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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ikimokyklinio ugdymo programa (toliau Programa) numato ugdymo(si) tikslą, uždavinius,
Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus, sritis, pasiekimų ir
pažangos vertinimo gaires. Įgyvendinant Programos kryptis, siekiama ugdymo(si) kokybės,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) tęstinumo ir prieinamumo, pedagogų, tėvų bei
socialinių partnerių pastangų sutelktumo.
SIEKIAMYBĖS:

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir kiti ugdytojai atpažins vaikų ugdymosi pasiekimus ir
poreikius, sėkmingai įgyvendins ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų
grupei, stebės vaikų pažangą ir tikslingai ugdys kiekvieną vaiką.

 Vadovautis nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir
ugdytojų profesionalumo užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi.

 Orientuotis į visas vaiko raidos sritis – sveikatos, socialinę, kalbos, pažinimo, meninę.

VAIKAI IR JŲ POREIKIAI
Vaiko poreikiai ir jo ugdymas remiasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m.
liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin., 1995, Nr. 60-1501).
Kiekvienas vaikas turi teisę tinkamai ugdytis:
27 str. 1. Valstybės dalyvės pripažįsta kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo
sąlygas,kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.
Vaikai turi jaustis mylimi, fiziškai ir emociškai saugūs, įvertinti, ypatingi, pripažinti, juos
reikia priimti tokius, kokie yra.
Pedagogo veikla ankstyvojo amžiaus grupėse remiasi pagrindinių šiam amžiui būdingų
poreikių tenkinimu ir ugdymu (Dodge, Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas, 2007).
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikiai labiau orientuoti į saviraiškos,
kūrybiškumo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, bendravimo, pažinimo aspektus, užtikrinant
tęstinumą bei dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
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Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių ir kitakalbių vaikų įsitraukimui bus atsižvelgiama į
vaiko pažintinės veiklos, elgesio, bendravimo, judėjimo ir kitus ypatumus, dėl kurių jų ugdymas(is)
skiriasi nuo bendraamžių. To pasekoje bus kryptingiau individualizuotas vaikų ugdymą(sis),
prireikus nukreipiant vaikus ugdymosi poreikiams įvertinti ir reikiamai pagalbai skirti konsultuojantis
su švietimo pagalbos specialistu (specialistais).
PEDAGOGŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PASIRENGIMAS
Įstaigoje dirba ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo, kūno kultūros
pedagogai, logopedas.
2016 m. nuo rugsėjo mėnesio dirba 27 pedagogai. Iš jų 22 pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą,
3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 meninio ugdymo pedagogė, 1 kūno kultūros pedagogė, 1
logopedė. 18 pedagogų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 6 metodininko
kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje dirba kompetentinti pedagogai, jų gebėjimai ir žinios laiduoja
kokybišką vaiko ugdymą(si). Įstaigos vadovams suteikta III – oji vadybinė kategorija.
Priešmokyklinėse grupėse dirba pedagogai, išklausę privalomą kvalifikacijos tobulinimo programą,
skirtą priešmokyklinėje grupėje dirbantiems pedagogams. Meninio ugdymo, kūno kultūros pedagogai
ir logopedė nuolat kelia savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, profesiniuose mokymuose.
ĮSTAIGOS IR REGIONO SAVITUMAS
Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, vykdantis vaikų
ugdymo, priežiūros funkcijas, puoselėjantis visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą.
Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui,
judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje. Netoliese yra „Saulės slėnis“, kuriame vaikai
ištisus metus stebi ir tyrinėja aplinkos objektus, gamtos reiškinius, dalyvauja pažintiniuose žygiuose.
Kultūrinė aplinka leidžia vaikus supažindinti su: Jono Žemaičio karo akademija, Antakalnio karių
kapais, Sapiegos parku, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Neries upe, Antakalnio troleibusų parku,
Antakalnio biblioteka. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ savo veiklą grindžia Lietuvos
Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais.
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TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI
Vilniaus lopšelį-darželį „Pušaitė“ lanko įvairių šeimų vaikai: daugiavaikių, kitakalbių,
dvikalbių, auginančių po vieną ar du vaikus socialiai remtinų, specialiųjų ugdymo(si) poreikių
turinčių vaikai.
Tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikų ugdymas(is) remtųsi šiuolaikinėmis ugdymo(si)
paradigmomis ir būtų orientuotas į šiuolaikinę vaikystės pedagogikos ir vaiko ugdymo(si) sampratą.
Tėvai (globėjai) kelia aukštus reikalavimus pedagogų profesionalumui ir ugdymo kokybei.
Pageidauja stiprios materialinės bazės, šiuolaikiškos įstaigos aplinkos. Taip pat tikisi pagrindinių
elgesio taisyklių, kultūrinių-kasdieninių gyvenimo įgūdžių diegimo, vaikų saviraiškos, sveikos
gyvensenos saugojimo ir stiprinimo, saugumo įgūdžių ugdymo.

II. BENDROSIOS ŽINIOS



Pavadinimas: Vilniaus miesto lopšelis – darželis „Pušaitė“, įsteigtas 1971 metais.



Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.



Steigėjas: Vilniaus miesto Savivaldybės taryba. Įstaigos priklausomybės tipas – savivaldybės.
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.



Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinėmis grupėmis.



Ugdymo forma - dieninė.



Ugdymo kalba – lietuvių.



