje ir sėjame, o
kitų nemirkome. Stebime, kurios
greičiau sudygs.

domėtis informacija apie oro reiškinius,keistis ja.

Pokalbiai apie vandens užterštumą, jo
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atpasakoti girdėtus kūrinėlius, įvairias istorijas bei ekologinę vertę.
nutikimus susijusius su vandeniu;
Sukurti elgesio prie vandens
pasakoti, apibūdinant teksto pradžią, pabaigą,
taisykles.
visumą
Didaktiniai žaidimai.
5 – 6 m.

klausantis tautosakos, grožinės literatūros
kūrinėlių apie gamtą intuityviai suvokti kalbos
vaizdingumą, melodingumą.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

domėtis ir kartu dalyvauti pokalbiuose,
bandymuose;
nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, kultūringai
bendrauti su draugais;

4 – 5 m.

derinti veiksmus, tartis dėl taisyklių;
numatyti poelgių pasekmes sau ir kitiems;
pasakyti kuo domisi, ką mėgsta;

5 – 6 m.

intuityviai suvokti gamtos ir žmogaus ryšį, norą
saugoti gamtą;
būti imliam informacijai, naudotis prieinamais
informacijos šaltiniais (enciklopedijos,
žemėlapiai)kitų vaikų , suaugusiųjų patirtis.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
suprasti vandens reikšmę sveikatai higienai,
švarai;
suvokti, kad grūdinimasis apsaugo nuo ligų,
stiprina sveikatą, gerina nuotaiką
pakankamai būti gryname ore, grūdintis saule oru;

4 – 5 m.

tinkamai elgtis prie vandens telkinių, maudytis ir
žaisti vandenyje kartu su suaugusiais;
rūpintis savo ir kitų saugumu bei sveikata;

5 – 6 m.

Vaikščioti basomis, braidyti atviruose
telkiniuose.
Žaisti lietutį, improvizuoti apgal
skirtingą muziką
Pokalbiai, kaip žmonės vandeniu
gydosi.
Po lietaus lauke giliai įkvėpti ir
iškvėpti, įsitikinant kaip gera ir
lengva kvėpuoti.
Atsukti veiduką prieš vėją, lūpomis,
ranka gaudyti lietaus lašelius,
nupurtyti lietaus lašelius nuo medžių.
Įsiklausyti į ūžavimą, švilpimą,
teškenimą, ūbavimą.
Piešimas tema: „Skrendu ant
debesėlio ir žiūriu į žemę“, „Lietus
girdo žemę“, „Snaigių šokis“.
Aplikacijos darbai.
Patirtų įspūdžių piešimas (iš
ekskursijos).
Lankstyti laivelius, plukdyti juos.

Gebėti:
3 – 4 m.

Temti už siūlo pririštus geltonus ir
mėlynus balionus, kurti saulės
spindulėlių ir lietaus lašelių žaismą,
siautėjimą, kritimą.

tvardytis, susilaikyti nuo netinkamų būdų išlieti
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Darbeliai iš buitinių atliekų.

emocijas;
laikytis saugaus elgesio taisyklių;
domėtis savo kūnu, kuriame taip pat yra vandens.
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 – 6m.

Gebėti:
laisvai eksperimentuoti, skatinant atrasti
skirtingus raiškos būdus;
dalintis asmeniniais meninės ir estetinės patirties
įspūdžiais, vertinti kas gražu;
pamatyti ir kalbėti apie skirtingas linijas gamtoje
pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą;

.

eksperimentuoti teptuku, atrandant įvairius
išraiškos būdus (teptuko viršūnėm, šonu, vos
liečiant popierių);
kurti įsivaizduojant, fantazuojant, taikant įvairias
technikas.

„Auginame grupėje gėles“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 - 4 m.

4 – 5 m.

domėtis augalais artimiausioje aplinkoje, jų
sandara( šaknys, stiebas , lapai žiedas);

Patarlės, mįslės apie augalus.

stebėti ir lyginti. Suvokti, kad daugelis augalų
panašūs, jiems augti reikia drėgmės, šviesos, o
skiriasi lapų forma,ūgiu...) ;

Žaisti judrius žaidimus: “Gražiausia
puokštė”, “Gėlė”.

domėtis, kad augalai nevienodai atrodo,
išsiaiškinti, kuo jie skiriasi vieni nuo kitų;

Iš paveikslėlių sudaryti „Žmogaus ir
augalo reikmių ratus“.

įžvelgti sandaros įvairovę,spalvų , formų dermes;

Iš lego kaladėlių, konstruoti įvairius
baldus, kambarius, palanges, kuriuose
bus statomos gėlės.

suvokti įvairius augalo augimo tarpsnius;
5 - 6 m.

Klausytis grožinės literatūros
kūrinėlių iš knygelės ,,Pasakos apie
gėles. P. Mašioto ,,Kazytės darželis“

suprasti, kad iš sėklos gali išdygti ir užaugti tik
toks augalas, kuris subrandino sėklą;
nusakyti iš kur kilęs augalas ir kokiomis
sąlygomis auga jo giminaičiai;

Ant tapeto juostos kurti kambarinių
augalų palangę.

Iš mozaikų konstruktorių jungiant
įvairias detales sukurti gėles, gėlynus.
Pasidaryti bukletą – armonikėlę
„Auginame namie“.

Skaičiuoti gėlių žiedus surandant
suvokti, kad visiems augalams reikia maisto paveikslėliuose, knygelėse.
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medžiagų iš dirvožemio, arba vandens, oro.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

Pokalbis „Kas būdinga augalo
gyvybei“.

Gebėti:

Eksperimentuoti, tyrinėti augalus.

stebint, vartant knygas, žurnalus, paveikslėlius,
enciklopedijas, kuriose pavaizduotos gėlės, kalba
įprasminti ,išsakyti pažinimo patirtį;

Auginti augalus grupėje. Stebėti ar
prigijo, ar pradėjo augti (iš sėklos,
lapo, iš gėlių svogūnėlių).

klausytis pasakojimo, eilėraščio, kuriuose
kartotųsi žodžiai: pasėjo, išdygo, užaugo,
pražydo;

Žaisti l.l žaidimą „Klausė žvirblis
čiulbonėlis“.

bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais
sužinoti reikalingą informaciją apie augalus;

Lankytis kitose grupėse, domėtis
kokias augina gėles.

susipažinti su patarlėmis, priežodžiais,
pajuokavimais apie augalus;

Išvyka į gėlių parduotuvę.

domėtis skaitomais tekstukais iš knygų: „Gėlių
knygos“, „Mano žolynėliai“.Perprasti žodžio
reikšmių įvairovę;
perprasti ir interpretuoti tekstų mintis;
išmokti patarlių, mįslių, priežodžių apie augalus.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Iš šlapio smėlio piešti įvairias gėles.

Gebėti:
kartu su suaugusiuoju atlikti kai kuriuos gėlių
priežiūros veiksmus. Derinti veiksmus;
jausti pasitenkinimą bendra veikla, atsakomybę ..;

4 – 5 m.

derinti savo veiksmus prižiūrint grupės augalus.
Laikytis susitarimo. Dalintis informacija;

5 – 6 m.

prisiimti atsakomybę už augalą. Pažiūrėti, globoti
grupės gėles (laistyti vandeniu, paruošti žemę);
suprasti, kad visa kas gyva reikalauja atitinkamo
elgesio ir globos;
derinti savo veiksmus su kitai , juos koordinuoti.;
SVEIKATOS KOMPETENCIJA
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Didaktiniai žaidimai: „Surask tokią
pat gėlytę“, „Žydi pievoj gėlės“.

Kurti pusiau erdvinius gėlių
paveikslus, papildant detalėmis
anksčiau pieštus, tapytus, aplikuotus
kambarinių augalų vaizdelius.
Susidėlioti žiedus, gėles, jų puokštes,
gėlynus iš raidžių juos iškirpus iš
laikraščių, apibrėžus pagal trafaretą.
Štampuojant įvairių gėlių, lapų
trafaretus, džiaugtis antspaudais.
Guašo dažais (geltonais, rudais,
žaliais) teptuku daryti dėmes.
Džiaugtis spalvų žaismu, įvairove.
Pasigaminti iš įvairų medžiagų gėlių
žiedus, įsmeigti į vazonėlius ,,Pasakų
gėlės pražydo“.
Imituoti judesiais augalų augimą.
Apžiūrėti meno kūrinius.

Gebėti:
3 – 4 m.
suprasti, kad gėlėmis galima pradžiuginti;
suvokti, kad augalai gyvi ir juos reikia palaistyti;
4 – 5 m.

suvokti, kad kambarinės gėlės puošia namų vidų,
gerina emocinę būseną;
suvokti, kad yra augalų, kurie žalingi žmogui,
atsargiai elgtis su nežinomais augalais;

5 – 6 m.
domėtis vaistingaisiais augalais, jų panaudojimu
gydymo tikslais.;
suvokti, kaip įvairiai gali būti statomos,
kabinamos, išdėliojamos gėlės namų aplinkoje,
tačiau saugiai.
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 – 6 m.

Gebėti;
džiaugtis spalvų, formų įvairove,pasitelkiant
vaizduotę, atkurti tai meninės veiklos
darbeliuose;
stebint kitų vaikų darbelius, pasidžiaugti jais;
grožėtis savo ir kitų dailės kūryba;
suvokti augalų motyvus tautodailės darbuose;
pajusti dekoratyvaus vaizdo ypatumus.

“Pagalvokime: kas skraido, šliaužia, ropoja”
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Pasimokyti tautosakos kūrinėlių apie
gyvūnėlius, pamėgdžiojimų (Knyga
“Senovinis kalendorius
mažiesiems”, “Pavasarėlis”.).

Gebėti:
3 – 4 m.

domėtis šliaužiojančiais, ropojančiais ir
skraidančiais gyvūnais (gyvatė, žaltys, sliekas,
kirminas; skruzdelė, vabalas, bitė, boružė,
drugelis), skirti iš kitų gyvūnų;
suvokti gyvūnėlių panašumus ir skirtumus, pagal
jų išorę, judesius;

4 – 5 m.

domėtis smulkiųjų gyvūnų gyvybės ratu;
suprasti būtinas gyvybės egzistavimo sąlygas
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Klausytis skaitomos A.
Kandraškaitės pasakos “Vabzdžių
karalius” (rinkinys “Pasakos
vaikams, tėvams ir seneliams”).
Klausytis skaitomų Vaižganto
kūrinėlių “Skruzdėlynas”, “Kaip
skruzdėlės gyvena” (rinkinys
“Mikutis gamtininkas”).
Žiūrinėti knygelę “Aš išsiritau iš

5 – 6 m.

(šviesa, oras ir vanduo);

kiaušinio” (V., 1998) iliustracijas.

suprasti kaip gyvūnai prisitaiko prie aplinkos;

Sudaryti gyvūnėlių gyvavimo liniją.

gauti informacijos apie gyvūnų egzistavimą
gamtoje (vystymąsi, augimą, atsiradimą);

Klausytis Vaižganto kūrinėlio
“Drugelio atsiradimas” (“Mikutis
gamtininkas”).

atrasti vis naujus gyvūnėlių pažinimo būdus
(stebint, lyginant, eksperimentuojant);
sužinoti apie nykstančius gyvūnus, stebėti juos
“Raudonojoje” knygoje.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

kalbant apie smulkiuosius gyvūnėlius juos
įvardinti, nusakyti jų požymius.;
bendraujant su suaugusiais ir vaikais vartoti
sąvokas “šliaužia, ropoja, skraido”;

4 - 5 m.

dalintis įspūdžiais su kitais apie labiausiai
mėgstamą gyvūnėlį, išgyventi malonumą
žodžiais, vaidinant, kuriant;
pajusti nenutrūkstamą gyvūnėlių ryšį su gamta
tautosakoje, liaudies išmintimi;
pasakoti apie patirtus įspūdžius, matytus ir
išgyventus vaizdus;

Pokalbiai, diskusijos apie smulkiąją
gyvūniją, stebint natūroje,
knygelėse, paveikslėliuose,
enciklopedijose.
Lyginti, klasifikuoti gyvūnų
paveikslėlius, kopijuoti jų
pavadinimus.
Žaidimai “Tapkime vabzdžiais”,
“Pievos gyvūnėliai”.
Didaktiniai žaidimai, loto..
Žaidimai susieti su smulkiųjų
gyvūnų gyvenimu, globa, gelbėjimu.
Pasidaryti( apsibrėžti, išsikirpti)
gyvūnėlių trafaretus. Panaudoti
žaidimuose.
Kurti elgesio gamtoje taisykles, jas
kopijuoti ir pažymėti atitinkamais
ženklais.
Ekskursijos į gamtą, muziejų.
Stebėjimai gamtoje.
Tyrinėjimai, bandymai.

5 – 6 m.

aiškinti, prisiminti, pasakoti matytus vaizdus,
išgyventus dalykus, patirtus nuotykius apie
gyvūnus;
pasvarstyti apie gyvūnėlių ir žmonių gyvenimo
panašumą: gyvena bendruomenėmis, turi savo
darbų, rūpinasi maistu, jaunikliais, būstu;
išgyventi gamtos pokyčių, pramogų laukimą, viltį
išvysti gyvūnėlius.

Sukurti pasakojimą apie gyvūnus.
Pasidaryti grupėje knygelę “Pievos
gyvūnėliai” ir papasakoti kaip juos
globoti.
Žaidimas “Tapkime bitele, drugeliu,
žalčiu”.
Aplikuoti gyvunėlius , smulkias
detales pripiešiant.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

domėtis smulkiaisiais gyvūnėliais, stengtis juos
suprasti;
nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, tinkamai
elgtis su gyvūnais;
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Judrūs žaidimai, pamėgdžiojant
gyvūnėlius (bitės skridimą, vabalo,
vėžlio ropojimą, slieko, gyvatės,
žalčio šliaužimą).
Pajusti, kad erdvėje galima judėti
įvairiomis kryptimis nesusiduriant

(skraido vabzdžiai į visas puses).
4 – 5 m.

domėtis smulkiaisiais gyvūnais, pajausti koks
ryšys mus sieja su jais. Prisiimti atsakomybę;

Išreikšti save judesiu pavaizduojant
gyvūnėlių veiksmus.

laikytis elgesio gamtoje taisyklių, rodyti norą ja
rūpintis;

Išreikšti save judesiu vaizduojant
drugelio gyvenimo būvius: šliaužia
vikšras, vikšras ėda pienę, kokonas
kabo labai ramiai, iš kokono
pasirodo drugelis, drugelis džiovina
sparnus, skrenda.

įsijausti į gyvūnų būseną, netrikdyti ramybės;
5 – 6 m.

pajausti žmogaus ryšį su gamta ir gyvūnija, rodyti
pagarbą gyvūnams, suprasti jų naudą ir žalą;
sudaryti vaikui sąlygas reikšti savo jausmus,
padėti jam atsiskleisti;
Domėtis lietuvių laikomais “šventaisiais”
gyvūnais ir juos gerbti.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Gebėti:

nusiteikti pačiam rūpintis savo sveikata. Suprasti
apie bičių produktų naudą sveikatai;
netrikdyti gyvūnų ramybės, poilsio;
būti atidžiam, nepasimesti, neatsilikti nuo
suaugusiųjų miške;
nusiteikti pačiam rūpintis savo ir kitų saugumu;
tinkamai elgtis gamtoje, neliesti, neskriausti
gyvūnėlių;

5 – 6 m.

kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas
(nesimušti, nesistumdyti);
tyrinėti savo kūną, įsitikinant, kad kūnas gali
judėti staigiai – laipsniškai (pamėgdžiojant
smulkiųjų gyvūnėlių judesius);
MENINĖ KOMPETENCIJA

3 – 6 m.

Žaisti grafinėmis priemonėmis,
išreiškiant gyvūnėlių būsenas
linijomis, atskleidžiant savo
gebėjimus.

atsitikus nelaimei (įgėlus bitei, vabzdžiui) kreiptis Kurti gyvūnėlių atvaizdus
į suaugusį žmogų;
plokštumoje, panaudojant gamtinę
medžiagą.
suvokti, kokie pavojai gali nutikti miške;
pasitikėti savimi ir savo jėgomis;

4 – 5 m.

Atlikti judesius lavinant viso kūno
koordinaciją (greitai bėga
vabaliukas, ropoja skruzdėlytė,
kirminas, skrenda musė, uodas,
šokinėja žiogas, šliaužia sliekas,
žaltys, gyvatė).

Gebėti:
tyrinėti įvairias piešimo, tapymo galimybes:
anglimi, akvarele ant įvairių medžiagų;
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domėtis įvairiomis tūrinėmis medžiagomis, jas
maigyti, spausti, volioti, lipdyti smulkiuosius
gyvūnėlius;
pajusti kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą savo
pirštukais štampuojant smulkiuosius gyvūnus;
spalvomis, medžiagomis ir formomis išreikšti
įspūdžius apie vasarą matytus gyvūnus;
siekti ritmo, spalvų dermės kontrasto;
išbandyti įvairiausius meninės raiškos būdus ir
priemones;
spontaniškai improvizuoti atkuriant
charakteringiausius smulkiųjų gyvūnų judesius

''Pas motulę augau''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

Klausytis eilėraščio S. Margelio
„Švelni mamos ranka“.

bendrauti su suaugusiais, paprašyti motinos, tėvo Mokytis eilėraščių A. Matučio „Apie
mamą“, „Senele, tau dėkoju“.
ar kitų pagalbos;
pajusti kalbos maloningumą, skambesį, ritmą: V. Nemunėlio „Prašymas mamytei“.
eilėraščiuose, dainose apie motiną;

4 – 5 m.