Adresas: Bistryčios g. 3, Vilnius LT 10318.



Telefonas: (8-5) 2343900 , (8-5) 2343792, faksas (8-5) 2343900.



El. Paštas: rastine@pusaite.vilnius.lm.lt.



Internetinė svetainė: www.darzelispusaite.lt.

Įstaigos struktūra:
 vaikų lopšelis (1.5 - 3 metų vaikams) – 3 grupės;
 vaikų darželis (3 - 6 metų vaikams) – 7 grupės;
 priešmokyklinio ugdymo grupės – 2 grupės.
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI
Integralumo. Ikimokykliniame amžiuje sudaromos sąlygas vaiko prigimtinių galių sklaidai, fizinei,
kognityvinei, emocinei, socialinei jo raidai neteikiant pirmenybės kuriai nors vienai iš jų. Ugdymo
turinys yra vientisas ir neskaidomas, vienodai integruojamos visos ugdymo sritys.
Individualizavimo. Visi vaikai yra skirtingi: skiriasi pažinimo bei mokymosi tempas ir būdai,
poreikiai, gebėjimai, galimybės, patirtis, asmeninės savybės. Žinant ikimokyklinio amžiaus vaikų
raidos ypatumus, įvertinus kiekvieno vaiko poreikius ir išgales, numatomi realūs vaiko ugdymo(si)
tikslai, pritaikomas ugdymo(si) turinys. Nuolat stebima vaiko daroma pažanga, numatoma tolesnė
ugdymo(si) perspektyva.
Demokratiškumo. Vaikui suteikiama pasirinkimo laisvė rinktis veiklą pagal savo poreikius,
interesus, nuotaiką. Susitarimai ir kartu su vaikais kuriamos taisyklės, jų laikymasis ugdo
atsakomybės jausmą. Skatinamas aktyvus vaiko dalyvavimas įstaigos veikloje: išklausoma nuomonė,
palaikoma iniciatyva, suteikiama erdvė jam pasireikšti, stengiamasi įgyvendinti siūlomas idėjas.
Tautiškumo. Padedama augančiam vaikui natūraliai perimti savo kultūros vertybes, papročius,
tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti šiuolaikinę savo ir visuomenės tapatybę.
Tęstinumo. Siekiama darnaus vaiko perėjimo nuo ankstyvojo ugdymo šeimoje prie ikimokyklinio
ugdymo grupėje, užtikrinamas nuoseklus ugdymo tęstinumas priešmokyklinėje grupėje. Nuolat
siekiama palaikyti glaudų šeimos ir įstaigos pedagogų bendradarbiavimą.

LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠAITĖ“ BENDRUOMENĖS VERTYBĖS
1. Novatoriškumas – nuolat mokomės, domimės naujovėmis ir siekiame tobulėti;
2. Atsakingumas – santykius grindžiame atsakingumo ir pareigingumo principu;
3. Bendradarbiavimas – esame pagarbūs, geranoriški, bendraujantys ir bendradarbiaujantys.
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ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PAPILDOMOS PROGRAMOS:
 „Sveikatos šaltinėlis“ (2017-2021 m. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa)
 Ilgalaikės sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“
 „Zipio draugai“ (socialinė, edukacinė, emocinė vaikų savijautos gerinimo programa);
UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS


Ugdymo turinys modeliuojamas pagal ugdymo(si) pasiekimų sritis, projektines veiklas.



Patirtinis ugdymas, kuriamas vaikų ugdymo(si) situacijose, kupinas žaismės, nuotykių,
atradimų, kurios skatintų vaikus patiems ieškotis informacijos, spręsti problemas, tyrinėti,
kritiškai mąstyti.



Palankios aplinkos kūrimas, įrengiant veiklai patogias erdves, parenkant ugdymą(si),
kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančias priemones, žaislus ir kt.



Ugdymas pavyzdžiu, kai pedagogas žaismingai veikia vaikų akivaizdoje, skatina mėgdžioti,
pradeda veiklą ir išprovokuoja savarankiškai ją tęsti patiems vaikams, turtinant patirtį, siekti
vaikų kūrybos interpretacijų, atradimų, bandymų.



Situacinis, spontaniškas ugdymas, kai pedagogas pritaria kylančioms vaikų idėjoms, jas
palaiko, kaip vertingą patirtį, išplėtoja vaikų inicijuotus pokalbius, žaidimus, vaidinimų
siužetus.