VAIKO VEIKSENA

Klausytis Žemaitės kūrinėlio
„Mamaitė“

bandyti savo nuomonę derinti su suaugusiojo Dalyvauti „Minčių lietaus“
diskusijose.
nuomone, siekti požiūrių bendrumo;
naudoti lankstesnes valios reiškimo formas: Kalbėtis apie savo mamas, apie tai ką
jos veikia, kaip jos rūpinasi. Pasakoti
prašymą, derėjimąsi, susitarimą;
kaip pradžiuginti mamą, jai padėti.
aiškinti, pasakoti apie savo šeimą, jos pomėgius;
Mokytis švelnių, šiltų kreipimosi į
motiną žodžių.
aktyviai bendrauti su mama, pakviesti ją veikti Kopijuoti įvairius, trumpus, švelnius
kartu;
žodelius mamai (myliu, gera ir t.t.).
demonstruoti savo žinias, asmenines savybes: Sudėti iš raidžių savo mamos vardą,
kūrybiškumą, sumanumą, geranoriškumą;
žodį „Mama“.
pratintis kalbėti, ką nors pranešti apie šeimą, visai Vartant knygas, žurnalus, atkreipti
grupei.
dėmesį į įvairaus amžiaus moterų
veidus, pastebėti jų nuotaikas.
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Žiūrinėjant paveikslėlius, atkreipti
Gebėti:
dėmesį į dirbančias moteris.
suprasti, kad šeima yra ypatinga, svarbi;
Mokytis darbų, kad būtų galima
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4 – 5 m.

žinoti šeimos narių vardus, pasiskirstymą
pareigomis;

padėti mamai.

suprasti, šeimoje tenkinami asmeniniai poreikiai,
kad motinos ir tėvo uždirbti pinigai, skiriami
įsigyti maisto produktams, drabužiams, knygoms;

Tapyti guašu, akvarele motinos
portretą, bandant išreikšti mamos
nuotaiką, jausmus.

suprasti, kad yra įvairių šeimų: tik motina, su
tėvu, su broliais ar seserimis;

Įvairiomis grafikos priemonėmis ir
medžiagomis eksperimentuoti,
piešiant mamą, jos portretą.

suvokti, kad kai kurie vaikai neturi šeimos.;

5 – 6 m.

suprasti kas šeimas vienija (rūpinimasis vienų
kitais, tradicijos, šventės...) ;
suprasti kartų bendravimą, giminystės ryšius;
domėtis savo ankstyvąja vaikyste, kūdikyste,
kokias lopšines tuo metu dainuodavo ar sekdavo
pasakas mama.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

tikėti savo jėgomis ir sėkme, jaustis vertingam;
stebėti ir mėgdžioti mamos ir kitų šeimos narių
sveiką gyvenseną;
suprasti, kad šeimos nariai turi saugoti vienas
kitą;

4 – 5 m.

pajusti, kad palankumas, pagarba mamai ir
kitiems šeimos nariams, padeda geriau jaustis;
pratintis valdyti pyktį, agresiją, leisti motinai
suprasti savo jausmus, emocijas;

5 – 6 m.

suprasti kad ir kiti šeimos nariai turi savo
poreikius, gali būti pavargę, leisti pailsėti;
pratintis atsispirti pagundoms: persivalgyti
saldumynų, neklausyti mamos ir kitų suaugusiųjų;
suprasti, kad mama skiriasi kūno išvaizda,
pomėgiais, gabumais.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
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Mėgdžioti savo motiną: rūbus, elgesį,
kalbą.

Iš minkšto popieriaus ir virvelių
daryti kito žmogaus figūras.
Daryti panaudojant įvairias menines
priemones, dovanėles mamai.
Kepti iš šlapio smėlio pyragus, tortus,
juos papuošti.
Žaisti vaidmeninius
žaidimus;„Šeimą“, „Svečius“.
Rengti lėles, maitinti, guldyti,
dainuoti lopšines.
Kurti „namus“ iš kaladėlių, tvarkyti
kambarius.

3 – 4m.

jaustis tarp šeimos narių saugiu ir mylimu,
vertinti tai;
būti kuo savarankiškesniu,apsitarnauti;

4 -5 m

suprasti kad nuo asmeninio elgesio priklauso
santykiai su šeimos nariais;
žavėtis motinos ištverme, kantrybe, kruopštumu
ir stengtis pačiam tokiu būti;

5 - 6m

prisiimti atsakomybę už šeimoje pavestus darbus;
nusiteikti būti aktyviam, sprendžiant šeimos
reikalus ir laikytis sprendimų.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6 m.

visais pojūčiais kaupti įspūdžius apie pasaulį,
kurie skatintų išraišką, dailę;
patirti dorovinius ir estetinius išgyvenimus,
reiškiant juos linija, spalva, forma, judesiu, garsu;
piešiniuose naudoti regimos informacijos vaizdus:
grafinius ženklus;
piešti įvairias geometrines, laisvo kontūro formas;
piešti vaško kreidelėmis ant šviesios spalvos
popieriaus;
aplikavimą derinti su piešimu, štampavimu;
daryti raižinį ant išlygintos molio plokštės;
įvairiai kaitalioti formų ir erdvės deriniu;
pajusti natūralių medžiagų taurumą, artumą
žmogui;
štampuoti pirštu, teptuku ar kita priemone
nesudėtingas formas.

''Saulės ir žemės draugystė''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

VAIKO VEIKSENA
Skaityti grožinę literatūrą.
Vainilaičio „Parvažiavo saulė“, E.
Mieželaičio „Eina saulė per pasaulį“,
L. Gutausko „Saulės dukra“.

pajusti ir įsigyventi į dienos ritmą;
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suvokti ir pasvarstyti, kam reikalinga diena ir
naktis;
pratintis numatyti, kaip planuoti laiką (dieną);

Lietuvių liaudies daina „Saulė siuvo
marškinaičius“, „Tu, saulutė,
vakaran“, „Svečiuose pas Saulutę“.
Pasakos, sakmės apie saulę, mėnulį.

4 – 5 m.

paros tėkmę suvokti pagal gamtos reiškinius;

Pasakų arba sakmių iliustravimas.

suprasti įvairius laiko matavimo būdus: para,
metai, saulės laikrodis, gėlių laikrodis;

Mįslių apie saulę kūrimas.

suvokti šviesos ir gyvybės neatsiejamumą;
5 – 6 m.

atrasti vis įvairesnius gamtos pažinimo būdus:
tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti;
domėtis šviesos ir šilumos reikšme gyvybei;
domėtis saulės darbo diena (remiantis lietuvių
liaudies tautosaka).
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

bendraujant vartoti sąvokas diena, naktis;
pasakoti apie klimato reiškinius, nusakant kada
oras būna šiltas ir kada šaltas;
dalintis įspūdžiais apie mėgstamiausius orus,
pramogas, išvykas, bandyti prisiminti ir
išsiaiškinti, kokiu metų laiku tai buvo;

4 – 5 m.

pajusti nenutrūkstamą, neapčiuopiamą laiko
tėkmę (kasdien diena prasideda rytu, kai pateka
saulė ir baigiasi vakare);
vartoti įvairius posakius, palyginimus;

5 – 6 m.

suprasti ir interpretuoti knygų ir kitų tekstų
mintis;
domėtis liaudies dainomis, pasakojimais,
sakmėmis, mitais apie žemę ir saulę, jos darbo
dieną lietuvių liaudies tautosakoje;
permanyti metų laikų kaitą, jų pasikartojimo
ritmo pastovumą;
išgyventi džiugią būsimų gamtos pokyčių,
švenčių, pramogų laukimą, viltį.

Žiūrėti knygų iliustracijas. Atversti
lapą, kuriame yra nupiešta saulė ir
surengti saulučių parodą.
Susipažinti su tautosaką, kurioje
pagrindinis veikėja - saulė.
Bandymai su sėklomis:į 5 vazonus
pasėti ir laistyti:
1. Tamsoje ir laistyti.2. Tamsoje, bet
nelaistyti. 3. Šviesoje ir laistyti. 4.
Šviesoje ir nelaistyti. 5 . Šaltai ir
laistyti (stebėti kada pasirodys
daigeliai ir aptarti).
Pabūti su auklėtoja tamsiame
kambaryje, po to uždegti šviesą.
Pasikalbėti apie ką vaikai galvojo
būdami tamsoje ir kaip jautėsi
šviesoje.
Lazdos šešėlio fiksavimas (saulės
laikrodis).
Pokalbiai: „Dangaus skliauto
žiburiai“, „Kaip pavasarį atbunda
gamta“, „Kaip saulė keliauja
dangumi“, „Ar toli saulė“, „Didelė ji
ar maža“.
Saulę stebėti rytą, dieną, vakare,
aptarti jos padėtį danguje, spalvą,
ryškumą.
Stebėti gėles (pienė, tulpė): dieną jos
išsiskleidžia, vakare susiglaudžia.
Eksperimentai:
1. Atsistoti, kad viena ištiesta ranka
būtų saulėje, o kita – šešėlyje,
pastovėjus klausti, kuri ranka
šiltesnė.
2. Paliesti saulėje ir pavėsyje esančią
žemę, pasakyti kur šilčiau?
3. Stebėti gėles, kurios auga saulėtoje
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SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

4 – 5 m.

5 – 6 m.

įvertinti, jog draudimais suaugusieji stengiasi
vaikus apsaugoti nuo pavojų, nelaimių;
būti atsargiam;
nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos, kultūringai
bendrauti su kitais;

Žymėti simboliais saulutę
kalendoriuje.

pasakyti kuo domisi, ko nori, ką mėgsta;

Piešti ant mažų lapelių „Ką pažadino
saulytė“, piešinėliai priklijuojami prie
aplikuotos saulės spindulių.

padėti vienas kitam bėdoje;

Kolektyvinė aplikacija „Saulė“.

tinkamai elgtis gamtoje;

Saulutės gaminimas iš šiaudų.
Piešimas „saulė“.

sudaryti sąlygas reikšti savo jausmus, padėti
atsiskleisti;

Siluetinių portretų apibrėžimas ir
tušavimas.

tapti atsakingam, savarankiškam;

„Šešėlių“ teatras.

saugiai elgtis, būti atsargiam.

Juodžemį, molį ir smėlį atskiesti
vandeniu iki grietinės tirštumo ir
pridėjus klijų ar krakmolo išmėginti
kaip dažus. Molis geriausiai tinka
tapybai. Piešinį išdžioviname prieš
saulę.

Gebėti:
suvokti, kaip galima išvengti kai kurių bėdų,
nelaimių;
pakankamai būti gryname ore, grūdintis saule;
tikėti savo jėgomis, jaustis vertingam;
4 – 5 m.

išsiugdyti saugaus elgesio įpročius;
įsiminti, kur reikia kreiptis pagalbos ištikus bėdai;

5 – 6 m.

suprasti, kad dangaus kūnų poveikis, pvz. Saulė,
gali būti kenksmingas, persikaitinus;
būti atsakingam už savo ir kitų saugumą;
kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas.
MENINĖ KOMPETENCIJA

3 – 6 m.

Žaidimai „Diena – naktis“, „Saulė ir
lietus“, su saulės „zuikučiais“.
Judesio improvizacija: saulė pažadino
gėlę, bitę, mešką ir t.t.

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

vietoje ir pavėsyje. Darbo išvados.

Gebėti:
pažinti pagrindines spalvas;
prie priklijuotų stambių formų nupiešti smulkias
detales;
piešiniuose vaizduoti regimos informacijos
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Raidžių bei skaičių apibrėžimas,
kopijavimas.
Piešiame pavasario, vasaros, rudens,
žiemos saulę.

vaizdus;
pažinti atspalvius, pratinti maišyti 2 spalvas, kad
gautume trečią. Pavadinti;
aplikaciją derinti su piešimu. Aplikacijas
papildyti realiomis medžiagomis – džiovintų
augalų dalimis;
pasitikėti savimi, išgyventi kūrybos jausmą;
bandyti linijomis, dėmėmis išreikšti metų laikus,
rasti ir pavadinti įvairius atspalvius;
spalvomis reikšti nuotaiką;
kirpti iš per pus sulenkto popieriaus;

''Kai aš mažas buvau''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

Skaityti ir komentuoti kūrinėlius .

intuityviai suvokti savo kūno paslaptis;

Išmokti ketureilį ,,Aš mažas vaikelis“

pajusti savo kūno galimybes, tyrinėjant judesį;

Mįslės, erzinimai, liaudiški
palinkėjimai, dainelės.

intuityviai suvokti savo dvasinio pasaulio
paslaptis (pojūčiai, jausmai, mintys, atmintis,
vaizduotė);
suvokti teigiamas savo savybes, kartu ir
neigiamus bruožus, kurie gali būti ištaisyti;

5 – 6 m.

suvokti žmogaus gyvenimo liniją;
lyginti save dabar, su savimi praeityje, ateityje.
pajusti savo privalumus ir ribotumus.
suvokti save kaip vaikų bendruomenės dalimi,
tautos dalimi.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

Grožiniai literatūros kūrinėliai apie
žmogaus kūno dalis.

priimti save tokį, koks esi;

suprasti kad augant žmogus keičiasi;
4 – 5 m.

VAIKO VEIKSENA

dalyvauti diskusijose, pasvarstant, kas esu, ką
galiu , mėgstu;

Paklausyti, prisiminti lopšines.
Žaisti judrius žaidimus plečiančius
vaiko supratimą apie savo kūną.
Vartyti nuotraukų albumus.Lyginti
save pagal nuotraukas (buvau mažas
– dabar didelis).Pasakoti apie save.
Žaisti ir diskutuoti žmonių gyvenimo
tema, vaikų augimas, pasikeitimas.
Apsilankyti lopšelinukų grupėje,
pažaisti su mažyliais. Dovanoti savo
darbelius.
Žaisti žaidimą „Tėtis – mama –
vaikas“.Atlikti pamėgtus ar naujus
vaidmenis.
Žaidimas„Paskui didįjį, paskui
mažąjį“.
Žaisti šaškėmis, domino.
Pirštukų žaidimai.
Sudaryti grupės knygą „Mes po
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4 – 5 m.

5 – 6 m.

suprasti kad, bendraujant,kalbant galima perteikti
informaciją apie savo mintis, jausmus norus.;

daugelio metų“.

sieti pateikiamas situacijas su tikrove, klausantis
skaitomų tekstu, pasakojimų;

Stebint gyvulių ir jauniklių
paveikslus, teisingai įvardinti (
veršelis, ėriukas .... )

kalba įprasminti, išsakyti, apibendrinti pažinimo
patirtį;

Rūšiuoti daiktus: pavojinga – saugu.

pajusti ryškiausius tarmės ir bendrinės kalbos
skirtumus;

pratintis kalbėti, ką nors pranešti, papasakoti visai
grupei.

Vaizduotės žaidimai.

gilinti supratimą apie šeimą ir jos svarbumą
žmogui;
ugdytis supratimą apie kaimynus ir draugus;

Kurti paveikslus „Pernai“, „Šiemet“.

suvokti ir užjausti žmones: vaikus, senelius ir t.t.;

Daryti rankų, pėdų atspaudus, juos
išpuošti.

pajusti pagarbą šalia esantiems žmonėms, jų
gyvybei;
nusiteikti kultūringai bendrauti su kitais:
artimiausiais, draugais, kaimynais;

būti aktyviam, kartu spręsti grupės, šeimos
reikalus;
nusiteikti prisiimti dalį atsakomybės už
bendraamžius;
lyginti save dabar, su savimi praeityje – ateityje;
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

Pokalbiai,.koks ir kuo būsiu, kai
užaugsiu, kur ir su kuo gyvensiu.
Pasakoti, stebint paveikslus, kuriuose
vaizduojami skirtingo amžiaus vaikai
įvairioje veikloje.

laikytis šeimos, darželio tradicijų ir papročių;

5 – 6 m.

Gaminti sveiką maistą.
Auginti augalus turinčius vitaminų
(svogūnų, pipirnes, petražoles ).

Gebėti:

4 – 5 m.

Žaisti judrius žaidimus, lavinant visas
raumenų grupes.

išgirsti pirmą ir paskutinį, bei viduryje esančius
garsus;

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3 – 4 m.

Kurti žmogaus gyvenimo liniją.

intuityviai ar sąmoningai suvokti asmeninį
saugumą lemiančius veiksnius;
nusiteikti būti tvarkingam, švariam;
susivaldyti, atsispirti ir neimti pavojingų daiktų;
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4 – 5 m.

nusiteikti tapti sveikam, stipriam, ištvermingam,
veikliam;
tikėti savo jėgomis, teigiamai vertinti savo fizines
galimybes;
rūpintis savo kūnu, ugdytis higienos įgūdžius;

5 – 6 m.

suvokti, kas kenkia ir kas saugo sveikatą;
laiku pasakyti „ne“;
rūpintis savo ir kitų saugumu, ir sveikatos
išsaugojimu;
atsipalaiduoti, nurimti (laikytis aktyvios veiklos ir
poilsio ritmo).
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 6 m.

jausti malonumą, regėti dailės kūrinius ir patiems
kurti;
justi, matyti ir atrasti regimąjį pasaulį;
pajusti saugumo, kūrybinės laisvės, spontaniškos
improvizacijos galią;
tenkinti poreikį, tapti suaugusiu, pilnaverčiu;
nusiteikti žaidimą, vaidybą suvokti, kaip dialogą
su kitais, kaip kūrybą;
jausti malonumą laisvai išreikšti save muzikoje;
domėtis ir jausti pagarbą tautos menui, kultūrai,
istorijai;
pajusti, suprasti kito žmogaus dvasines būsenas.

'' Saulutė dėl dienos, mėnulis dėl nakties''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

įžvelgti ir stengtis įvardinti ryšius tarp daiktų,
reiškinių ar jų grupių;
suvokti ir atskirti paros dalis, jas pavadinti;
įgyti supratimą apie daiktų bei reiškinių įvairovę;
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VAIKO VEIKSENA
Skaityti kūrinėlius: K. Čiukovskio
„Vogta saulė“, M. Stundžas
„Mėnulis“, V. Skripkos „Aš tau
dovanosiu mėnulį“, M. Vainilaičio
„Mėnulis ir žolytė“, E. Mieželaičio
„Saulė eina per pasaulį“, pasaka
„Saulė, mėnulis ir vėjas“.
Vartyti knygeles, enciklopedijas

suprasti, kad tekant saulė skleidžia šviesą, o jai
nusileidus šviečia mėnuo;

4 – 5 m.

suvokti, kad supanti erdvė jauki, šilta, ją galima
pažinti, tyrinėti;
eksperimentuoti su mažiau įprastais daiktais,
padedančiais suvokti kai kuriuos reiškinius.
paros trukmę skirti pagal gamtos reiškinius (saulė
šviečia dieną, mėnulis – naktį).

5 – 6 m.

domėtis negyvosios gamtos reiškiniais, dangaus
kūnais;

kaupti informaciją.
Pasakoti pagal paveikslus.
Klausytis mįslių, patarlių, priežodžių,
keletą išmokti.
Sakmės apie saulę ir mėnulį.
Išvykti į parduotuvę, prie
parduotuvės dieną ir temstant, lyginti
kaip ta vieta pasikeitė.
Sutemus užgesinti grupėje šviesą,
stebėti kokie vaizdai dieną ir temstant
.
Žaisti su šešėliu.

atrasti vis įdomesnius gamtos pažinimo būdus:
eksperimentuojant, tyrinėjant;

Žaisti didaktinį žaidimą „Kada tai
būna?“, „Tamsu – šviesu“.

suvokti nuoseklumo ryšius, paros dalių kaitą,
buities darbų ritualus.

Lietuvių liaudies žaidimas „Du
gaideliai“.
.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3 – 4 m.

4 – 5 m.

paprastais žodžiais ir jų dariniais nusakyti kasdien
matomus gamtos reiškinius;

Sukonstruoti saulės laikrodį.

deklamuoti trumpus eilėraščius, atpasakoti
pasakas ar apsakymus;

Sugalvoti ir prisiminti kreipimosi į
saulę frazių, naudojamų tautosakoje.

bendraujant vartoti sąvokas „rytas“, „diena“,
„vakaras“, „naktis“;

Mitas „Kodėl saulė šviečia dieną, o
mėnuo naktį“.

įvardinti dažnai matomus gamtos reiškinius
(saulės patekėjimas, nusileidimas, mėnulio
pasirodymas).kuo tiksliau ir vaizdingiau
apibūdinant;
mokėti nuosekliai paaiškinti paros dalių kaitą;
pasakoti patirtus įspūdžius, reikšti savo nuomonę;

5 – 6 m.

Laidyti saulės „zuikučius“ mažais
veidrodėliais.

įvardinti tyrinėjamų ir stebimų objektų savybes;
domėtis sakmėmis, mitais, liaudies dainomis apie
saulę , jos darbo dieną lietuvių liaudies
tautosakoje.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

Stebėti saulę rytą, dieną, vakare.

Žaisti judrų žaidimą „Diena ir
naktis“.
Prasimanyti žaidimų šviesoje ir
tamsoje (šešėlių teatras, žaidimai
užrištomis akim).
Diskutuoti tema „Kas būtų jei
nešviestų saulė?“, „Kam reikalinga
naktis?“.
Užduotys – pratybos.
Kopijuoti „dienos“ ir „nakties“
pavadinimus prie atitinkančių šias
sąvokas paveikslėlių.
Skambant tyliai muzikai stebėti
dangų atsimerkus ir užsimerkus.
Papasakoti ką jaučia.
Pabūti su vaikais tamsoje, po to
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pasitikėti savimi, suvokti savo jausmus;
3 – 4 m.

4 – 5 m.

tapti savarankiškesniu, susitelkti veiklai;
laikytis grupės gyvenimo įprastos tvarkos ir
susitarimo;
išsakyti, išreikšti savo jausmus, norus,
kontroliuoti savo elgesį;

uždegti šviesą ar išeiti į saulėtą
patalpą. Papasakoti ką jautė, veikė,
būdami šviesoje ir tamsoje.
Improvizuoti judesį „Ką pažadino
saulė?“ (mešką, paukštį, bitę ir t.t.).
Landžioti, ropoti, palįsti po stalu, už
spintos, į kampą ir išsiaiškinti kur
šviesiau, kur tamsiau ir kodėl?
Aplikuoti kolektyvinį darbą „Saulė“.

5 – 6 m.

3 – 4 m.

4 – 5 m.

bandyti vis tiksliau, suprantamiau savo jausmus,
Gaminti saulutę iš šiaudų.
ketinimus išreikšti mimika, gestais, judesiais;
Kurti „Tamsos ir šviesios kaitos
domėtis savimi ir kitais , pajusti bendros veiklos,
juostą“.
artumo prasmingumą, kiekvieno atsakingumą.
Ant balto lapo su saulutės simboliu ir
ant juodo - su mėnulio, klijuoti
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA atitinkamus paveikslėlius,
vaizduojančius dieną ir naktį.
Gebėti:
tikėti savo jėgomis, teigiamai vertinti fizines
galimybes;

Iš popieriaus lankstyti „dieną –
naktį“.

žinoti kaip galima išvengti kai kurių bėdų ir
nelaimių (nebūti saulėje be kepuraitės);

Piešti pavasario, vasaros, rudens,
žiemos saulę.

suprasti dienos ritmo laikymosi svarbą.(veiklos ir
poilsio kaitą);
pakankamai būti gryname ore, grūdintis oru ir
saule;
suprasti kad saulės poveikis gali būti ir
kenksmingas, persikaitinus;
žinoti kaip apsirengti įvairiu metų laiku (kai
šviečia saulė, kai jos nėra);
būti atsakingu už savo sprendimus, poelgius;

5 – 6 m.

atgauti emocinę pusiausvyrą gamtos (saulės, oro,
vandens, žemės) galiomis padedant;
susikaupti ir reikalui esant atsipalaiduoti;
būti vikriam, lanksčiam, stipriam, drąsiam.
MENINĖ KOMPETENCIJA

.

Gebėti:
išgyventi kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą;

3 - 6m.

pamatyti ir išvardinti metų laikų spalvas;
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laisvai eksperimentuoti su įvairiomis
medžiagomis;
reikšti linijomis literatūros, muzikos kūrinio ar
literatūros meninius įspūdžius;
pamatyti ir išreikšti įvairių metų laikų spalvas;
tikėti savo sėkme, gerbti kito išraiškos savitumą;
įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir
pažinti save;
piešiant, tapant, lipdant, konstruojant ugdytis
dailės gebėjimus: pajausti linijos, spalvos, formos
raiškos galimybes.

“Ir žvėrys turi savo būstus“
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Klausytis latvių pasakos “Kiškis ir
lapė” (rink. “Jums
mažieji”).Lietuvių liaudies
pasakos ,,Jaučio, trobelė“

Gebėti:
3 – 4 m.

domėtis žvėrelių išvaizda, suprasti, kad jie skiriasi
dydžiu, kūno dalimis, kailiu;
suprasti kad žvėrelių namai miškas,domėtis jų
gyvenimo būdu;

4 – 5 m.

suprasti įvairių gyvūnų prisitaikymą prie aplinkos;
sužinoti kokie žvėrys gyvena mūsų krašte, domėtis
jų būstais, maistu, gyvenimo būdu;
dalintis savo įspūdžiais, patirtais gamtoje, bandyti
juos atskleisti paveikslėliu, nuotrauka, gamtine
medžiaga;

5 – 6 m.

suprasti gyvūnų pasaulį, kas padeda, o kas trukdo
gyvūnams gyventi, išlikti., kaip jie prisitaiko prie
metų laikų kaitos;
ieškoti informacijs knygose, domėtis TV laidomis
“Gyvūnijos pasaulyje” apie gyvūnus, stebėti jų
gyvenimą natūralioje aplinkoje;
aiškintis pasikeitimus gyvūnų gyvenime, tyrinėti
gyvenimo liniją.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

pratintis vartoti apibendrinančius žodžius (žvėrys,
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Išmokti pasirinktinai ketureilį apie
žvėrelį.
Žiūrinėti knygas “Jaukus namelis”
ir “Keistas namas” (Alma littera,
1998).
Vartyti A. Baltonio knygelę “Kas
kur gyvena” (V., 1998) ir Z.
Gaižauskaitės “Bebriukų pirkelė”
(K., 1998).
Žaidimas “Kada tai būna”,
“Vilkas griovy”, “Raiša lapė”.
Didaktiniai žaidimai: “Miškas”,
“Sodyba”.
Ekskursijos į kraštotyros muziejų,
gamtininkų centrą.
Žiūrėti TV laidą “Gyvūnijos
pasaulyje”,dalintis įspūdžiais.
Iš sukauptos gamtinės medžiagos
konstruoti būstus žvėreliams.
Paskaityti apie gyvūnų namelius
ir jų statybą.
Kurti ir skanduoti įvairius gyvūnų
palyginimus, sugretinimus; gudrus

medžiai, būstai), sugebėti priskirti šioms sąvokoms
konkrečius objektus;

4 – 5 m.

dalintis savo įspūdžiais patirtais miške, bandyti
juos atskleisti grafinėmis priemonėmis;
atrasti gamtoje, grožinėje literatūroje, ar įvairiuose
įrašuose žvėrelių bendravimą, įsiklausyti į juos ir
pamėgdžioti jų balsus;

5 – 6 m.

pasakoti apie miško gyvūnus, jų grožį, gyvenamą
vietą, jų naudą ir žalą žmogui;
kalba įprasminti,išsakyti apibendrinti pažinimo
patirtį;
suprasti ir interpretuoti grožinės literatūros tekstų
mintis;
panaudoti savo kūryboje tautosakinių elementų,
mitologiją apie gyvūnus.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suprasti ne tik savo namų šilumą , jaukumą,bet ir
laukiniams gyvūnams būtinumą turėti namus;
žavėtis žvėrelių judėjimo savitumu, pamėgdžioti
juos išreiškiant save judesiu;

4 – 5 m.

Žiūrinėti albumus, paveikslus su
laukinių gyvūnų atvaizdais,
pasvarstyti ir nuspręsti, kurių
nereikia bijoti, o kurių reikėtų
saugotis.
Vaidinti, inscenizuoti sceneles iš
pasakų apie žvėris.
Judrūs žaidimai.,,Ten pas lokį
šile“,,, Vilkas ir avys“
Stebėti knygose, paveiksluose,
nuotraukose laukinius gyvūnus,
diskutuoti apie jų išvaizdą,
gyvenimo būdą.
Gyvūnus pavaizduoti judesiu,
mimika (vilkas medžioja kiškius;
linksmi šokinėja zuikiai).
Tobulinti judesių koordinaciją,
derinant judesius (šokinėja
stirniukai iš lankos į lanką, kiškis,
voverė šoka nuo medžio ant
medžio).
Eksperimentuoti ant balto,
spalvoto (šlapio, sauso) įvairaus
formato popieriaus, įvairiomis
dailės priemonėmis (panaudojant
2 - 3 spalvas).

Bandyti aplikuoti iš paruoštų
domėtis, grožėtis žvėreliais, nusiteikti su kai kuriais formų, sudaryti gyvūno atvaizdą
iš atskirų dalių.
pabendrauti (juos pakalbinant, pamėgdžiojant);
suprasti gyvūnų ryšį su augalais, žmonėmis, jų
naudą ir žalą;
Rūpintis miško žvėreliais, suvokti savo veiksmus ir
elgesį gamtoje;

5 – 6 m.

kaip lapė, greitas kaip kiškis ir t.t.

suprasti žmogaus ir gyvūnų ryšį, padedantį jiems
susigyventi, susidraugauti, juos globoti, įsitikinti
kas trukdo susigyventi ir išlikti;
pajusti gyvūnų gyvenimo ir gamtos ritmo vienovę;
būti jautriems, gailestingiems, pagailėti benamių,
sužeistų žvėrelių;
būti atsargiems, netrikdyti gyvūnų gyvenimo ritmo.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
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Eksperimentuoti su įvairiomis
medžiagomis (moliu, plastilinu,
drėgnu smėliu, minkštu sniegu),
daryti tokias formas, kokios
išeina, ieškoti panašumo su kokiu
nors gyvūnu.
Plėšyti, kirpti įvairias formas ir jas
priklijuoti-sukurti panoraminį
miško vaizdą. Išskirstyti
vaizduojamus objektus visame
lape, parodyti lapo vidurį,
kampus, kairę, dešinę, viršutinę ir
apatinę pusę.
Domėtis gyvūnų pėdų antspaudais
sniege, smėlyje, juos daryti

Gebėti:
3 – 4 m.

smėlyje patiems.

pajusti gerumą ir malonumą kai esi saugus ir
sveikas;
suprasti kokie pavojai tyko miške;
atsitikus nelaimei miške ar gamtoje, kreiptis
pagalbos į suaugusįjį;

4 – 5 m.

tyrinėti kaip ir kur juda kūnas (greitai – lėtai, tiesiai
– į šalis), pamėgdžiojant žvėrelius (mešką, kiškį ir
t.t.);
tobulinti judesių koordinaciją (voverė mėto
kankorėžius pirmyn; kiškis bėga nuo vilko tiesiai ir
keisdamas kryptį; vaikai eina lieptu į mišką;
meškutė ropoja tilteliu ir t.t.);
savo saugumu ir sveikata pasirūpinti pačiam;
būti kartu, neatsilikti nuo suaugusiojo, kad
nepasiklystų miške;

5 – 6m.

suprasti, kokie pavojai gali ištikti miške ir kaip jų
išvengti;
netrikdyti gyvūnų ramybės, poilsio;
suprasti, kad kūnas gali judėti įvairiai: vidutiniškai,
iš visų jėgų, nepilna jėga (bėgimas miške pajutus
pavojų);
atsargiai elgtis su gyvūnais, jų neliesti, neskriausti,
norint išvengti pavojaus;
žavėtis drąsa, ištverme, kantrybe.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
laisvai reikšti įspūdžius, išgyvenimus, sumanymus;

3 -6m.

pratintis pastebėti kitų darbeliuose ar gamtoje
kontrastingas daiktų savybes (didelis ir mažas
saulėta, apsiniaukę ir t.t.);
domėtis dailės parodomis, muziejais, vaizdiniais
informacijos šaltiniais apie gyvūnus;
laisvai reikšti savo mintis, nusakyti kokią nuotaiką
sukelia piešinys;
suprasti “linksmas” ir “liūdnas”, šiltas ir šaltas
spalvas;
atkreipti dėmesį į spalvų derinius, ieškoti
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Pasidaryti žvėrelių karūnėles,ant
juostelės prilipdant iškirptą
žvėrelio siluetą.

tarpusavyje derančių spalvų;
žinias apie gyvūnus perteikti dailės kūrinėliuose;
tapytą darbelį papildyti realiomis medžiagomis.