UGDYMO PROCESE KŪRYBINĘ PEDAGOGO IR VAIKO SĄVEIKĄ UŽTIKRINA
TAIKOMI UGDYMO(SI) METODAI
Žaidimas – pagrindinis vaikų ugdymo(si) metodas, svarbi vaiko kultūros dalis. Žaisdami vaikai
atskleidžia savo patirtį, kaupia ją, išgyvena įvairius vaidmenis, išreiškia jausmus ir emocijas,
sprendžia problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose situacijose, kuria
bendravimo situacijas ir kt.
Stebėjimas – vienas iš pagrindinių metodų siekiant pažinti vaiką, atskleisti jo individualius
poreikius, gebėjimus ir galias.
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Interpretacija – vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo būdas, padedantis jam atsiskleisti,
savitai išreikši savo ar pedagogų pasiūlytus sumanymus, idėjas. Eksperimentavimas, tyrinėjimas
– vienas iš aplinkos pažinimo ir patirties kaupimo būdų, kurie skatina vaiką aktyviai veikti, daryti
atradimus, planuoti, organizuoti.
Pokalbis, diskusija – vaikai skatinami išreikši savo nuomonę, požiūrį, argumentuoti išsakytas
mintis, klausyti ir girdėti, ką sako kiti, apibūdinti savo ir kitų veiklą, kritiškai mąstyti.
Kūrybiškumą skatinantys metodai: naujų sumanymų kūrimas, „minčių lietus“, problemų
sprendimas, idėjų kūrimas, informacijos radimas ir jos pritaikymas, vaizduotės pratimai ir kt.
Ugdymo aplinkos modeliavimas: aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti
ikimokyklinio ugdymo(si) tikslo. Aplinka kuriama atsižvelgiant į vaikų poreikius, galimybes,
interesus. Vaikai kuria ir keičia aplinką patys, ją pritaiko savo sumanymams.
Išvykos, ekskursijos: turtinama vaikų pažintinė, socialinė, kalbinė, ir emocinė patirtis.
Sportinės veiklos metodai: estafetės, komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai, savarankiški
užsiėmimai.
IT taikymas: fotografavimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas.
UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai:


Pokalbis su vaiko tėvais (globėjais), siekiant išsiaiškinti tėvų lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si)
ir sužinoti nuomonę apie vaiko pasiekimus ir pažangą;



Pokalbis su vaiku, siekiant išsiaiškinti, kaip vaikas gali išsakyti savo mintis, samprotavimus,
požiūrį, išgirsti komentarus apie savo ar kito vaiko veiklą.



Stebėjimas – pagrindinis vaiko pažinimo būdas, kurį taiko įstaigos pedagogai. Vaikų veiklos
rezultatų analizė (kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašu analizė, vaiko veiklos nuotraukos su
aprašais, žodinė kūryba, rašytinės kalbos pavyzdžiai ir kt.).

 Vaiko įsivertinimas (skatinama įsivertinti, supratimo apie jo paties ugdymą(si) formavimas).
 Vaiko ugdymo(si) pasiekimai dokumentuojami ir kaupiami ,,Vaiko aplanke“. Į aplanką
dedamas pedagogų vaiko pasiekimų vertinimas – pasiekimų diagrama pagal pasiekimų
žingsnius, kuris atliekamas du kartus per metus (rugsėjo ir gegužės mėnesiais), pačių vaikų
mintys, pedagogų atliktų stebėjimų apibendrinimai ir išvados, tikslingai atrinkta vaiko
pažangą ir pasiekimus rodanti informacija, vaiko dailės ir kiti darbeliai.
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III. UGDYMO(SI) MODELIS
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KOMUNIKAVIMO SRITIS

SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO SRITIS

KLAUSYTI(S),

SAUGIAI JUDĖTI,

KALBĖTI(S),

SVEIKAI GYVENTI,

RAŠYTI,

AKTYVIAI VEIKTI

SKAITYTI,
DOMĖTIS IR VEIKTI

SOCIALINIO UGDYMO SRITIS
PAŽINIMO SRITIS

GYVENTI,

DRĄSIAI TYRINĖTI,

BŪTI,

NORIAI PAŽINTI,

PRIIMTI SPRENDIMUS KARTU,

ATRASTI

DALYVAUTI SOCIALINIAME GYVENIME

MENINIS UGDYMAS
ĮSIVAIZDUOTI,
PAJAUSTI,
KURTI,
GROŽĖTIS
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SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO SRITIS
SAUGIAI JUDĖTI, SVEIKAI GYVENTI, AKTYVIAI VEIKTI

Numatomi vaikų ugdymo(si) rezultatai:

TIKSLAS:
Stiprinti vaikų ugdymosi pasiekimų sritis, orientuotas į kylančius poreikius išreiškiant vaiko santykį su savimi ir jį supančia aplinka, kuriant, tyrinėjant.
UŽDAVINIAI:


Ugdys teigiamas nuostatas į asmens higienos, sveikatos, fizinio aktyvumo išsaugojimą, stiprinimą ir puoselėjimą;



Jausis saugus ir laisvas atskleisti saviraišką, supras asmens higienos ir fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir saviugdai,



Kaups patirtį ugdymasis ir praturtins individualius fizinius gebėjimus, juos pritaikys kūrybiškai veikdamas artimiausioje aplinkoje.

VERTYBINĖS NUOSTATOS:
Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus asmens higienos įgūdžius; patiria judėjimo teikiamą džiaugsmą, suvokia sveikatos saugojimo ir
stiprinimo reikšmę nuo mažens.
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FIZINIO AKTYVUMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Stambiosios motorikos įgūdžiai ir fizinės vaiko savybės;



Smulkiosios motorikos įgūdžiai, rankų-akių koordinacija.

KASDIENIO GYVENIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Vaiko asmeniniai valgymo ir mitybos įgūdžiai;



Kūno švaros ir aplinkos tvarkos palaikymo įgūdžiai;



Saugaus elgesio įgūdžiai;



Taisyklinga kūno laikysena.

SAVIREGULIACIJOS IR SAVIKONTROLĖS SRITYJE VAIKUI UGDANTIS FORMUOJASI:


Emocijų ir elgesio valdymas



Susitarimų ir taisyklių laikymasis;



Siekis kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus;



Jausmų raiška tinkamais būdais, jausmų raiškos kontrolė.