“Kas slepiasi vandenyje”
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

pažinti vandenyje gyvenančius gyvūnus ir augalus
(kriaukles, sraiges, siurbėles, žuvis, meldus,
vandens lelijas ir t.t.);
suvokti vandens gyvūnų panašumus ir skirtumus,
pagal jų išorę, judesius, juos skaičiuoti, lyginti;

4 – 5 m.

suprasti vandens gyvūnų judėjimo skirtumus ir jais
grožėtis;
domėtis gyvūnų gyvybės ratu, stebėti jų augimą,
palikuonis;
suprasti būtinas gyvybės egzistavimo sąlygas
(šviesa, oras, vanduo);

5 – 6 m.

gauti informacijos apie vandens gyvūnų
egzistavimą (vystymąsi, augimą, atsiradimą);
sužinoti apie nykstančias žuvis Lietuvoje, stebėti
juos “Raudonojoje” knygoje;
įspūdžius apie vandens gyventojus išreikšti
meninės veiklos priemonėmis (piešti, tapyti,
pavaizduoti jų pozą).
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

pasakoti apie žuvis gyvenančias grupės akvariume,
išsiaiškinti, ko reikia, kad jos gyventų;
bendraujant su suaugusiais ir vaikais, vartoti
sąvokas “ neria, nardo, plaukia, sėdi dugne”;

4 – 5 m.

dalintis įspūdžiais su kitais apie labiausiai patikusį
gyvūną, išgyventi malonumą žodžiais, vaidinant,
kuriant;

VAIKO VEIKSENOS
Grožinės literatūros skaitymas:P.
Mašiotas,,Vėžys ir lydys“,
Vaižganto kūrinėliai; sukurti
pasakojimą apie žuvis.
Pasimokytismulkiosios tautosakos
kūrinėlių apie žuvis (knyga
“Senovinis kalendorius
mažiesiems”, “Pavasarėlis”).
Klausytis Kandroškaitės “Pasakos
vaikams, tėveliams ir seneliams”.
Klausyti sekamų pasakų,,Lydys ir
ešerys“, Lydekai paliepus“.
Stebėti ir prižiūrėti grupės
akvariumą.
Ekskursijos į gamtą, prie upės, į
kraštotyros muziejų, gamtininkų
centrą.
Žaisti žaidimus “Tapkime
žuvytėmis”, “Vandens
gyvūnėliai”.
Didaktiniai žaidimai susieti su
vandens gyventojų gyvenimu,
globa, gelbėjimu.
Gaminti trafaretus (žuvys, sraigės
ir kt.).Aplikuoti ant skaidrios
plastmasės.
Kurti panoraminį upės
paveikslą,dėliojant vandens
gyvūnų, augalų siluetus.
Pasidaryti akvariumus (prie
stiklainio dangtelio pritvirtinami
pasigaminti iš plastmasės augalai,
įleidžiamos iškirptos iš folijos
žuvelės, pripilama vandens,
užsukus dangtelį apverčiama)
Kurti elgesio gamtoje, prie

108

pasakoti apie patirtus įspūdžius, matytus vaizdus;
5 – 6 m.

aiškintis, prisiminti, pasakoti matytus vaizdus,
išgyventus dalykus, patirtus nuotykius apie
vandenyje gyvenančius gyvūnus, įvardijant jų
judesius;
išgyventi gamtos pokyčių, pramogų laukimą, viltį
išvysti vandens gyventojus.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

domėtis smulkiaisiais vandens telkinių gyvūnais;
nusiteikti laikytis įprastinės tvarkos tinkamai elgtis
prie vandens telkinių;

4 – 5 m.

domėtis vandens telkinių gyventojais, pajausti koks
ryšys mus sieja su jais;
laikytis elgesio gamtoje taisyklių, rodyti norą ja
rūpintis;
suvokti, kad vandens gyventojams nereikia trikdyti
ramybės;

5 – 6 m.

pajausti žmogaus ryšį su negyvąja gamta ir
gyvūnija, rodyti pagarbą gyvūnams, vandens
gyventojams, suprasti jų naudą ir žalą;
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3 – 4 m.

suprasti kaip gera augti sveikam;
atsargiai elgtis , atsitikus nelaimei (įkritus į balą,
vandenį) kreiptis į suaugusį žmogų;
suvokti kokie pavojai tyko prie vandens telkinių (ir
žiemą, ir vasarą);

4 – 5 m.

nusiteikti pačiam rūpintis savo sveikata;
suvokti, kas gali nutikti prie vandens telkinių;
netrukdyti žuvų ramybės, poilsio neršimo metu;
tobulinti judesių koordinaciją;
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vandens telkinių taisykles.
Grupėje pasidaryti knygelę “Mano
žuvelė” ir papasakoti, kaip ją
globoti.
Žiūrinėti knygelių iliustracijas,
albumus, enciklopedijas. .
Kalbėti, diskutuoti “Kodėl reikia
saugoti gamtą”, “Gamtos
nešiukšlinu”.
Diskusijos, bandymai, stebėjimai,
tyrinėjimai.
Rytinės mankštos metu atlikti
vandens gyvūnus imituojančius
judesius.
Judrūs žaidimai: “Tinklas ir
žuvys”, “Lydekėlė”.
Piešti įspūdžius iš ekskursijos prie
upės.

5 – 6 m.
tyrinėti savo kūną, įsitikinant, kad kūnas gali judėti
staigiai – laipsniškai;
atlikti judesius lavinant viso kūno koordinaciją
imituojant (greitai plaukia, nardo žuvis, šliaužia
sliekas);
būti atkakliam, atliekant užduotis.;
MENINĖ KOMPETENCIJA
3 – 6m.

Gebėti:
tyrinėti įvairias piešimo, tapymo galimybes:
akvarele, anglimi, ant įvairaus popieriaus,
medžiagų;
domėtis įvairių medžiagų plastinėmis savybėmis,
jas spausti, volioti,tempti, lenkti;
spalvomis, medžiagomis ir formomis išreikšti
įspūdžius apie vandens gyventojus;
domėtis gamtos spalvų gama;
domėtis ir gėrėtis eksponuojamais tautodailininkų
darbais;
pajusti ir atrasti gebėjimą kurti;

“Švytėkit, dantukai balti!”
VAIKO

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENA

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Klausytis A.Dorochovo kūrinėlio
“Dantys” (kn.”Apie tave patį”),
Griciūtės “Dantukų šepetėlis”
(rink. “Mums darželyje smagu”).

AMŽIUS

Gebėti:
3– 4 m.

domėtis savo kūnu. Tyrinėti jo galimybes.
Išsiaiškinti dantukų paskirtį;
suprasti kokią reikšmę užima tinkama
priežiūra, higiena;

4– 5 m.

Mįslės, vaizdingi posakiai,
palyginimai apie dantukus.
Rytinis dantukų valymas
skambant muzikai (2 min.).

žinoti, kaip vadinami tie dantys, kuriuos turėjo
nuo mažens, ir tie, kurie išauga vietoj
iškritusių, kaip vadinami dantys, kurie yra
viršuje ir apačioje;

Inscenizuoti pasaką: “Gyveno
kartą dantukas”, “Ėduoniukas ir
Bakteriukas”.

tyrinėti savo burną prieš veidrodį (atkreipiant
dėmesį į dantų spalvą, formą, dydį,
išsidėstymą);

Papasakoti ,kaip vakarais valo
dantukus namuose. .

suprasti, kad burnos higienos įpročiai padeda
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Burnos skalavimas.

Dantų priežiūros kortelės

augti sveikam;

pildymas (pagal susitarimą).

suvokti, kad daug ką gali mūsų dantukai;

Pokalbis: “Mano pirmasis
dantukas”, “Dantų draugas”,
“Dantų priešas”.

lyginti savo ir draugo, auklėtojos dantis;
5– 6 m.

perimti sveikatos stiprinimo nuostatas: saugi
aplinka, burnos higiena, mityba ir t.t.;
žinoti, kur kreiptis suskaudus dantukui;
suprasti, kaip reikia taisyklingai valytis dantis.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3– 4 m.

vartant knygeles, žurnalus, stebint
paveikslėlius, sakiniais pasakoti tai, ką mato;
išmokti po vieną mįslę, posakį apie dantukus;

4– 5 m.

įvardinti savo pojūčius, tyrinėjant burną prieš
veidrodį, skalaujant ją vandeniu;
papasakoti apie save, savo pojūčius
skaičiuojant dantukus prieš veidrodį,
įvardijant juos;
bendraujant su draugais ir suaugusiais sužinoti
reikalingą informaciją apie burnos higieną;
kurti pasakojimus apie dantuko draugus,
gerąją Fėją, priešus, gyvenimo epizodus.

5– 6 m.

papasakoti kuo viršutiniai, apatiniai,
priekiniai, krūminiai dantys naudingi žmogui,
kokie maisto produktai– dantukų draugai;
papasakoti apsilankymą pas dantų gydytoją;

Vartyti knygeles, žurnalus,
enciklopedijas, aptarti.
Aptarti vaikų nuotraukų parodą
“Mano šypsena”.
Sveiko maisto gaminimas,
ragavimas.
Pratybos–užduotys dantukų
tema.
Pasidaryti linksmo ir liūdno
dantuko karūną.
Klausytis dainelių, pritarti.
Iš modelino, plastilino, duonos
pasigaminti dantukus
siužetiniams žaidimams.
Dalyvauti varžybose: “Kas ilgiau
kramtys?”.
Rūšiuoti dantų šepetėlius ir
pastas, kurios tinka vaikams, o
kurios suaugusiems (pagal
spalvą, dydį ir pan.).
Kurti plakatus: “Kas bus
jeigu…”.
Pasakoti nutikimus apie dantukų
priežiūrą, apsilankymą pas
stomatologą.

deklamuoti ketureilius;

Žaisti stalo loto žaidimus: “Orbit
domino”, “Kas draugas, kas
priešas?”.

suprasti ir atpažinti tekste žodį “Dantis”,
“Dantukas”, jį kopijuoti;

Lipdyti iš sūrios tešlos “Dantukai
perliukai”.

dalytis su aplinkiniais džiaugsmais ir
išgyvenimais.

Surengti piešinių parodą
“Gražiausia šypsena”.

išmokti mįslių, vaizdingų posakių apie dantis.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3– 4 m.

Ekskursija pas stomatologą.

nusiteikti būti vis savarankiškesniam;
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Daryti priekinių, krūminių, iltinių
dantų didelius siluetus,
užsimaunamus per galvą,
pastatomus, pakabinamus.

4– 5 m.

suprasti kad esant reikalui iš aplinkinių galima
sulaukti pagalbos;
jausti dėkingumą odontologui už pagalbą;
jausti atsakomybę už savo sveikatą, poelgius;

5– 6 m

Surengti sveikuolių dantukų
paradą, skambant muzikai.

suprasti, užjausti sergantį draugą.
SVEIKATOS SAUGOJIMO
KOMPETENCIJA

4– 5 m.

minimaliai rūpintis savo burnos higiena;
būti atsakingam;
susivaldyti, nekišti į burną geležinių, aštrių,
pavojingų daiktų.
suprasti, kas dantų draugai ir priešai;
prižiūrėti savo dantis ( ryte ir vakare valyti
dantis, kas tris mėn. keisti dantų šepetėlį, du
kartus per metus apsilankyti pas stomatologą);
žinoti, jog negalima kišti į burną geležinių
daiktų;

5– 6 m.

nevalgyti nežinomo maisto, su įtartinu kvapu;
savarankiškai rūpintis savo burnos higiena;
atsispirti pagundoms, pasakyti “ne”;
suprasti, kas kenkia dantukams;
reikiamu metu kreiptis į odontologą, burnos
ertmės higienistą.

3 – 6 m.

Kurti dantukų gyvenimo
epizodus, plakatus : ”Kas bus
jeigu…”.
Improvizuoti.

Gebėti:
3– 4 m.

Vaizduoti “sveikuolio dantuko”
ir “mikrobų apnikto dantuko”
nuotaiką, savijautą tai išreiškiant
mimika, judesiais.

MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
meninių priemonių pagalba išreikšti savo
sumanymus, jausmus, mintis;
džiaugtis savo ir draugo kūryba;
kurti, interpretuoti ir komentuoti tos veiklos
rezultatus;
išgyventi kūrybos džiaugsmą;
apvedžioti trafaretą, kirpti;
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daryti aplikacijas. Štampuoti. Lipdyti.

'Neteršk gamtos- sunaikinsi gyvybę''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:
3– 4 m.

4- 5 m.

5- 6 m.

suprasti, kaip palaikoma graži, saugi, sveika ir „Kviečiame į talką K. Mazuko kūrinys
„Miške“, (Žurnalas „Genys“, 1970, Nr.
švari aplinka ir kaip ji teršiama, nuodijama,
7) Isoko „Dumblių kelionės“, R.
darkoma;
Kazlausko „Lietuvos gamta“. Išmokti
eilėraštį O. Vaičytės „Nevalia“.
žinoti žemės, vandens ir oro taršos šaltinius;
Ekskursijos į gamtą („Skaistakalnio“,
Marijonų g. esantį parką, prie Nevėžio,
atskleisti taršos poveikį aplinkai ir joje
„Senvagės“ upės, Kanklių ir Smėlynės
esančiai gyvybei, bei žmogui;
gatvių, prie rūšiavimo konteinerių).
suprasti būtinas gyvybės egzistavimo sąlygas.
Gauti informacijos apie gamtos ekologinę
vertę.;
ugdytis ekologinį mąstymą per praktinę
veiklą.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3- 4 m.

Grožinės literatūros skaitymas,
„Sutvarkykime šiukšlių gatvelę“.

pasakoti apie aplinką tausojančius veiksnius.
Žinoti, ką gali nuveikti kiekvienas. Rūšiuoti
atliekas ir talpinti jas į kiekvienai atliekų
rūšiai skirtus konteinerius;

Stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai
(„Kas supūva, kas išlieka“, „Kaip
tvarkoma darželio aplinka bei Kanklių
gatvė“, „Kaip rūšiuojamos atliekos“,
„Kaip gaminamas kompostas“).
Įsirengti grupėje atliekų rūšiavimo
aikštelę, rūšiuoti atliekas.
Kopijuoti žodžius,,Stiklas“ ,,Plastmasė“
,,Metalas“
Žaisti su smėliu, vandeniu ir gamtine
medžiaga.
Žaisti žaidimus „Vištytė ar gaidžiukas“,
„Kelionė autobusu“, „Saugupavojinga“, „Kelionė po Panevėžio
miestą“.

4- 5 m.

dalintis įspūdžiais su kitais apie atliekų
tvarkymą mūsų mieste. Žinoti, kokios atliekos
Didaktiniai žaidimai susieti su gamtos
sąvartyne ilgai išlieka nesuirusios;
ekologija.

5- 6 m.

pasakoti, svarstyti, aiškintis apie atliekų
susidarymo mažinimą, jas rūšiuojant ir
pakartotinai perdirbant. Tai padės tausoti
neatsinaujinančius gamtos išteklius, energiją,
išsaugoti saugią ir švarią aplinką, sumažinti
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Kurti elgesio taisykles gamtoje, prie
vandens telkinių.
Pokalbiai: „Kodėl reikia saugoti
gamtą“, „Nešiukšlinkime gamtoje“,
„Dirvožemio tręšimas ekologišku

išlaidas atliekoms tvarkyti.

kompostu“, „Veikime drauge“.
Sveikatos valandėlė „Kova už gyvybę“.

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:
3- 4 m.

domėtis gamtos grožiu, pagal išgales kurti ją
savo aplinkoje, suvokti gamtos kaitą;
nusiteikti laikytis įprastos tvarkos, tinkamai
elgtis gamtoje;

4- 5 m.

5- 6 m.

3- 4 m.

suprasti kaip gera augti sveikam ekologiškoje
aplinkoje.;

suvokti, kokie pavojai tyko prie vandens;
nusiteikti pačiam rūpintis savo sveikata.
Suprasti neigiamą oro taršos poveikį žmogaus
sveikatai;
atsargiai elgtis tvarkant buitines atliekas.;

5- 6 m.

Judrūs žaidimai lavinantys visas
raumenų grupes.

Bandymai: komposto gaminimas,
eksperimentai sus smėliu ir vandeniu,
gamtine medžiaga, gėlių sodinimas
domėtis gamtos grožiu ir jos ekologija. Pajusti panaudojant kompostą.
koks ryšys mus sieja su ja;
Piešimas, tapymas šiomis temomis:
„Džiaugiasi mūsų gatvelė“, „Atliekų
laikytis tinkamo elgesio gamtoje taisyklių.
rūšiavimas“, „Švarus Skaistakalnio
Suvokti, kad gamtoje negalima trikdyti
parkas“, „Mokausi tvarkyti atliekas“.
gyvūnų gyvenimo ritmo;
Plakatų piešimas, reklamų kūrimas
šiomis temomis: „Neterškime gamtos“,
pajausti žmogaus ryšį su negyvąja gamta. „Tausokime žemės gėrybes“, „GamtaRodyti pagarbą savo aplinkai.;
mūsų namai“, „Kviečiu į talką“, „Mes
tvarkyti ir saugoti ją nuo užteršimo. Nusiteikti už sveiką aplinką“.
bendram darbui padedant vienas kitam.
Kopijuoti šiuos žodžius, pavadinimus:
„Mylėkime gamtą“, „Kova už gyvybę“,
„Stiklas“, „Plastmasė“, „Popierius“,
SVEIKATOS SAUGOJIMO VEIKLA
„Metalas“, „Konteineris“.
Gebėti:
Kurti aplikacijas: „Kuo tampa stiklo

asargiai elgtis gamtoje . Atsitikus nelaimei
kreiptis į suaugusį žmogų;

4- 5 m.

Rytinė mankšta „Kviečiame į talką“.
Judrūs žaidimai: „Saulė ir lietus“,
„Traukinys“, „Ką pažadino saulė“.

suvokti kad visa augalija, gyvūnija gali
egzistuoti tik palankiomis sąlygomis ;
suprasti kaip gamta saugo ir stiprina
organizmą( grūdinimasis oru, vandeniu, saule,
nusiraminimas ir poilsis gamtoje.......) ;
MENINĖ VEIKLA
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šukės“, „Kur dedame atliekas“.
Daryti darbelius , žaisliukus iš buitinių
atliekų.
Globos darbai: prižiūrėti akvariume
žuvytes, grupės gėles.
Darbinė veikla: grupės aikštelės,
darželio aplinkos, gėlyno tvarkymas,
Kanklių gatvės tvarkymas.
Dalyvauti talkose: „Mes už švarų
parką“, („Skaistakalnio“, Marijonų g.
Parkų, kapinių tvarkymas).
Piešti ant akmenukų, medžio
trinkelių,skaidrios plėvelės..

Gebėti:
3- 6m.

tyrinėti įvairias galimybes, piešiant
kreidelėmis, tapant akvarele, guašu ant
įvairaus popieriaus, medžiagų;
spalvotomis medžiagomis ir įvairiomis
formomis išreikšti įspūdžius, patirtus
pramogaujant gamtoje ar tvarkant aplinką.
Domėtis gamtos spalvų gama, formų įvairove.
Išgyventi kūrybos džiaugsmą;
pasitikėti savo jėgomis laisvai reiškiant savo
nuotaiką, idėjas, sumanymus.

''Mano teisės ir pareigos''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS

VAIKO VEIKSENOS

PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti
3– 4 m.

4- 5 m.