UGDYMO GAIRĖS:


Vaikų sveikata – svarbiausia ugdymo(si) vertybė;



Vaikų fizinės, emocinės, socialinės sveikatos stiprinimas;



Vaikų sveikatos ugdymo(si) modelio tobulinimas;



Saugios aplinkos vaikų ugdymui(si) kūrimas ir sveikos gyvensenos nuostatų bei įgūdžių ugdymas darželyje;



Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais, tėvais, socialiniais partneriais, įvairiomis visuomeninėmis institucijomis.
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Kasdienio gyvenimo įgūdžių srities pasiekimai
(4-6 m.)
Kasdienio gyvenimo įgūdžių srities pasiekimai
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš puodelio.
2 ŽINGSNIS.
 Valgo ir geria padedamas arba savarankiškai.
 Kartais parodo mimika, ženklais arba pasako, kada nori
tuštintis ir šlapintis.
 Suaugusiojo rengiamas vaikas „jam padeda“.
Suaugusiojo padedamas plaunasi, šluostosi rankas,
išpučia nosį. Paprašytas padeda žaislą į nurodytą vietą.
3 ŽINGSNIS.
 Savarankiškai valgo ir geria. Pradeda naudoti stalo
įrankius. Pasako, ko nori ir ko nenori valgyti.
 Pats eina į tualetą, suaugusiojo padedamas susitvarko.
Suaugusiojo padedamas
nusirengia ir apsirengia, bando praustis, nusišluostyti veidą,
rankas. Padeda į vietą
vieną kitą daiktą.

4 ŽINGSNIS.
 Valgo gana tvarkingai. Primenamas po valgio skalauja burną. Pasako,
kodėl reikia plauti vaisius, uogas, daržoves. Padeda suaugusiajam
serviruoti ir po valgio sutvarkyti stalą.
 Dažniausiai savarankiškai naudojasi tualetu ir susitvarko juo pasinaudojęs.
Šiek tiek padedamas apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus.
Šiek tiek padedamas plaunasi rankas, nusišluosto rankas ir veidą. Priminus
čiaudėdamas ar kosėdamas prisidengia burną ir nosį. Gali sutvarkyti dalį
žaislų, su kuriais žaidė.
 Pasako, kad negalima imti degtukų, vaistų, aštrių ir kitų pavojingų daiktų.
5 ŽINGSNIS.
 Valgo tvarkingai, dažniausiai taisyklingai naudojasi stalo įrankiais.
Domisi, koks maistas sveikas ir visavertis. Savarankiškai apsirengia ir
nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus. Priminus plaunasi rankas,
prausiasi, nusišluosto rankas ir veidą. Priminus tvarkosi žaislus ir veiklos
vietą.
 Žaisdamas, ką nors veikdamas stengiasi saugoti save ir kitus.
 Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti taisyklingai.
6 ŽINGSNIS.
 Valgo tvarkingai. Pasako, jog maistas reikalingas, kad augtume, būtume
sveiki.
 Įvardija vieną kitą maisto produktą, kurį valgyti sveika, vieną kitą – kurio
vartojimą reikėtų riboti. Savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą.
 Savarankiškai apsirengia ir nusirengia, apsiauna ir nusiauna batus.
Suaugusiųjų padedamas pasirenka drabužius ir avalynę pagal orus.
Priminus ar savarankiškai plaunasi rankas, prausiasi, nusišluosto rankas ir
veidą. Dažniausiai savarankiškai tvarkosi žaislus ir veiklos vietą.
 Savarankiškai ar priminus laikosi sutartų saugaus elgesio taisyklių. Stebint
suaugusiajam saugiai naudojasi veiklai skirtais aštriais įrankiais. Žino,
kaip saugiai elgtis gatvėje, kur kreiptis iškilus pavojui, pasiklydus.
 Priminus stengiasi vaikščioti, stovėti, sėdėti taisyklingai.
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Fizinis aktyvumas
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.

 Tikslingai siekia daikto, rankos judėjimą seka
akimis.
 Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal, įkalnėn
ir nuokalnėn, laiptais aukštyn.
2 ŽINGSNIS.
 Pralenda per kliūtis keturpėsčia, padedamas
lipa laiptais aukštyn pristatomuoju žingsniu,
spiria kamuolį išlaikydamas pusiausvyrą
 Savarankiškai atsistoja, stovi, atsitupia,
pasilenkia, eina į priekį, šoną ir atgal, eina
stumdamas ar tempdamas daiktą, bėga
tiesiomis kojomis, atsisėdęs ant riedančio
žaislo stumiasi kojomis.
3 ŽINGSNIS.
 Bėga keisdamas kryptį, greitį. Lipa ir nulipa
laiptais pakaitiniu žingsniu laikydamasis
suaugusiojo rankos ar turėklų.
 Bėga keisdamas kryptį, greitį. Lipa ir nulipa
laiptais pakaitiniu žingsniu laikydamasis
suaugusiojo rankos ar turėklų.
 Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo
žemės, nušoka nuo laiptelio, peršoka liniją,
spiria kamuolį.