5- 6 m.

suprasti, kad esi svarbus, bet svarbūs ir kiti
vaikai esantys grupėje;

išsiaiškinti trimečio teises ir pareigas namuose Skaityti ir aptarti A. Karosaitės gero
ir darželyje;
elgesio pradinės ugdomosios knygelės
„Mokausi gražiai elgtis“, S.
Abromavičiaus „Dešimt ačiū“, „Būk
suvokti keturmečio teise ir pareigas;
atidus“.
suprasti, kad visi vaikai yra skirtini, tačiau turi Klausytis skaitomų grožinės literatūros
lygias teises.;
kūrinių apie vaikų elgesį, veiklą ir
atpažinti kokia teise vaikai naudojasi ir
suvokti savo teisę tyrinėti ir pažinti aplinkinį
pasaulį ir nepamiršti savo pareigos jį tausoti ir kokią pareigą atlieka.
saugoti;
Diskusija „Mano poreikiai“.
žinoti ir ginti savo bei kitų teises ir pareigas.
Atpažinti ir aptarti teisių pažeidimų ir
nevykdymo situacijas;
įžvelgti ryšius tarp reiškinių, nustatyti
priežastis ir pasekmes.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

3- 4 m.

Skaityti, vartyti ir pasidžiaugti
knygelėmis: R. Dobrovolskienė „Ei,
vaikuti, duok rankelę, eikime į dailės
šalį“, A. Dovydinaitis „Spalvos ir
spalviukai“.

Gebėti:
suvokti savo teisę būti išklausytas ir pareigą
išklausyti kitus;
pratintis klausytis ir išgirsti kitus;
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Rašyti, kopijuoti savo vardą ir jį
išpuošti.
Kopijuoti ant atskirų lapų: „Mano
teisės“, „Mano pareigos“, „Tėvų
pareigos ir teisės“.
„Minčių lietus“.„Ką daryti, kai
nesutampa vaikų poreikiai ir interesai
žaidžiant“.
Pokalbis „Ar aš moku saugiai elgtis?“
Pratybų užduotys.
Vaikams išdalinti korteles su įvairiomis
situacijomis. Jas apžvelgus, visi
nusprendžia, kuriose vaizduojami

4- 5 m.

5- 6 m.

vaikų, kuriose- suaugusiųjų teisė ar
pareigos. Rūšiuoti korteles.

intuityviai perimti etninį lietuvių kalbos
paveldą, suvokti gimtosios kalbos grožį.
Sukurti vardo teisės gynimo taisykles
Parinkti tinkamus žodžius, užkalbinant draugą (pavyzdžiui.: kreiptis į kitus tik vardu,
ar suaugusįjį;
atsisakyti įžeidžiančių krepinių ir t. t.).
suprasti, kad kiekvienas gali laisvai sakyti tai,
ką galvoja, tik privalu laikytis grupės
taisyklių. Įprasti kalbėti taisyklinga gimtąja
kalba, pilnais sakiniais;
kalbant su bendraamžiais, stengtis nenaudoti
žargonų;
pratintis drąsiai ir išraiškingai kalbėti klausant
draugams.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3- 4 m.

4- 5 m.

Gebėti:
suvokti savo ir kitų teisę į vardą ir pareigą,
nesijuokti iš kitų vaikų vardų. Didžiuotis savo
vardu;
išsiaiškinti ir suprasti tai, jog vardas žmogui
labai svarbus- kreipdamiesi į jį vardu, rodome
pagarbą, o jį iškraipydami- galime kitą įžeisti,
pažeminti.;

Dovanėlių gaminimas neįgaliesiems.
Didaktinis žaidimas „Jausmai“.
Siužetiniai- vaidmeniniai žaidimai:
„Šeima“, „Ligoninė“.
Žiūrėti, skaityti, kartu aptarti iliustruotą
knygelę „Vaiko teisės ir pareigos“.
Sudaryti „Klausimų ir atsakymų
knygą“.
Sudaryti lentelę „Mano teisės į vardą
pažeidimai“, kurioje kiekvienas surašo
savo vardą ir pastebėtus pažeidimus.
Savaitės pabaigoje visi kartu aptaria.
Pokalbis „Kaip tu jautiesi, kai tave
pravardžiuoja“. Palyginti patarles,
priežodžius su teisėmis ir pareigomis.
Atrinkti ir sudėlioti paveikslėlius su
maisto produktais: „Aš mėgstu“, „Kas
teikia malonumą“, „Kenkia sveikatai“.

žinoti savo teisę žaisti ir pareigą priimti į
žaidimą kitus vaikus;

Iškirpti ir suklijuoti „Sveiko maisto
piramidę“.

suvokti skirtingo amžiaus, kitakalbių, neįgalių
vaikų teises ir pareigas;

Įspėjamaisiais į draudžiamaisiais
ženklais pažymėti grupėje ir aikštelėje
vietas, kurios kelia pavojų vaikų
saugumui.

5- 6 m.

stebėti neįgalių bendraamžių nuotraukas ir
išsiaiškinti skirtingus jų poreikius ir
galimybes;
pamąstyti, ar jie norėtų ir gebėtų su jais žaisti,
ar sutiktų juos globoti;
dalintis patirtimi apie neįgaliuosius.
SVEIKATOS SAUGOJIMO
KOMPETENCIJA
Gebėti:
3- 4 m.

„Minčių lietus“, „Mano palinkėjimai
neįgaliems draugams“.

suvokti, kad kiekvienas turi teisę jaustis
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Surinkti aikštelėje stiklo šukes, maisto
atliekas ir panašiai.
Vykti į jaunimo „Skaistakalnio“ parką,
pratintis saugiai elgtis kelyje ir parke.
Ornamentuoti, apipavidalinti parašytus
vardus, plakatus.
Išbandyti ir pajusti, ką reiškia ir ką gali
linija ir dėmė.
Kartu su auklėtoja jausti pareigą padėti,
tvarkyti, puošti grupę.
Išbandyti įvairiausius meninės raiškos

saugus- niekas negali manęs stumdyti ar
mušti'. Suprasti, kad jis neturi teisės skriausti
bendraamžių;
4- 5 m.

suprasti ,kad vaikas turi teisę būti gydomas,
bet jis turi pareigą rūpintis savo sveikata,
valytis dantukus;
sužinoti grūdinimosi svarbą sveikam vaiko
augimui;
laikytis higienos įgūdžių;

5- 6 m.

suprasti savo teisę gyventi ir augti, būti
sveikas, teisę į poilsį ir laisvalaikį;
įprasti atlikti pareigas, gerbti duonelę,
nešvaistyti maisto ir nepamiršti sveiko maisto,
kuris būtinas jų gyvybei ir augimui;
jausti pareigą visada rūpintis savo ir kitų
saugumu ir sveikatos stiprinimu;
kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas.
MENINĖ KOMPETENCIJA
Gebėti:

3- 6 m.

pažinti pagrindines spalvas, jas pavadinti ir
surasti savo aplinkoje. Džiaugtis spalvų
įvairove. Atrasti liniją, dėmę ir jomis žaisti;
spalvomis reikšti savo nuotaiką ir jausmus.
Džiaugtis savo ir kitų kruopščiai padarytais
darbeliais;
išbandyti įvairias dailės technikas;
maišyti kelias spalvas ir išgauti naujus
atspalvius. ;
Branginti savo tautos kultūrą ir tradicijas.
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būdus ir priemones savitai reikšti
mintis, įspūdžius, nuotaikas.

''Moki žodį, žinai kelią''
VAIKO
AMŽIUS

KOMPETENCIJOS
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Gebėti:

3– 4 m.

suprasti kad informacijos šaltiniu gali
būti suaugęs, kiti vaikai ;
naudotis knygelėmis kaip pažinimo,
informacijos, estetiniu šaltiniu;
parinkti ir vartoti žodžius, atitinkančius
apibūdinamą daiktą, savo išvaizdą ir kt.;

4- 5 m.

Klausytis tautosakos kūrinėlio “Ką šneka
lašai” (rinkinys “Pavasarėlis”), lietuvių
liaudies pasakos ,,Saulytė”, J. Nekrošiaus
eilėraščiai ,,Rytas”, informaciniai tekstai
,,Kodėl keičiasi metų laikai”, ,,Orai” (knyga
,,Mano pirmoji enciklopedija”).
Pasimokyti, prisiminti vaizdingų posakių
mįslių.
Išmokti trumpų eilėraščių apie gimtąją kalbą,
knygas.

suvokti tarmišką ir literatūrinę vaiko
kalbą;

Pasiklausyti skaitomo G. Isoko kūrinėlio
„Tyla“ (Rinkinys „Pavasario žibintai“).
Išmėginti tylos bei triukšmo garsų kalbą- ploti,
šūkauti, trepsėti ir kt.

suvokti, kad tautosaka- mūsų kultūros
dalis;
sužinoti apie skirtingų tautų kalbą,
papročius, tradicijas;

Kalbėti greitakalbes „Gervė gyrūnė gyrėsi gerą
girą girioje gėrusi“, „Šešios žąsys su šešiais
žąsyčiais“.
„Užrašyti“ simbolinėmis kortelėmis sumanytą
mintį.
Žaisti muzikinį loto su ritminėmis kortelėmis.

kopijuoti, parašyti ar perskaityti savo
vardą ar kitą žodį nustatant koks garsas
pirmutinis, paskutinis;

Vartyti natų knygas ir pasiaiškinti, kur, kaip ir
kokiais simboliniais ženklais užrašoma
muzika.

tyrinėti balso tembrą- informacija gali
būti perteikiama skirtingai.

Kalbos kampelyje įsirengti senovinių ir
šiuolaikinių knygelių parodą.

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

Didaktiniai žaidimai „Ką sako paveikslėliai“,
„Kur knygelės namai“.

Gebėti:
3- 4 m.

Knygų vartymas, ,,skaitymas”, paveikslėlių
aptarimas.

domėtis knygomis kaip pažinimo,
informacijos šaltiniu

atpažinti savo ir draugų balsus ką nors
deklamuojant, dainuojant;
5- 6 m.

VAIKO VEIKSENOS

klausytis, kalbėti, išklausyti šalia esantį;

Inscenizuoti, vaizduoti trumpus kūrinėlius,
imituoti personažų tembrą, spėlioti, kokia
pasakojimo pabaiga.

savo įspūdžius, mintis, norus išreikšti
kuo įvairesniais būdais: vaizdu, žodžiu,
mimika ir kt.;

Ekskursijos į knygyną, biblioteką.

domėtis žaislinėmis knygelėmis,
iliustracijomis;

Išmoktus, sužinotus, „kalbos perliukus“
užrašyti ir dėti į kalbos skrynelę.

4- 5 m.
suvokti, kad yra daug susikalbėjimo,
susižinojimo su kitais būdų;
suprasti rašytinės ir sakytinės kalbos

Klijuoti įplyšusias knygeles.

Klausytis tarmiškų vaiko ir suaugusiojo kalbos
įrašų.
Klausytis ir išmokti lietuvių liaudies dainų,
žaidimų, ratelių.

5- 6 m.

reikšmę, naudoti ją bendraujant;

Žaisti didaktinį žaidimą „Ką slepia maišelis“.

suprasti, ko moko senolių išmintis,
tautosaka;

Klausytis pasakų įrašų, bandyti pamėgdžioti
kalbą.

nusiteikti bendravimui, plepėjimui,
šmaikštavimui;

Prasimanyti įvairių pokštų, pašmaikštavimų.
Pabūti „vertėju“.

suvokti kalbą kaip mūsų tautos
didžiausią vertybę;
suvokti, kad kiekvienas iš mūsų gali būti
rašytojas, poetas ar dailininkas ir kt.;
nusiteikti gryninti, turtinti savo kalbą,
kalbėti taisyklingai, raiškiai;
domėtis senolių kalba, ugdyti pagarbą
lietuviškam žodžiui, tarmėms;
formuoti rašytinės kalbos raštingumo
pamato prielaidas.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA

3- 4 m.

Gebėti:
bendrauti su kitais ir būti suprastam;

Klausytis tarmiškų vaiko ir suaugusiojo kalbos
įrašų.
Klausytis užsienio kalbos pavyzdžių.
Diskutuoti, kokią kalbą norėtų išmokti.
Žaisti žaidimą „Pasakyk man, kaip...“
Dainuoti, skanduoti, ritmiškai ploti.
Sudaryti savo kalbos „turtintojų“ ratą „Kas
mane moko kalbėti“.
Žaisti žaidimą “Žodžių traukinukas“. Žaisti
stalo žaidimus „Mokausi skaityti“ ir kt.
Kurti mandagaus elgesio ir poilsio taisykles.
Susipažinti su smulkiosios tautodailės
darbeliais, kuriuose naudojami ornamentai.
Kopijuoti raideles, žodžius.
Žaidimai, rateliai.

pasitikėti artimaisiais, tikėti savo jėgomis Piešti įvairiomis dailės priemonėmis. Suprasti
ir žinojimu;
kad ir vaizdais galima perteikti informaciją.
suvokti save kaip savarankišką ,unikalų
asmenį
4 -5m.

5 – 6m.

suprasti kad suaugęs gali būti patarėjas ,
draugas veikloje ir žaidime;
suvokti , kad kiti negali pamatyti, žinoti,
ką jauti, galvoji , jei pats nepasakai,
neparodai mimika, judesiais;
suvokti kad, skirtingų tautų žmonės
kalba skirtingomis kalbomis, tačiau
randą įvairių būdų bendrauti, palaikyti
ryšius.
SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Gebėti:

3- 6 m.

žinoti savo vardą, pavardę, namų adresą;
stengtis kontroliuoti savo veiksmus ,
emocijas;
suprasti, kas kenkia ir kas saugo

Komentuoti savo piešinius.
Iš sulenkto popieriaus daryti knygelę, rašyti
piešti joje, daryti aplikacijas.

sveikatą;
žinoti kai kurių ženklų reikšmes;
žinoti, kalbėtis kaip elgtis
pasivaikščiojimo, išvykų metu, kad
jaustųsi saugus.
MENINĖ VEIKLA
Gebėti:
3 – 6m.

dailės priemonių pagalba išreikšti savo
sumanymus, mintis jausmus;
džiaugtis savo ir kitų dailės kūryba,
aiškinti savo sumanymą, domėtis kitų
idėjomis;
pasijausti reikšmingu, įsijausti atliekant
kokį nors vaidmenį;
vardinti ir pavadinti metų laikų spalvas;
pasakoti, kalbėtis apie tai, kas
pavaizduota darbelyje;
stengtis pažinti ir pavadinti pagrindines
spalvas, atpažinti atspalvius.

Muzikinio ugdymo turinys
AMŽIUS

MENINĖ KOMPETENCIJA

1– 3 m.

MUZIKOS KLAUSYMAS

VEIKSENA

Klausytis linksmų, maršo, ramių
muzikos kūrinių.

Barkauskas „Ežys“.

Nusakyti nuotaiką savais žodžiais,
mimika.

Lietuvių liaudies šokis „Kalvelis“.

Skirti garso savybes (aukštas – žemas,
garsus, tylus).

Lietuvių liaudies daina „Lopšinė“.

Lietuvių liaudies daina „Bėga zuikis pievele“.
Bagdonas „Maršas“.
Lietuvių
liaudies
pakiemyku“.

daina

„Tyku,

tyku

J. Štrauskas „Polka“.
Laumenskienė „Linksma ožkytė“.
Lietuvių liaudies šokis „Klumpakojis“.
DAINAVIMAS
Lietuvių liaudies daina „Grūdu
Dainuoti daineles kartu su auklėtoja, su
čiulkinėlį“.
akompanimentu ir be jo.
Steišūnienės „Meškos miegas“.
Kartu pradėti ir baigti dainelę.
Karoso „Šaltis“.
Prisiderinti prie suaugusiojo balso ir
A. Katinėnies „Raina katytė“.
tempo.
Lopšinės: „A- a – pupa“, „A- A liuli“.
Pratintis atlikti judesius raiškiai.

grūdu

Jausti malonumą dainuojant.

Steišūnienė „Aš meškiukas bau – bau“.

Parodyti emocijas.

Lietuvių liaudies daina „Tupi katins ant
tvoros“.

Gėrėtis gražiomis dainelėmis.

Vanagaitės „Trejų metų“.
Lietuvių liaudies daina „Žvirbli, žvirbli“.

RITMIKA
Ritmiškai eiti, ploti, trepsėti.

Lietuvių liaudies žaidimas „Jurgeli, meistreli“

Ratelis Šteišūnienės „Meškutis“, „Rudenėlio
Judesiais perteikti linksmas, ramias, takeliu“.
maršo muzikos nuotaiką.
Lietuvių liaudies žaidimas „Kiškis piškis
Mokėti eiti ratuku, susikibus rankom.
ilgaausis“, „Maži kiškiukai“.
Raiškiai perteikti personažų judesius.
Ratelis–šokis „Žiema balta“.
Orientuotis erdvėje.

Katinienės ratelis – šokis „Gaidelis“.

Steišūnienės „Vis po du“.
Žilinskas „Vaikų polka“.
Steišūnienės „Tai ratukas“.
Lietuvių liaudies
atsistok“.

žaidimas

„Atsitūpk

-

Lietuvių liaudies žaidimas „Jurgeli meistreli“.

DIDAKTINIAI ŽAIDIMAI
„Kur skamba varpelis?“.

Žaisti su įvairiais žaislais.

Kartu su auklėtoja, o vėliau pagal žodinį Groti su barškučiais „Vaikų polka“.
nurodymą
atlikti
inscenizavimo Steišūnienės „Žirniukų dainelė“
veiksmus.
„Lėlytė eina“.
Pamėgdžioti įvairius garsus.
„Ruda meška“.
Gebėti išgirsti,
emocijas.

žadinti

teigiamas Muzikavimas: groti su barškučiais „Vaikų
polka“.

Pabarškinti su barškučiu.
Tyrinėti garso išgavimo būdą.
Ploti, trepsėti.
Žadinti norą groti.

VAIKO
AMŽIUS

MENINĖ KOMPETENCIJA

3–4m

MUZIKOS KLAUSYMAS

VAIKO VEIKSENA

Dėmesingai klausytis muzikos kūrinėlio.

Lietuvių liaudies daina „Šiltas gražus
Emocionaliai reaguoti į įvairaus pobūdžio rudenėlis“.
muziką.
Lietuvių liaudies daina „Ar nebuvai
miške“.
Klausytis liaudies ir profesionalios muzikos.
Skiepyti pagarbą liaudies muzikai.

J. Štrausas „Polka“.

Klausantis gyvos muzikos (muzikos mokytojos, V. A. Mocartas „Užburtoji fleita“.
muzikos atlikėjų) ir įrašų gebėti apibūdinti Įvairių lopšinių klausymas.
muzikos nuotaiką (linksma, liūdna, drąsi), skirti Lietuvių liaudies daina „Naujienos“.
tempą (lėtas, greitas).
J. Gaižauskas „Polkutė“.
Lietuvių liaudies daina „Bėga zuikis
pievele“.
Baumilas „Maršas“.

DAINAVIMAS
Gebėti:
Dainuoti pratimus, daineles
instrumento pritarimu ir be jo.

su

muzikos Lietuvių liaudies daina „Saulele,
motule“.

Jausti malonumą dainuojant.

I. Steišūnienė „Lietutis“.

Dainavimą palydėti ritminiais judesiais ar garsais Lietuvių liaudies daina „Kiškučiai“.
(ploti, trepsėti, stuksenti ir kt.).
I. Steišūnienė „Prie Kalėdų eglutės“.
Dainuoti natūraliu balsu, neforsuoti.
A. Katinienė „Eglutė“.
Gėrėtis gražiomis melodijomis, dainelėmis.

I.
Steišūnienė
pirštukus“.

„Pašokdinkim

Lietuvių
žvirblis“.

daina

liaudies

„Tupi

V. Bagdonas „Aš buvau pipiras“.
A. Katinienė „Gaidys“.
E. Tolvaišienė „Mamytę myliu“.
Lietuvių liaudies daina
Linkevičiaus „Rida – da“.

harm,

Pratimukai
„Varlytė“,
„Lietutis“,
gėlyčių
uostymas, bitučių zirzimas, „Kiškis
piškis“, „Snaigė“, „Žvirbliukas“,
„Katytė“, „Gaidys“.
Žaidimas „Virė virė košę“.
RITMIKA
Atrasti savo kūno „ritminius instrumentus“
A. Katinienė žaidimas „Ruduo“.
(rankos, kojos, pirštai).
Eiti, bėgti rateliu susikabinus rankomis ir Lietuvių liaudies žaidimas – daina
nesusikabinus, suktis į abi puses po vieną, po du „Dvi vištelės baltos“.
pagal muzikos pobūdį ir ritmą.
Lietuvių liaudies žaidimas „Kiškis
piškis“.
Sudarius ratą, išsisklaidyti ir vėl sudaryti ratą.
I. Steišūnienė ratelis „Šokėjai“.
Ritmiškai priderinti judesius prie žodžių.
Gebėti orientuotis erdvėje, koordinuoti judesius.

Lietuvių liaudies žaidimas „Jurgeli
meistreli“.
A. Katinienė
senis“.

žaidimas

„Sniego

A. Katinienė „Kiškučių žaidimas“.
I. Steišūnienė žaidimas „Mes maži
vaikučiai“.
Lietuvių liaudies žaidimas „Blynai
(užgavėnėms).
Lietuvių liaudies žaidimas – ratelis

„Garnys“.
I. Steišūnienė „Vis po du“.
V. Bagdonas „Pupa“ ratelis.
G. Finarovskis „Tu lėlyte pasėdėk“
žaidimas.
DIDAKTINIAI ŽAIDIMAI
Išgirsti skirtingas melodijas.
Gebėti greitai orientuotis erdvėje.

„Saulutė ir lietutis“.

Gebėti išsibėgiojus sustoti į ratelį.

„Višta ir viščiukai“.

Gebėti pabėgti nuo gaudančiojo.

„Kas čia šoka“.

Žadinti teigiamas emocijas, norą žaisti.

„Sniegas ir kiškučiai“.
„Meška miega“.
„Žaidimas su būgneliu“.
„Traukinukas ir stotelės“.
Lietuvių liaudies žaidimas „Ganiau
ganiau aveles“.
„Gandras ir varlytės“.

MUZIKAVIMAS

„Du paukšteliai“.

Tyrinėti garso išgavimo būdus įvairiais muzikos
instrumentais: gamtos, savo gamybos, ritminiais
vaikiškais muzikos instrumentais improvizuoti, Ritmiškai pritarti savo dainavimui.
kurti ritminius motyvus, ploti, trepsėti.
Ritmiškai pritarti muzikos mokytojo
Skatinti vaikų saviraišką.
grojimui.
Taikyti judesius ramiai ir judriai muzikai.

AMŽIUS

MENINĖ KOMPETENCIJA

4 – 5 m.

MUZIKOS KLAUSYMAS

Ritmiškai pritarti dainelėms „Ar
nebuvai miške“, „Mamytę myliu“.

VEIKSENA

Klausytis įvairių atlikėjų ir grupių muzikos, Lietuvių liaudies daina „Šiltas gražus
atpažinti, kas ją atlieka.
rudenėlis“.
Skirti kai kuriuos muzikinės kalbos elementus: Lietuvių
liaudies
tembro (aukštai, žemai), tempo (lėtai, greitai), „Klumpakojis“.
nuotaikos (gyva, linksma, rami, iškilminga).
Įvairūs kūrinėliai apie rudenį
Atpažinti kas atlieka (vaikas, vyras, moteris).
Daina „Beauštanti aušrelė“.

šokis

Klausytis ir perteikti muziką spalvom.

V. Bagdonas „Mažiukai ožiukai“.

Skiepyti pagarbą liaudies muzikai.

J. Bramsas „Lopšinė“.
Įvairių lopšinių klausymas.
Lietuvių liaudies šokis „Gaidys“.
Įvairūs kūrinėliai apie žiemą.
P.
Čaikovskis
dainelė“.

„Neapolietiška

Lietuvių liaudies šokis „Liaudiška
polka“, „Tu mano motinėlė“.
Lietuvių liaudies daina „Kai aš mažas
buvau“.
G. Vanagaitė „Mamytei“.
Įvairūs kūrinėliai apie pavasarį.
Paukščių balsų įrašų klausymas.
DAINAVIMAS
I. Steišūnienė „Rudenėlio takeliu“.
Lavinti vaikų dainavimo įgūdžius.

Budinavičiaus „Katinėlis“.

Jausti malonumą dainuojant.

Lietuvių liaudies daina
Įvairiai išmėginti balsą, bandant pavirsti įvairiais vilkas pagiry“.
paukščiais, gyvūnais.
O. Pučinskienė „Žiema“.

„Staugia

Pratintis laikytis taisyklingos kūno laikysenos, A. Katinienė „Mes eglutę turime“.
kvėpavimo dainuojant.
Bočkienė „Tau kalėdine eglute“..
Tiksliai intonuoti, dainuoti ritmiškai.
Stunžienė „Žiemos pokštai“.
Formuoti savarankiškus dainavimo įgūdžius –
O. Pučinskienė „Lietuva“.
skatinti dainuoti po vieną.
V. Barauskas „Lietučio pasaka“.
O.
Pučinskienė
„Mamytei“.

„Margutis“,

Katinienė „Pavasarėlis mielas“.
I. Steišūnienė „Mamytei“.
Vokaliniai pratimukai:
Skaičiuotės„Uda uda“,
gandrai ga-ga-ga“.

„Gandrai

Kvėpavimo
pratimai:
gėlyčių
pauostymas, pienės pūko pūtimas,
delnukų šildymas.
Pratimukai: „Kiškis piškis“, „Aš
lietutis lyju“, „Šuniukas au au“,
„Gaidys“,
„Katinėlis“,
„Snaigė
snaigytė“.
Greitakalbė „Gerą girą gardu gerti“.

RITMIKA
Ritmiškai vidutiniu ir lėtu tempu atlikti judesius Žaidimas- ratelis „Ruduo“.
su muzika.
O. Pučinskienė ratelis „Kas ten darže
Šokant ir žaidžiant atlikti įvairius judesius: auga?“.
lengvai bėgti, suktis po vieną ir poromis, ritmiškai I. Steišūnienė „Lapeliai.“
eiti, iš vieno ratuko sudaryti du ratukus,
Lietuvių liedies žaidimas
„Šoko
savarankiškai sueiti į ratuko vidurį ir grįžti atgal.
kiškis šoko lapė“.
Judesiais imituoti charakteringus ratelio veikėjų
R. Bočkienė „Šokis“.
bruožus.
Žinoti šokio ar ratelio nuotaiką.

Z. Venskus žaidimas „Ein senelis
pamažu“.
O. Pučinskienė
rogutėm“.

žaidimas

„Su

Šokis „Tu, girelė Lietuvos“ (pagal
įrašą).
A. Katinienė ratelis „Aš norėčiau“.
V. Juozapaitis šokis „Šokis poromis“.
Ritminis šokis „Katinėlis.“
Lietuvių
liaudies
žaidimas
„Džiaugias senis po žiemos“.
Lietuvių
liaudies
žaidimas
„Garnys“, šokis „Klumpakojis“.

–

Ritminis šokis „Spindulėlis“.
Žaidimas „Velykėlės atkeliavo“.
O. Pučinskienė žaidimas „Varlytės
kva kva“.
Lietuvių
liaudies
„Priegalvėlės“.

žaidimas

Šokis su mamytėm.
Estų liaudies žaidimas „Atsitūpk atsistok“.
R. Bočkienė „Pyragas mamytei“.
Ritminis šokis „Boružėlė septintaškė“
(pagal įrašą).
DIDAKTINIAI ŽAIDIMAI
„Pas lokį šile“.
Greitai orientuotis erdvėje.

„Traukinys“.

Pabėgti nuo gaudančiojo.

„Maršas ir lopšinė“.

Išsisklaidžius sustoti į ratelį.

„Meška miega“.

Pavirsti įvairiais personažais, juos imituoti.

„Žaidimas su būgneliu“.

Žadinti teigiamas emocijas.

„Sėdi senelis“.
„Pelės“.
„Du paukšteliai tupi“.
Lietuvių liaudies žaidimas „Bitele“.
„Laikrodukas“
„Lydekėlė“.

KŪRYBINIAI ŽAIDIMAI
„Vėjas ir lapai“.
Pagal muziką sukurti įvairius judesius.

„Snaigės ir vėjas“.

Pagal muziką išreikšti nuotaiką pantomima.

„Sniego gniūžčių karas“.

Ugdyti kūrybiškumą.

„Saulė, lietus ir paukšteliai“.
„Gėlių šokis“

MUZIKAVIMAS
Tyrinėti garso išgavimo būdus įvairiais muzikos
instrumentais.
Atlikti ritmo ir melodinius pratimus. Ritmiškai
akompanuoti šokiams, dainelėms ir muzikos
mokytojo grojimams.
RITMAS

Lietuvių liaudies šokis
„Klumpakojis“.
Lietuvių liaudies šokis „Suktinis“.
Lietuvių liaudies šokis „Gaidys“.
Susipažinimas su ritmu „Viščiukas
tip tip, tap tap“.
„Kiškutis“.
„Vilkas“.

Tiksliai atkartoti ritminius darinius, paploti,
patrepsėti.

„Lapė snapė“.
„Voverytė greituolytė“.
„Paplok savo vardą“

AMŽIUS

MENINĖ KOMPETENCIJA

5–6 m.

MUZIKOS KLAUSYMAS

VEIKSENA

Ugdyti pastovų interesą ir jautrumą muzikai.

Gaižauskas „Polka“.

Pratinti emocingai reaguoti į jos nuotaiką.

Lietuvių liaudies
bobutė žilą oželį“.

Suprasti kai kuriuos muzikinės kalbos elementus

daina

„Turėjo

ir skirti tempą (vidutinis ir labai greitas), nuotaiką Įvairūs kūrinėliai apie rudenį.
(judri, graudi, energinga, iškilminga, plaukianti ir P. Čaikovskis „Lėlės liga“.
kt.), žanrą (lėtas šokis, lėta daina).
Lietuvių liaudies daina „Aš augau pas
Atpažinti muzikinius instrumentus.
tėvelį“,
„Kalėdinių
giesmių
Išgyventi ir perteikti muziką įvairiais būdais klausymas“.
(dainuoti, šokti, piešti, siūbuoti, trepsėti).
Įvairūs kūrinėliai apie žiemą.
Atpažinti girdėtus kūrinius, ir išsirinkti labiausiai A. Mocartas „Lopšinė“.
patinkančius.
Įvairių lopšinių klausymas.
J. Naujalis „Lietuva brangi“.
Ištrauka iš M. K. Čiurlionio poemos
'Miške'.
Lietuvių liaudies daina „kai aš mažas
buvau“.
Įvairūs kūrinėliai apie pavasarį.
Lietuvių liaudies šokis „Kalvelis“.
R. Korsakovo „Kamanės skrydimas“.
L.

Pavėlaitės „Motulės obelėlė“.

O. Pučinskienės „Ruduo“.

DAINAVIMAS

R. Bočkienės „Ežiukų patalėlis“.
Dainuoti ir tiksliai intonuoti vokalinius pratimus Lietuvių liaudies daina „Oi tu ieva
ir dainas.
ievuže“.
Lavinti vaikų balsus, tyrinėti ir aptarti savo balso „Mano namelis“.
galimybes ir sąmoningai vertinti savo balsą, jį Vokiečių liaudies daina „Žibinto
saugoti.
dainelė“.
Dainuoti dainas su pritarimu ir be jo.
Lietuvių liaudies daina „Šiū namo“.
Taisyklingai kvėpuoti.

Darželio himnas.

Dainuoti raiškiai, emocingai, reiškiant dainos R.
Bočkienė
„Sveikinam
nuotaiką.
Naujuosius“, „Kalėdų senelis“.
Intuityviai pajusti ritmo pulsaciją dainoje.
A. Katinienė „Tu žiemuže“.
Tyrinėti jos dinamiką.
N. Pocienė „Mano tėviškėlė“.
Improvizuoti melodijas garsais, skiemenimis.
Dainuoti savo
skaičiuotes.

vardus,

mįsles,

Lietuvių liaudies daina „Ožys ant
patarles, tilto stovėjo“.

R. Bočkienė „Išdykėlis“.
Jausti malonumą dainuojant lietuvių liaudies O. Pučinskienė „Margutis“.
dainas, pajausti jų nuotaiką.
„Laukiame velykų“.
R.
Bočkienė
„Želmenėlis“,
„Mamytei“, „Gera būti mažu“.
Lietuvių liaudies daina „Tai raibumai

genelio“.
Tolvaišienės „Tu, mano saulelė“.
S. Sinkevičienės „Draugystės ratelis“.
„Saulė ritasi žeme“.
Skaičiuotės „Uda, uda, udada“,
„Šoko kiškis“, „Gandrai, gardrai, ga
ga ga“.
Vokaliniai pratimai: „Jonas joja jo-jaja“, „Vilkas“, „Kalakutas“, „Varna“,
mįslė „Šonas šyla“.

RITMIKA

Katinienės žaidimas „Rudenėlis“.
Lietuvių liaudies
pasėjau linelį“.

žaidimas

„Aš

Pagal muziką atlikti judesius ritmiškai, raiškiai,
Žaidimas–ratelis
„Linksmasis
darniai.
kulniukas“.
Ritmiškai eiti, bėgti, ratu į vieną ir į kitą pusę.
Ritminis žaidimas „Tindi rindi
Sumažinti ir padidinti ratuką, savarankiškai riuška“. (Pagal įrašą).
sudaryti du ratukus.
Lietuvių liaudies ratelis „Žilvytis“.
Mokėti šokti poromis šalia vienas kito ir po vieną
O. Pučinskienės žaidimas „Girios
(dvigubu, liaunuoju, šoniniu).
naujienos“.
Suktis paprastai ir susikibus už parankių.
Ritminis žaidimas „Traukinukas“.
Landžioti pro susikibusias rankas.
Katinienės žaidimas „Ant rogučių“.
Taikyti judesius dainoms ir šokių muzikai.
Šokis pagal įrašą „Tu, girelė
Judesius atlikti grakščiai, emocionaliai, atrasti Lietuvos“.
kada pagal muziką tinka greiti, kada lėti,
Lietuvių liaudies šokis „Kiškelis
plaukiojantys judesiai.
bebėgdamas“,
rateliai
„Oželis
Mikitu“, „Žyds degė degute“.
Ritminis žaidimas „Arabija“.
lietuvių liaudies šokis „Suktinis“,
„Žemaitiška polka“, lietuvių liaudies
šokis „Graži mūsų šeimynėlė“.
Ritminis šokis „Šokinėkit, berniukai,
šokinėkit, mergaitės“.
Šokis poromis „Katins juods“.
Ritminis šokis „Ateina laikas“. (Pagal
įrašą).
DIDAKTINIAI ŽAIDIMAI
„Lapeliai mes, margi“.

Greitai orientuotis.
Atskirti greitą ir lėtą muziką.
Savarankiškai pritaikyti nesudėtingus judesius.
Skatinti savarankišką atlikimą.
Suteikti džiugių emocijų.