Fizinis aktyvumas
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Eina ant pirštų galų, eina siaura (5 cm) linija, gimnastikos suoleliu,
lipa laiptais aukštyn ir žemyn nesilaikydamas už turėklų, šokinėja
abiem ir ant vienos kojos, nušoka nuo paaukštinimo.
 Stovėdamas pasistiebia, atsistoja ant kulnų, stovėdamas ir
sėdėdamas atlieka įvairius judesius kojomis bei rankomis.
 Mina ir vairuoja triratuką.
5 ŽINGSNIS.
 Greitas, vikrus, bėgioja vingiais, greitėdamas ir lėtėdamas,
išsisukinėdamas, bėga ant pirštų galų. Šokinėja abiem kojomis
vietoje ir judėdamas pirmyn, ant vienos kojos, šokinėja per virvutę,
peršoka žemas kliūtis, pašoka siekdamas daikto.
 Laipioja lauko įrengimais.
 Spiria kamuolį iš įvairių padėčių, į taikinį.
6 ŽINGSNIS.
 Eina keisdamas greitį, staigiai sustoja, greitai pajuda iš vietos.
Išlaiko saugų atstumą eidamas, bėgdamas šalia draugo, būryje.
 Eina ratu, poroje, prasilenkdamas, gyvatėle, atbulomis, šonu.
 Ištvermingas, bėga ilgesnius atstumus.
 Bėga derindamas du ar daugiau judesių.
 Šokinėja derindami du skirtingus rankų ir kojų judesius.
 Važiuoja dviračiu.
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Savireguliacija ir savikontrolė
(4-6 m.)
Savireguliacija ir savikontrolė
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Yra ramus ir rodo pasitenkinimą kasdiene tvarka
bei ritualais.
2 ŽINGSNIS.
 Jeigu kas nepatinka, nueina šalin, atsisako
bendros veiklos.
 Geriau valdo savo emocijų raišką ir veiksmus,
reaguodamas į juo besirūpinančio suaugusiojo
veido išraišką, balso intonaciją, žodžius.
3 ŽINGSNIS.
 Žaisdamas kalba su savimi, nes kalba padeda
sutelkti dėmesį, kontroliuoti savo elgesį.
 Išbando įvairius konfliktų sprendimo ar savo
interesų gynimo būdus (rėkia, neduoda žaislo,
pasako suaugusiajam ir kt.)
 Bando laikytis suaugusiojo prašymų ir
susitarimų.

4 ŽINGSNIS.
 Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį įskaudino, ir girdėdamas
suaugusiojo komentarus.
 Pradeda valdyti savo emocijų raiškos intensyvumą priklausomai
nuo situacijos.
 Paklaustas ramioje situacijoje pasako galimas savo ar kito asmens
netinkamo elgesio pasekmes.
 Nuolat primenant ir sekdamas suaugusiojo bei kitų vaikų pavyzdžiu
laikosi grupėje numatytos tvarkos, susitarimų ir taisyklių.
5 ŽINGSNIS.
 Nusiramina, atsipalaiduoja, klausydamasis ramios muzikos,
pabuvęs vienas, kalbėdamasis su kitais.
 Vis dažniau jausmus išreiškia mimika ir žodžiais, o ne veiksmais.
Ramioje situacijoje sugalvoja kelis konflikto sprendimo būdus,
numato jų taikymo pasekmes.
 Retkarčiais primenamas laikosi grupėje numatytos tvarkos,
susitarimų ir taisyklių. Pats primena kitiems tinkamo elgesio
taisykles ir bando jų laikytis be suaugusiųjų priežiūros.
6 ŽINGSNIS.
 Pats taiko įvairesnius nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus.
 Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio jį provokuojančiose
situacijose, ieško taikių išeičių, kad neskaudintų kitų.
 Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei naudingumą ir dažniausiai
savarankiškai jų laikosi.
 Lengvai priima dienos ritmo pasikeitimus.
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PROGRAMOS VEIKLŲ TURINYS

Ugdymo(si) būdai, formos ir idėjos vaikų veiklai:
1. Rytinės sveikatingumo mankštos
2. Kūno kultūros, sveikatos valandėlės
3. Sveikatos/sporto dienos, savaitės
4. Sveikatos/sporto pramogos, konkursai, viktorinos, akcijos, iniciatyvos
5. Sveikatingumo šventės

UGDOMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA:


„Pažįstu judėdamas, kuriu pažindamas“ (judesių kūrybiškumą, pasaulio pažinimą skatinanti programa);



Europos judėjimo savaitė „BŪK AKTYVUS“ (Be Active)“



„Užauginkime Ronaldo Lietuvai“



„Vitaminizuotas“



„Sveikuolių sveikuoliai“



„Mankštiada“



„Lietuvos Mažųjų Žaidynės“ RIUKKPA
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VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS UGDYMAS ( 0-3 m.)

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS ( 4-6 m. )

 Susipažins su grupės erdve.

 Būna aktyvus, judrus, žaidžia, veikia bei ilsisi.

 Bandys pats valgyti.

 Padedamas suaugusio mokosi laikytis asmens higienos.

 Pats prausis.

 Plečia supratimą kaip saugiai elgtis lauke, miške, prie vandens,
kelyje, kaip elgtis pasiklydus.

 Stengsis pats apsivilkti, apsiauti batukus, bandys segti sagas, varstyti
raištelius.

 Mokosi sugyventi su specialiųjų poreikių vaikais.

 Pats pasiims žaislus, padės juos į vietą.