„Lydekėlė“, „Atspėk kas dainuoja?“,
„Tupi tupi kelmas“, „Šiaudų batai“,
„Kas ten darže auga“.
„Stovi miške nameliukas“, „Mes
einam per kalnus ir miškus“, „Pelės“,
„Būk vikrus“.
„Padainuosim garsiai – tyliai“, „Lėkė
žvirblis“.
Paltanavičiaus žaidimas „Katinas“.
„Laikrodukas“.

KŪRYBINIAI ŽAIDIMAI

Lietuvių liaudies žaidimas „Bitelė“.

Improvizuoti judesiais pagal muziką, kūrinėlio
temą.
Savo kūno dalis naudoti įvairiuose situacijose „Lapai ir vėjas“.
(vaizduoti žvėrių, paukščių judesius, įvairius „Prisiminus vasarą“.
reiškinius).
„Vėjas ir snaigės“.
„Paukščiai parskrenda“.
„Sniegas ir vaikai“.
„Padaryk figūrą“.
„Ugnies šokis su kaspinais“.
„Gėlių šokis“.

MUZIKAVIMAS

Lietuvių liaudies melodija „Žvejų
polka“,
šokis
„Rugučiai“,
Groti ritminius ir melodinius pratimus, tyrinėti „Klumpakojis“.
garso išgavimo būdus, pritarti ritmiškai muzikos Maršas „Nykštukai“.
mokytojos grojimui.
Pritarti klausantis muzikos įrašų.
Improvizuoti muzikos instrumentais.
„Kas namelyje gyvena“
„Ritė bitė be nagų“ - skaičiuotė.
RITMAS
Atpažinti ritmines natas 'ta' ir 'ti'.

'Šliumpu pumpu
skaičiuotė.

Ploti iš ritminių lentelių.

„Šoko kiškis per virvutę“.

Kurti ritminius motyvus.

„Šakele varnele“.

Atkartoti draugo ir muzikos mokytojos sugalvotą „Gegutė“.
ritmą.
„Paplok savo vardą“

meškinai“

-

Pačiam sugalvoti ir paploti ritmą.

Ritminis pratimas iš kortelių.

Išmėginti įvairiausias ritmo raiškos galimybes Kūrybinė ritminė pasaka „Karalius –
(mediniai šaukštai, kaladėlės, akmenukai ir t. t.).
smuiko
raktas
ir
karalienė–
penklinė“.
Sugalvoti ritmus skaičiuotėms.
Keisti repertuarą reikalui esant.

UGDYMO METODAI, BŪDAI IR PRIEMONĖS

Ugdymo(si) metodas– tai pedagoginio poveikio vaikui ir vaiko poveikio pedagogui, bei
grupės vaikams būdų sistema, padedant siekti ugdymo(si) tikslo ir uždavinių.
Metodai: žodiniai, vaizdiniai, praktiniai. Šių metodų paskirtis padėti atsiskleisti vaikui,
paskatinti jo saviraišką, siekti, kad ugdymo(si) turinys taptų vaiko savastimi. Gali būti naudojami ir
tokie metodai: kūrybiniai–interpretaciniai, skatinimo–inicijavimo, pagalbos–paramos ir kt. Vyrauja
aktyvūs ugdymo metodai, nes vaikai pasaulį pažįsta ir pradeda vertinti tik patys aktyviai veikdami:
žaisdami, dirbdami, bendraudami.
Ugdymo pagrindas– tai tinkamas žaidimo ir tikslingo ugdymo(si) santykis, pirmenybę
teikiant žaidimui.

Ugdymo technologijos:


Ugdymas pavyzdžiu (pedagogo veikla vaiko akivaizdoje, pedagogas pradeda kokią nors
veiklą, vėliau ją savarankiškai tęsia vaikai, pedagogas vaikų žaidimų ir veiklos partneris.
Pedagogas elgesiu, žodžiais, mimika, veiksmais modeliuoja tai ką nori perduoti vaikams).



Vaiko ir pedagogo kūrybinė sąveika (pedagogas inspiruoja vaiko veiklą naujai idėjai,
priima kartu su vaikais bendrus sprendimus, palaiko ir išplėtoja vaiko sumanymus,
netiesiogiai vadovauja vaikų veiklai atvirais klausimais, bendradarbiauja).
Abipusė sąveika leidžia būti aktyviems abiems ugdymo proceso dalyviams.



Savaiminis ugdymas (pedagogas pritaria bet kokiai vaiko veiklai, atliepia vaiko interesus
“čia” ir “dabar” priemonėmis ir vertinimu, palaiko emociniu atsaku, skatina vaiko veiklą
keisdamas aplinką).



Ugdančioji aplinka – erdvės skatinančios vaikų veiklą, pačių vaikų susikuriamos veiklos
erdvės, vaikų dėmesio pritraukimas priemonėmis. Pripažįstama vaiko teisė rinktis veiklą,
erdvę ir draugus. Sudaromos sąlygos vaikams judėti iš vienos ugdomosios erdvės į kitą,
keičiant veiklos pobūdį.
Visos šios technologijos derinamos ugdymo procese. Orientuojamasi į vaiko poreikius,

interesus, garantuojamas fizinis saugumas, palanki socialinė aplinka ir gera emocinė atmosfera.
Išlaikoma aktyvi vaikų veiklos ir poilsio kaita, derinamas savaimingos ir organizuotos
veiklos, bei fizinę, psichinę ir socialinę vaikų raidą skatinančios veiklos santykis.
Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant organizuotoje
veikloje, žaidžiant, atliekant savitvarkos darbus, pasivaikščiojimų metu ir t.t. Ugdymo turinys

pritaikomas pagal kiekvieno vaiko ir bendrą grupės lygį, perteikiamas organizuojant visos grupės
veiklą, nedidelėmis grupelėmis ir individualiai.
Programoje apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, 40 straipsniu 2 punktu
„Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas teikiančios
mokyklos materialioji aplinka, kuriama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais
švietimo aprūpinimo standartais“ įsigyjamos ir naudojamos įvairios ugdymo priemonės :


Vaikų grožinė pažintinė literatūra, enciklopedijos, vaikų periodiniai leidiniai, metodinė
literatūra, plakatai, albumai, paveikslai.



Techninės bei skaitmeninės ugdymo priemonės, kompiuteriai.



Sporto inventorius ir įranga.



Muzikos, vaizdo ir garso priemonės.



Vaikams skirti darbo įrankiai, priemonės ir įranga, eksperimentavimui, tyrinėjimui ir
bandymams atlikti.



Priemonės vaikų meninei, vaidybinei veiklai.



Žaislai, stalo, konstrukciniai, kompiuteriniai žaidimai.



Įranga ir medžiagos vaikų meninei, kūrybinei veiklai.



Specialiosios ugdymo priemonės, pritaikytos vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių.



Funkcionalūs, estetiški atitinkantys higienos normas baldai, ir inventorius, lauko aikštelių

įranga.
Ugdymo priemonės nuolat atnaujinamos ir papildomos atsižvelgiant į lankančių vaikų
ypatumus ir poreikius.

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaiko pasiekimai– tai gyvenimo ir ugdymo(si) realybėje įgytos kompetencijos
(vertybinės nuostatos, gebėjimai, supratimas, patirtis). Vertinimas tai nuolatinė informacija
apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus, bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir
apibendrinimas.
Pagrindinė vaiko pažangos vertinimo nuostata– kiekvieną vaiką įvertinti
individualiai, jo dabartinius pasiekimus lyginant su ankstesniaisiais jo paties rezultatais.
Stebėti ar vaikas daro pažangą ar ne. Ieškoti įvairių būdų kaip jam padėti.
Vaiko pažangos vertinimo modelis:

PEDAGOGAS

TĖVAI
Ugdymo procesas

VAIKAS







Informacija apie vaiką (anketiniai duomenys, sveikata);
Tėvai apie vaiką (įvairiais būdais ir formomis sudaryti galimybę tėvams tapti lygiaverčiais
vertinimo partneriais);
Vaiko gebėjimų, įgūdžių, mokėjimų vertinimas ( vaiko asmenybės raidos rodikliai);
Darbai atspindintys vaiko pažangą;
Vaiko pažangos vertinimo aprašymas.
Vaiko pažangos vertinimo paskirtis:






Stebėti vaiko asmenybės augimą;
Sekti vaiko pažangą;
Suteikti objektyvią informaciją tėvams;
Pritaikyti ugdymo programos turinį vaiko poreikiams.
Vertinimas atliekamas taip, kad garantuotų gerą vaiko savijautą ir skatintų
ugdymą(si). Pedagogas vertina ne vaiko raidą, o pasiekimus. Vertinti gali auklėtojos,
įstaigos specialistai, papildomo ugdymo pedagogai, įstaigos vadovai. Vertinant dalyvauja
vaikų tėvai. Vertinant kreipiamas dėmesys ar vaiko pasiekimų lygis atitinka numatytus
ugdymo uždavinius išsiaiškinami individualūs vaiko pasiekimų ypatumai, individuali
pažanga. Pagrindinis informacijos rinkimo būdas yra vaiko stebėjimas kasdienėje veikloje.
Gali būti taikomi ir kiti būdai: pokalbis su vaiku ir jo tėvais, vaiko ir kūrybos darbelių
analizė, kalbos garso įrašų bei veiklos analizė.

Vertinimo procedūra turi užtikrinti gerą vaiko savijautą, siekiama, kad vaiką
motyvuotų įdomiai ir prasmingai veiklai, didintų vaiko savivertę.
Vaiko vertinimo duomenys neviešinami, garantuojamas jų laikymo saugumas.
Laikomasi ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos.
Vertinama du kartus metuose(rugsėjo-spalio mėn ir gegužės-birželio mėn).

Rodikliai:
PAŽINIMAS (1– 2m.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atpažįsta save veidrodyje.
Paprašius deda 2 – 3 kaladėles vieną ant kitos.
Pažįsta tėvus, brolius, sesutes, senelius.
Žino savo vardą.
Akimis seka riedantį kamuolį.
Parodo vieną kūno dalį.
Išima ir sudeda daiktus.
Parodo pavadintą paveikslėlį, žaislą.
KALBA (1– 2 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Norą reiškia vieno žodžio sakiniu.
Duoda ar parodo, jei prašome, „duok man“, „parodyk man“.
Pamėgdžioja 2 – 5 žodžius.
Sakydamas „ne“ papurto galvą.
Taria garsus a, o, u, m, p, b.
Parodo 3 – 5 paveikslėlius knygoje, kai suaugęs paprašo ir pavadina tuos paveikslėlius.
Pradeda sakyti „aš“, „tu“, „man“.
Parodo 3 savo kūno dalis.
Įvairiais garsiniais signalais atkreipia dėmesį į save.
BENDRAVIMAS (1– 2 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akimis palaiko ryšį su jį prižiūrinčia auklėtoja.
Dalyvauja žaidime – stumia mašiną, ridena kamuolį su kitu vaiku 2 – 5 min.
Džiugiai pasitinka ateinantį.
Rodo savo žaislą.
Jaučia vis didesnį malonumą žaisdamas su bendraamžiais ir tyrinėdamas.
Paduoda suaugusiajam knygutę paskaityti ar pavartyti kartu.
Bendraudamas su kitais labiau valdo savo impulsyvumą.
ŽAIDIMAS (1– 2 m.)

1.
2.
3.
4.

Mėto žaislus.
Pastato iš 2 kubelių bokštą.
Stuksena žaislus vieną į kitą.
Gali prasmingai žaisti vienas.

5. Bando žaisti dviese (vienam įsijungiant į kito vaiko žaidimą).
6. Jam paridentą kamuolį ridena atgal.
7. Spaudinėja žaislus skleidžiančius garsus.
MENINĖ VEIKLA (1–2 m.)
1.
2.
3.
4.

Noriai keverzoja vaškinėmis kreidelėmis, flomasteriu popieriaus lape.
Drąsiai liečia plastiliną, molį, tešlą.
Lamdo, gniaužo, plėšo popierių.
Bando piešti guašu piršteliais.
JUDĖJIMAS (1–2 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mėto daiktus.
Sėdi ir atsistoja.
Nepargriūdamas spiria kamuolį.
Vaikšto savarankiškai (kartais prisitaikydamas).
Pasilenkia, bando bėgti, gali žengti kelis žingsnius atbulas.
Atsitūpus paima daiktus.
Šliaužia, ropoja laiptais viršun.
Nepargriuvęs nubėga 5 metrus ir toliau.
PAŽINIMAS (2–3 m.)

1. 2 spalvų daiktus atsirenka iš daug kitų.
2. Skiria vieną ir daug, didelį ir mažą.
3. Pavadina 4 nesudėtingus paveikslėlius.
4. Pažįsta savo drabužius.
5. Skiria ir lygina 3 spalvas.
6. Pažįsta šešias ar daugiau kūno dalių.
7. Daiktus paprašius įdeda „į“, padeda „ant“, „po“.
8. Save ir kitus vadina vardais.
9. Surenka žaislą iš 4 dalių.
10. Žaidžia su daiktais vaizduotės žaidimus.
11. Įvardija veiksmus pavaizduotus paveikslėliuose.
KALBA (2–3 m.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Žodynas gali siekti du šimtus žodžių.
Kalboje vartoja neiginį „ne“.
Vartoja būdvardžius ir prieveiksmius. Išvardija dienos įvykius.
Atsako į klausimą „kur yra...“.
Pakartoja 4 skiemenų žodžius.
Kalboje pasireiškia fantazija.
Sujungia 2 žodžius į frazę, nurodydamas, kieno tas daiktas (tėtės mašina).
Sako: dar, vėl, daug.
Pasiprašo žodžiu į tualetą.

10. Parodo pirštais kiek jam metų.
11. Klausia „kas čia“.
12. Taria garsus: r, š, z, ž.
BENDRAVIMAS (2–3 m.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kai primename pasisveikina su suaugusiais ir vaikais (pažįstamais).
Mielai dalyvauja mažos grupelės veikloje (2 – 3 vaikai).
Noriai žaidžia žaidimus vaidmenimis (tu – tėtis, aš – mama).
Sako „ačiū“, „prašau“, kai primenama.
Labai nori būti pastebimas ir vertinamas.
Klauso muzikos ar pasakojimo 5 – 10 min.
Suvokia jausmus ir išreiškia žodžiais: liūdnas, linksmas ir t. t.
Geriau supranta kitų jausmus.
ŽAIDIMAI (2–3 m.)

1. Ilgesniam laikui įsijungia į kito vaiko žaidimą.
2. Žaidžia grupelėmis po 2 – 3 vaikus.
3. Taisyklingai ant stovelio užmauna 5 ir daugiau žiedų.
4. Dėlioja dėliones.
5. Žaidžia siužetinius žaidimus.
6. Stato statinius iš statybinės medžiagos, konstruktorių.
7. Žaidžia „gyvulių, paukščių, gėlių“ ir t.t. loto.
8. Dėlioja vaisių – daržovių ir medžių – krūmų paveikslėlius.
9. Žaidžia su mediniais, plastmasiniais, pliušiniais žaislais.
10. Žaidžia žaidimus vaidmenimis.
MENINĖ VEIKLA (2–3 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Piešia apvalias formas.
Vynioja ir lanksto popierių.
Noriai daro vaizdelius iš gamtinės medžiagos.
Didelį popieriaus lapą drąsiai plėšo mažais gabalėliais, ilgomis plonomis juostelėmis
(vabaliukai, kirmėlytės).
Piešia mėgdžiodamas (pagal pavyzdį).
Piešia pamėgdžiodamas horizontalias ir vertikalias linijas.
Maigo, gnaibo, kočioja, volioja plastiliną, molį, tešlą.
Teisingai laiko piešimo priemones.
Noriai piešia guašu pirštukais ir plaštakomis.
JUDĖJIMAS (2–3 m.)

1.
2.
3.
4.
5.

Abiem kojom nušoka nuo laiptelio.
Eina atbulas.
Pastovi suglaudęs kojas ir užmerkęs akis.
Meta kamuolį suaugusiajam.
Žaidžia tupėdamas.

6. Palipa 3 kopėčių laipteliais.
7. Spiria didelį kamuolį.
8. Gerai išlaiko pusiausvyrą.
9. Nueina 3 m. ant pirštų.
10. Su pagalba arba prisilaikydamas lipa laiptais žemyn.
11. Ridena įvairius kamuoliukus.
12. Pašoka abiem kojom nuo žemės.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA (3–4 m.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taisyklingai taria daugumą kalbos garsų;
Klausosi grožinės literatūros kūrinėlių, suvokia jų prasmę.
Bando deklamuoti trumpus eilėraštukus.
Paprašius, pasako vardą ir pavardę.
Supranta ir reaguoja į vieno-dviejų žodžių nurodymus;
Pasakoja gerai žinomą istoriją.
Vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius.
PAŽINIMO KOMPETENCIJA (3–4 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas.
Lygina vieną daiktą su kitu (3 ir daugiau daiktų).
Pasako kurie daiktai tinka į porą.
Domisi knygelėmis, keliais žodžiais pasako ką mato iliustracijose.
Sudeda paveikslėlius iš kelių daiktų.
Skaičiuoja iki 3 ir daugiau.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA (3–4 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sutaria ir žaidžia su kitais vaikais.
Geba ramiai išsiskirti su artimaisiais ir prisitaikyti naujoje aplinkoje;
Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.
Tausoja, saugo savo ir kitų žaislus.
Bendrauja ir sutaria su bendraamžiais ir suaugusiais.
Suvokia savo ir kitų jausmus ir tinkamai į juos reaguoja;
Sveikinasi su pažįstamais žmonėmis.
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA (3– 4 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Išlaiko pusiausvyrą lėčiau ir greičiau eidamas.
Bando pats apsiauti, apsivilkti.
Nusiplauna ir šluostosi rankas, kai suaugęs jam padeda.
Nori viską daryti pats, nors ir nelabai sekasi.
Žengdamas tai viena, tai kita koja, lipa laiptais.
Šokinėja per nedideles kliūtis.
Laipioja neaukštomis kopetėlėmis.
Meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio atstumo.

MENINĖ KOMPETENCIJA (3– 4 m.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juda pagal muzikos ritmą.
Emocionaliai reaguoja į įvairaus pobūdžio muziką;
Dainavimą, muziką palydi ritminiais judesiais- plojimu, barškinimu, judesiais ir t. t.
Piešia apvalias formas.
Taisyklingai laiko pieštuką.
Piešia kreidelėmis, pieštuku, tapo teptuku, pirštais.
Iš plastilino lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir kt.
Bando kirpti žirklėmis juosteles.
SOCIALINĖ EMOCINĖ KOMPETENCIJA (4–5 m.)

1. Bendrauja su vaikais ir suaugusiais.
2. Paslaugus, padeda kitiems.
3. Prašo pagalbos, susidūrus su problema.
4. Esant konfliktinei situacijai sugeba, mandagiai paaiškindamas, apsiginti.
5. Suvokia savo kaltę ir atsiprašo.
6. Moka tinkamai elgtis viešose vietose.
7. Laikosi taisyklių, susitarimų, motyvuoja savo elgesį.
8. Atsiprašo be priminimo.
9. Gerbia ir užjaučia silpnesnius.
10. Žaidžia su 2-3 vaikais kartu.
11. Suvokia savo galias ir nesėkmes, jas atskleidžia kitiems.
12. Pasiklausia, ar gali pasinaudoti kito asmens daiktu.
13. Pasidalija žaislais su kitais.
PAŽINIMO KOMPETENCIJA (4–5 m.)
1. Pažįsta ir suranda aplinkoje daugiau nei 4 pagrindines spalvas.
2. Pasako pavadinto daikto spalvą.
3. Pavadina 5 medžiagas.
4. Grupuoja, lygina, klasifikuoja daiktus pagal vieną savybę.
5. Pasako paros dalių pavadinimus ir su tuo susijusią veiklą.
6. Išmano daiktų sąvokas (sunkus – lengvas, aukštas – žemas, didelis – mažas).
7. Pažįsta keletą simbolių ir juos lygina.
8. Domisi knygelėmis, TV laidomis.
9. Domisi raidėmis ir žodžiais.
10. Skaičiuoja nuo ir daugiau.
11. Piešia žmogų (galva, liemuo, galūnės).
12. Kopijuoja savo vardą.
13. Stebi ir tyrinėja daiktus.
14. Domisi jį supančiu pasauliu, jį tyrinėja.
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA (4–5 m.)
1. Taisyklingai taria beveik visus kalbos garsus.

2. Domisi raidėmis ir žodžiais.
3. Vartoja nesudėtingus sudėtinius sakinius.
4. Pasakoja trumpas istorijas, pasakas ir tai, ką sukūrė.
5. Nuosekliai pasakoja apie du įvykius.
6. Raiškiai deklamuoja eilėraštį.
7. Paprašius suranda paveikslėliui ar žaislui porą.
8. Vartoja giminystės ryšį nusakančius žodžius (senelis, dėdė, sesuo ir t.t.).
9. Vartoja sąvokas “vienas, keletas, daug”.
10. Gali pasakyti kuris garsas tylus, kuris garsus.
11. Supranta palyginimus (gražus, gražesnis, gražiausias).
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA (4–5 m.)
1. Žino, kad savo saugumu turi rūpintis pats.
2. Supranta, kad atsitikus nelaimei reikia kviestis suaugusįjį.
3. Žino, kad gatvėje gali būti pavojinga, laikosi prie suaugusiojo.
4. Atsargiai elgiasi su žirklėmis.
5. Supranta, kad ugnis– pavojinga.
6. Stengiasi netrukdyti kitų ramybės, poilsio.
7. Bėga keisdamas kryptį.
8. Stovi ant vienos kojos 4 – 8 sekundes.
9. Eina suoliuku ar rąstu išlaikydamas pusiausvyrą.
10. Šokinėja nuo vienos kojos ant kitos pakaitomis.
11. Šoka 6 kartus pirmyn ir atgal.
12. Meta kamuolį vienas kitam.
13. Ridena kamuolį pro vartus.
14. Meta ir gaudo atšokusį kamuolį.
15. Klausydamas muzikos ritmo atlieka judesius.

MENINĖ KOMPETENCIJA (4–5 m.)
1. Skiria kai kurių instrumentų tembrą ir muzikinio kūrinio nuotaiką.
2. Sugeba intonuoti nesudėtingas daineles.
3. Šokant ir žaidžiant sugeba atlikti įvairius judesius: suktis po vieną, du, eiti rateliu, poromis ir
t. t.
4. Dainavimą palydi ritminiais judesiais- plojimu ir t. t.
5. Turi deklamavimo įgūdžių pradmenis.
6. Vaidina, bando išreikšti kokius nors ryškius bruožus (baimės, džiaugsmo ir t.t.).
7. Išryškina veikėjo elgseną, judesius, kalbos manierą.
8. Reiškia linijomis, spalvomis, literatūros, muzikos ar kitus meninius įspūdžius.
9. Moka kirpti tiesias linijas.
10. Derina kelis meninius raiškos būdus (aplikavimą, piešimą, tapymą ir t.t.).
11. Lipdo iš vieno gabalo (ištempiant, sulenkiant detales).
12. Darant darbelius, lipdant įvairiai jungia detales, prideda įvairios medžiagos elementus
(plunksną, riešuto kevalą ir t.t.).
SAVARANKIŠKUMO ĮGŪDŽIAI (4–5 m.)

1. Apsirengia ir nusirengia.
2. Atsisagsto ir susisagsto drabužius.
3. Apsiauna ir susisega batus (išskyrus raištelius).
4. Savarankiškai plauna rankas, veidą, valosi dantis, bet kartais reikia priminti.
5. Geba nusiplauti kojas.
6. Susišukuoja trumpus plaukus.
7. Savarankiškai pavalgo ir nusineša indus.
8. Pavalgius, nuvalo stalą.
9. Serviruoja stalą žodinę instrukciją.
10. Susitvarko žaislus ar darbo vietą (kartais reikia priminti).
11. Prižiūri ir palaisto gėles (stebint suaugusiajam).
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA (5–6 m.)
1. Klausinėja apie nežinomus žodžius
2. Mintinai moka 4–5 eilėraščius
3. Moka patarlių, mįslių, priežodžių
4. Vartoja daug apibendrinamų žodžių
5. Vartoja sinonimų, antonimų
6. Vartoja vietą ir laiką apibūdinančius žodžius
7. Pastebi savo ir draugų kalbos klaidas, taiso
8. Kuria savo kalbą, naujus žodžius
9. Žino socialinių objektų pavadinimus
10. Vartoja kiekinius ir kelintinius skaičiavimus
11. Teisingai vartoja prielinksnius
12. Pasakoja pagal pavadinimą, iš patirties atpasakoja
13. Sieja kalbinę raišką su kitomis raiškos formomis vaizdu, judesiu.
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA (5–6 m.)












Suvokia šeimą, šeimos narių ryšius
Prisitaiko prie šeimos bendravimo normų
Žodžiais imituoja suaugusiųjų kalbą
Laikosi grupės dienotvarkės ir susitarimo taisyklių.
Pastebi kitų klaidas.
Pripažįsta savo klaidas, netinkamus poelgius.
Moka ir žino kaip elgtis įvairioje aplinkoje.
Suvokia ir valdo savo emocijas.
Suvokia kitų emocijas ir tinkamai į jas reaguoja.
Pozityviai vertina save ir kitus
Moka būti paslaugus kitiems
SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA ( 5–6 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eina, šliaužia, ropoja suoleliu pirmyn, atgal, apsisuka, išlaiko pusiausvyrą.
Judant geba staigiai sustoti po signalo, keisti kryptį, persirikiuoti.
Laisvai laipioja nevienodo aukščio paviršiais.
Vis tiksliau meta, spiria į taikinį ir gaudo.
Savarankiškai pasirenka drabužius pagal oro temperatūrą ir sezoną
Reguliuoja vandens temperatūrą plaudamas rankas
Savarankiškai valosi dantis, naudojasi muilu, servetėle ir t.t
Gerai atlieka visus savitvarkos darbus

9. Suvokia pavojingas situacijas, žino kaip reikia jų išvengti(gatvėje, gamtoje, namuose,
įstaigoje)
10. Suvokia, kad daiktai gali būti ne tik naudingi, bet ir pavojingi
11. Suvokia kaip jaučiasi, ieško konflikto sprendimo, nusiraminimo
12. Kontroliuoja emocijas
13. Pats pasiruošia miegui
14. Suvokia, kad vaistai naudojai sergant, kai blogai jaučiasi, kreipiasi pagalbos
PAŽINIMO KOMPETENCIJA (5–6 m.)
1. Žino ir pasako kur gyvena, savo vardą pavardę
2. Skiria spalvas, pavadina
3. Klasifikuoja daiktus pagal įvairius požymius
4. Skaičiuoja 10 (ir daugiau) ribose
5. Atpažįsta parašytus skaitmenis
6. Raidę suvokia kaip garso ženklą
7. Kopijuoja raides, skaitmenis
8. Įvardina metų laikus, jų požymius
9. Tiksliai vartoja sąvokas apibūdinančias paros dalis, metų laikus
10. Suvokia pagrindines saugaus elgesio taisykles
MENINĖ KOMPETENCIJA: MUZIKA (5–6 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noriai klauso muzikos, skiria ją pagal žanrus
Geba apibūdinti muzikos kūrinio nuotaiką
Išmoksta nemažai šokio elementų, geba keisti judesius pagal muziką.
Greita orientacija muzikiniuose, didaktiniuose, kūrybiniuose žaidimuose
Sugeba tiksliai intonuoti vokalinius pratimus, nesudėtingas daineles.
Dainuoja daineles išraiškingai, emocionaliai
Mėgsta dainuoti solo prieš publiką.
Atpažįsta ritmines daineles (ta ir ti), ploja iš ritminių lentelių.
MENINĖ KOMPETENCIJA: VAIDYBA (5–6 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuria ar savaip perkuria draminį siužetą
Perteikia vaidmeniui būdingą kalbą, intonaciją, judesius
Iš žaislų ar daiktų sukuria dekoracijas, vaidinimo reikmenis, garsus, kostiumus ar jų detales
Geba rodyti kūrybinę iniciatyvą – vaidinti, improvizuoti, baigti pasaką
Geba atskirti išmonę nuo realybės
Turi pasakojimo ir deklamavimo įgūdžių pradmenis
MENINĖ KOMPETENCIJA: DAILĖ (5–6 m.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geba savarankiškai pasiruošti
Moka saugiai ir taupiai elgtis su dailės priemonėmis, medžiagomis
Laisvai reiškia įspūdžius, sumanymus bent keliomis dailės raiškos priemonėmis
Kuria įvairius darbelius iš smulkių detalių, sėklų ir kt.
Iškerpa geometrines ir netaisyklingo kontūro formas
Kruopščiai atlieka dailės darbelius, rodančius gerą akies ir rankos koordinaciją
Grožisi savo ir kitų dailės darbeliais

8. Aiškina savo sumanymą, domisi kito idėjomis
9. Susitvarko savo darbo vietą
1–3 M. VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Vaikų pažangos vertinimas lopšelinėse grupėse atliekamas 2 – 3 kartus per metus.
Pirmasis vertinimas atliekamas vaikui pradėjus lankyti lopšelį, pasibaigus adaptacijos
periodui.
Antrasis vertinimas po pusmečio.
Vertinama remiantis stebėjimų išvadomis, tėvų pateikiamais duomenimis apie vaiko
raidą, vaiko vertinimo rodikliais.
Vertinami bendravimo ir kalbos, pažinimo, judėjimo, meninės veiklos ir žaidimų
gebėjimai ir įgūdžiai.
Kiekvieno vaiko gebėjimų ir įgūdžių lygis aprašomas individualiai. Pirmiausia – tai
ką vaikas sugeba, yra pasiekęs, kas jam sekasi geriausiai, po to – ko sieksime, tobulinsime
pirmame pusmetyje. Po antro vertinimo pažymime ką toliau ugdysime ir tobulinsime.
Išsami informacija apie vaiko raidą, pasiekimus, pažangą pateikiama žodžiu
individualiai tėvams.
3– 5 M. VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Vertinant grupės vaikų įgūdžius ir gebėjimus, pildomos kompetencijų lentelės du, tris kartus
metuose, nurodant datą.
Pirmasis vertinimas atliekamas vaikui pradėjus lankyti darželį arba mokslo metų pradžioje.
Vertinama remiantis stebėjimų išvadomis, tėvų pateikiamais duomenimis apie vaiko raidą,
vaiko vertinimo rodikliais.
Vertinamos vaiko kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo
ir meninė.
Vaikų pasiekimų lygis žymimas lentelėje sutartiniais ženklais:


Sekasi gerai– žalia;



Sekasi vidutiniškai– mėlyna;



Sekasi sunkiai– raudona.

Užpildžius kompetencijų lenteles, remdamasis vertinimu, pedagogas numato sritis, kuriose
vaikams reikės paramos. Lentelėje numatomi konkretūs ugdymo tikslai ir uždaviniai kiekvienam
vaikui ar vaikų grupelei (pavyzdys socialinė kompetencija.). Priedas Nr. 2. metų pabaigoje,
diagramoje atspindima grupės pažanga, rezultatai.
Kiekvieno vaiko pažanga ir pasiekimai plačiau aptariami individualiai su tėvais

KAI KURIŲ PROGRAMOJE VARTOJAMŲ ŽODŽIŲ REIKŠMĖS:

ADAPTACIJA– ( lot. adaptatio – pritaikymas, priderinimas): 1. žmogaus prisitaikymas prie
kintančių gyvenimo sąlygų.
AKOMODACIJA– ( lot. accomodatio – pritaikymas, prisitaikymas).
ASIMILIACIJA– ( lot. supanašėjimas – 4. naujų žinių įtraukimas į turimą žinių sistemą. 5. individo
įsijungimas į grupę, perėmimas jos priimtų nuostatų.
ASIMILIUOTI– ( lot. asimilare ): įtraukti į save ( įsijungti į ką nors ).
BRANDUS – 3. puikios kvalifikacijos, subrendęs.
DEMOKRATIJA – ( gr. demokratija – liaudies valdžia): valdžia, faktiškai ar formaliai kylanti iš
visuomenės ( bendruomenės ) daugumos valios.
DERMĖ– 1. sandora, taika, vienybė.
ETOSAS– ( gr. ethos – paprotys, įprotis, būdas ), socialinės grupės priimtų normų, reguliuojančių
jos narių elgesį, visuma ).
HUMANIZMAS – ( pranc. humanizme ): 1. pažiūrų sistema, žmogų laikanti pagrindine vertybe, jo
gerovę – socialinių institutų vertinimo kriterijumi, o lygybę, teisingumą, žmogiškumą – trokštamais
žmonių santykių principais.
INKLIUZIJA – ( lot. incliusio – uždarymas ): įsiterpimas, intarpas.
KVALIFIKACIJA - 1. tikimo, pasirengimo kuriam nors darbui, amatui, laipsnis. 2. profesija,
specialybė.
METODAS – ( gr. methodos – tyrimo kelias ): 1. tikslo siekimo, veikimo būdas, veiklos tvarka,
sąmoningai naudojama kokiam nors tikslui pasiekti; 2. reiškinių tyrimo būdas.
MISIJA – ( lot. missio – siuntimas, pavedimas ): 3. Atsakingas uždavinys, paskirtis, pašaukimas.
PRIORITETAS – ( vok. Prioritat, lot. prior – pirmas ): 1. ko nors pirmumas...2. pirmenybė kokio
nors akto, įstatymo, nuostatų, taisyklių reikšmė.
PROCESAS – ( lot. processus – žengimas pirmyn, eiga ) 1. eiga, vyksmas, vystymasis, būvių kaita,
veiksmas ).
PROGRAMA – ( gr. programma – paskelbimas ): 1. kokio nors veiksmo planas; 2. visuomeninės
organizacijos, politinės partijos arba veikėjo pagrindinių uždavinių, tikslų ir veikimo visuma...
REFLEKTUOTI – ( lot. reflectere – atspindėti ): 2. susikaupus mąstyti.
SOCIALINIS – ( lot. socialis ): visuomenės, visuomeninis.
SOCIALIZACIJA – ( lot. socialis – visuomeninis ): , individo tapimas visuomeniniu žmogumi,
asmenybe.
TIKSLAS – norimas pasiekti dalykas, siekimas.
UGDYMO (-SI ) TECHNOLOGIJA – pasirinktos ugdymo filosofijos pagrindu sudaryta metodinių
būdų sistema ugdymo (-si) tikslams pasiekti.
UŽDAVINYS – 1. užduotas, pavestas darbas. 2. klausimas, reikalingas išsprendimo, atsakymo.
VEIKTI – 1. užsiimti kuo, dirbti, daryti. 4. rodyti veiklumą...
VERTYBĖS – 1. vertas, brangus daiktas: piniginė vertė, kultūrinė vertė, jų saugojimas.
VIZIJA – ( lenk. Wizija , lot. Visius ) -: 1. tariamas vaizdas, regėjimas, fantazijos sukurtas
paveikslas. 2. Svajonė.
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