 Atlieka pedagogo pasiūlytus pratimus ar judesius, skirtus

 Laisvai judės grupės erdvėje.
 Daug kalbės, klausysis.
 Savo norus ar ketinimus reikš žodžiais ar judesiais.
 Laikysis nusistovėjusios tvarkos.
 Žais pats vienas.
 Išmoks žaisti greta kitų savo amžiaus vaikų.

taisyklingai laikysenai formuoti.
 Žaisdami pratinasi laikytis taisyklių.
 Mokosi padedant suaugusiajam, saugiai elgtis su priemonėmis.
 Jaučia šalia esantį, yra atsakingas už savo ir kitų saugumą.
 Mokosi atsipalaiduoti, nusiraminti.
 Pradeda jausti ir valdyti savo kūną einant, šliaužiant, ropojant,
vartantis ir t.t.
 Juda, keičia kryptį, tempą, jėgą, mokosi išlaikyti pusiausvyrą.
 Plečia savo supratimą apie sveikatą ir jos tausojimą, pratinasi pajusti,
kada jis jaučiasi blogai.
 Susipažįsta kurios medžiagos ir buities technikos prietaisai yra
pavojingi sveikatai.
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SOCIALINIO UGDYMO SRITIS
GYVENTI, BŪTI, PRIIMTI SPRENDIMUS KARTU, DALYVAUTI SOCIALINIAME GYVENIME

Numatomi vaikų ugdymo(si) rezultatai:

TIKSLAS:
Gyventi ir būti kartu, pažinti save, tobulinti santykius su suaugusiais ir bendraamžiais, gebėti spręsti problemas.
UŽDAVINIAI:


Sąmoningai išgyvens įvairias emocines būsenas, jausmus, gebės jas parodyti žodžiais, gestais, mimika.



Mokysis vertinti save pozityviai, jausis bendruomenės dalimi.



Bandys kurti santykius su suaugusiais ir bendraamžiais, palaikys partnerystės ryšius su pedagogais.



Mokysis įvertinti, kalbėtis apie problemas, ieškos sprendimų, įvertins pasekmes.

VERTYBINĖS NUOSTATOS:
Siekia būti pripažintas ir gerbiamas toks, koks jis yra. Veikia drauge su kitais, pratindamasis ko nors siekti, savarankiškai ir tėvams, pedagogams padedant,
suvokia dominančius dalykus, išmoksta teisingai rinktis ir išsiugdo pasitikėjimą savimi.
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EMOCIJŲ SUVOKIMO IR RAIŠKOS SRITYJE UGDANTIS TOBULĖJA:


Savo jausmų raiška, suvokimas ir pavadinimas;



Kitų žmonių jausmų, nuotaikų atpažinimas ir tinkamas reagavimas.

SANTYKIŲ SU SUAUGUSIAIS SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir pasitikėti pedagogais, abipusė pagarba;



Gebėjimas palaikyti partneriškus santykius su pedagogais;



Žinojimas, kaip sugiai jausti su nepažįstamais suaugusiais.

SANTYKIŲ SU BENDRAAMŽIAIS SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Gebėjimas užmegzti geranoriškus santykius su vaikais;



Gebėjimas mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesutarimus.

PROBLEMŲ SPRENDIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Problemų atpažinimas, įžvelgimas, mokymasis įveikti nesėkmes;



Sprendimų, išeičių paieška ir tinkamiausio sprendimo pasirinkimas, pasekmių, panaudojus sprendimą, stebėjimas ir apmąstymas;

UGDYMO GAIRĖS (siekiamybės):


Emocijų suvokimas ir raiška - nuolat nagrinėtina ir analizuotina sritis.



Savivoka ir savigarba - svarbiausias vaiko raidos komponentas.



Santykiai su suaugusiais - šiltų, betarpiškų, tarpusavio santykių kūrimas ir puoselėjimas.



Santykių su bendraamžiais nuolatinis puoselėjimas, gebėjimas spręsti problemas, išeičių paieška, išspręstų problemų įvertinimas.
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Emocijų suvokimas ir raiška
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia
džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį. Patiria išsiskyrimo
su tėvais nerimą. Išreiškia nerimą, pamatęs
nepažįstamą žmogų
 Atspindi kitų vaikų emocijų raišką (kartu juokiasi,
jei juokiasi kitas, nusimena, jei kitas verkia).
2 ŽINGSNIS.
 Džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį reiškia skirtingu
intensyvumu. Emocijos pastovesnės, tačiau dar
būdinga greita nuotaikų kaita.
 Atpažįsta kito vaiko ar suaugusiojo džiaugsmo,
liūdesio, pykčio emocijų išraiškas.
3 ŽINGSNIS.
 Pradeda atpažinti, ką jaučia, turi savus emocijų
raiškos būdus. Pradeda vartoti emocijų raiškos
žodelius ir emocijų pavadinimus.
 Pastebi kitų žmonių emocijų išraišką, atpažįsta
aiškiausiai reiškiamas emocijas ir į jas skirtingai
reaguoja.

Emocijų suvokimas ir raiška
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Pradeda suprasti, kad skirtingose situacijose jaučia skirtingas
emocijas, kad jas išreiškia mimika, balsu, veiksmais, poza.
 Pavadina pagrindines emocijas.
 Atpažįsta kitų emocijas pagal veido išraišką, elgesį, veiksmus.
Geriau supranta kitų emocijas ir jausmus, dažnai tinkamai į juos
reaguoja.
 Pradeda suprasti, kad jo ir kitų emocijos gali skirtis (jam linksma, o
kitam tuo pat metu liūdna).
5 ŽINGSNIS.
 Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose
jie kilo.
 Vis geriau supranta ne tik kitų jausmus, bet ir situacijas, kuriose jie
kyla (pakvie- čia žaisti nuliūdusį vaiką, kurio į žaidimą nepriėmė
kiti).
 Pradeda kalbėtis apie jausmus su kitais – pasako ar paklausia, kodėl
pyksta, kodėl verkia.
6 ŽINGSNIS.
 Apibūdina savo jausmus, pakomentuoja juos sukėlusias situacijas
bei priežastis.
 Beveik neklysdamas iš veido mimikos, balso, kūno pozos nustato,
kaip jaučiasi kitas, pastebi nuskriaustą, nusiminusį ir dažniausiai
geranoriškai stengiasi jam padėti.
 Pradeda kalbėtis apie tai, kas gali padėti pasijusti geriau, jei esi
nusiminęs, piktas.
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Savivoka ir savigarba
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Reaguoja į pasakytą savo vardą.
 Pradeda jausti savo kūno buvimą – apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų judėjimą.
Apžiūrinėja, liečia kitą vaiką, tyrinėja jo kūną.
 Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, krykštauja, kai aplinkiniai maloniai bendrauja su juo.,
2 ŽINGSNIS.
 Turi savo kūno išorės vaizdinius – atpažįsta save neseniai darytose nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, pavadina
kelias kūno dalis.
 Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis neleidžia to daryti.
 Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti, tikisi juo besirūpinančio suaugusiojo
pritarimo, palaikymo, pagyrimo.

3 ŽINGSNIS.
 Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“. Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką
turi.
 Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, atskiria berniukus nuo mergaičių, pavadina 5–6 kūno dalis
 Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir kiti vaikai jį mėgsta ir priima.
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Savivoka ir savigarba
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Reaguoja į pasakytą savo vardą.
 Pradeda jausti savo kūno buvimą – apžiūrinėja, tyrinėja savo rankas, kojas, stebi jų judėjimą.
Apžiūrinėja, liečia kitą vaiką, tyrinėja jo kūną.
 Jaučiasi svarbus kitiems – šypsosi, krykštauja, kai aplinkiniai maloniai bendrauja su juo.,
5 ŽINGSNIS.
 Turi savo kūno išorės vaizdinius – atpažįsta save neseniai darytose nuotraukose, savo atvaizdą veidrodyje, pavadina
kelias kūno dalis.
 Supranta, ką ir kaip gali padaryti pats, išreiškia savo norus, pyksta, kai suaugusysis neleidžia to daryti.
 Džiaugiasi didėjančiomis savo galimybėmis judėti, atlikti veiksmus, kalbėti, tikisi juo besirūpinančio suaugusiojo
pritarimo, palaikymo, pagyrimo.

6 ŽINGSNIS.
 Kalba pirmuoju asmeniu: „aš noriu“, „mano“. Savo „aš“ sieja su savo veikla ir daiktų turėjimu – pasako, ką daro, ką
turi.
 Pasako, kas jis yra – berniukas ar mergaitė, atskiria berniukus nuo mergaičių, pavadina 5–6 kūno dalis
 Didžiuojasi tuo, ką turi ir ką gali daryti, tikisi, kad juo besirūpinantys suaugusieji ir kiti vaikai jį mėgsta ir priima.
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Santykiai su suaugusiaisiais
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Verkia atsiskirdamas nuo tėvų, tačiau padedamas pedagogo pamažu nurimsta ir įsitraukia į veiklą.
 Atpažįsta juo besirūpinantį suaugusįjį, džiaugiasi jį pamatęs, atsako jam kalbinamas, žaidinamas, siekia būti greta.
2 ŽINGSNIS.
 Sunkiai atsiskiria nuo mamos, tėčio ar globėjo.
 Akivaizdžiai parodo prieraišumą prie juo besirūpinančio suaugusiojo.
 Mėgsta žaisti kartu su juo, stebi ir mėgdžioja jo žodžius, veiksmus. Prieš ką nors darydamas pažiūri į suaugusiojo
veidą, laukdamas pritarimo ar nepritarimo ženklų, atpažįsta suaugusiojo emocijas, jausmus.
 Dažniausiai vykdo jam suprantamus suaugusiojo prašymus, kreipiasi į jį pagalbos.
 Bijo nepažįstamų žmonių, nežinomos aplinkos, neįprastų žaislų
3 ŽINGSNIS.
 Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo tėvų.
 Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau
žaidime savaip pertvarko suaugusiųjų veiksmus, žodžius, intonacijas. Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo
palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.
 Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai auklėtojas yra šalia jo arba matomas netoliese.
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Santykiai su suaugusiaisiais
(4-6 m.)

4 ŽINGSNIS.
 Lengviau nei antraisiais metais atsiskiria nuo tėvų.
 Drąsiai veikia, rizikuoja, išbando ką nors nauja, kai šalia yra juo besirūpinantis suaugusysis. Mėgdžioja, tačiau
žaidime savaip pertvarko suaugusiųjų veiksmus, žodžius, intonacijas. Nori veikti savarankiškai ir tikisi suaugusiojo
palaikymo, pagyrimo. Ne visada priima suaugusiojo pagalbą, kartais užsispiria.
 Ramiai stebi nepažįstamus žmones, kai auklėtojas yra šalia jo arba matomas netoliese.
5 ŽINGSNIS.
 Rodo, prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą veiklą, pokalbius apie
savijautą ir elgesį. Priima su veikla susijusius suaugusiojo pasiūlymus.
 Tikrina suaugusiojo išsakytas leistino elgesio ribas – atsiklausia, derasi, pasako, kaip pasielgė kitas, ir laukia
komentarų.
 Dažniausiai laikosi sutartų taisyklių, suaugusiojo prašymų, pasiūlymų, tačiau stipriai supykęs, išsigandęs,
susijaudinęs gali priešintis suaugusiajam.
 Drąsiai bendrauja su mažiau pažįstamais ar nepažįstamais žmonėmis grupėje, salėje ar įstaigos kieme.
6 ŽINGSNIS.
 Nusiteikęs geranoriškai, pagarbiai, mandagiai bendrauti su suaugusiaisiais.
 Tariasi, diskutuoja su jais dėl dienotvarkės ir elgesio taisyklių, teikia pasiūlymus, stengiasi laikytis susitarimų, nors
kartais su suaugusiuoju bendrauja priešiškai. Kasdienėse situacijose bando tinkamu būdu išsakyti priešingą nei
suaugusiojo nuomonę.
 Paprašytas paaiškina, kodėl negalima bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, kai šalia nėra juo besirūpinančio
suaugusiojo. Žino, į ką galima kreiptis pagalbos pasimetus, nutikus nelaimei.
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Santykiai su bendraamžiais
(0-3 m.)

1 ŽINGSNIS.
 Patinka žiūrėti į kitus kūdikius, būti šalia kitų vaikų,
juos liesti, mėgdžioti jų veido išraišką, veiksmus.
2 ŽINGSNIS.
 Mėgsta žaisti greta kitų vaikų, stebėti jų veiklą. Jiems
šypsosi, mėgdžioja jų judesius, veiksmus, ką nors
pasako.
 Gali duoti žaislą kitam, jį imti iš kito, tačiau supykęs
gali atimti žaislą iš kito, jam suduoti.

3 ŽINGSNIS.
 Ieško bendraamžių draugijos. Žaidžia greta, trumpai
pažaidžia su kitu vaiku, trumpam įsitraukia į kito vaiko
žaidimą.
 Bendrauja mimika, judesiais, veiksmais, dažniau kalbasi
su kitu vaiku, pakaitomis atlieka veiksmus su tuo pačiu
žaislu.
 Audringai reiškia teises į savo daiktus, žaislus, nori kito
vaiko jam patinkančio žaislo.
 Gali simpatizuoti kuriam nors vaikui.

Santykiai su bendraamžiais
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Kartu su bendraamžiais žaidžia bendrus žaidimus
 Žaisdamas mėgdžioja kitus vaikus, supranta jų norus,
stengiasi suprasti kita kalba kalbančio vaiko sumanymus.
 Tariasi dėl vaidmenų, siužeto, žaislų.
 Gali turėti vieną ar kelis nenuolatinius žaidimų partnerius.
Su jais lengvai susipyksta ir susitaiko.
5 ŽINGSNIS.
 Kviečia bendraamžius žaisti, priima, prašosi priimamas į
žaidimą).
 Padedamas suaugusiojo, palaukia savo eilės, dalijasi
žaislais, priima kompromisinį pasiūlymą.
6 ŽINGSNIS.
 Rodo iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais
vaikais, palaikyti su jais gerus santykius
 Taikiai diskutuoja, tariasi, derasi su kitais vaikais dėl
žaidimų sumanymų ir veiklos.
 Dalijasi žaislais ir kovoja už kitų teisę žaisti paeiliui.
 Supranta, kad grupė vaikų, norėdama veikti sutartinai, turi
susitarti dėl visiems priimtino elgesio. Supranta, koks
elgesys yra geras ar blogas ir kodėl. Suvokia savo veiksmų
pasekmes sau ir kitiems.
 Turi draugą arba kelis nuolatinius žaidimų partnerius.
Palaiko ilgalaikę draugystę mažiausiai su vienu vaiku.
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Problemų sprendimas
(0-3 m.)

Problemų sprendimas
(4-6 m.)

1 ŽINGSNIS.
 Pakartoja nepasisekusį veiksmą, jį keičia, kad
pasiektų laukiamą rezultatą.
 Mimika, gestais ir žodžiais parodo, kad susidūrė su
kliūtimi, tikėdamasis suaugusiojo ar vyresnio vaiko
pagalbos.

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

2 ŽINGSNIS.
 Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, išbando jau
žinomus veikimo būdus. Stebi, kaip panašioje
situacijoje elgiasi kiti ir išbando jų naudojamus
būdus.
 Nepavykus įveikti kliūties, meta veiklą arba laukia
pagalbos

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

3 ŽINGSNIS.
 Drąsiai imasi sudėtingos veiklos, atkakliai,
keisdamas veikimo būdus bando ją atlikti pats,
stebi savo veiksmų pasekmes.
 Nepavykus įveikti sudėtingos veiklos ar kliūties,
prašo pagalbos arba meta veiklą.

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

Ugdymo(si) būdai, formos ir idėjos vaikų veiklai:
1. Rytmečio arbatėlės
2. Bendravimo popietės
3. Vakaronės su tėvais
4. Edukacinis tėvų švietimas (konsultacijos, diskusijos, seminarai, susirinkimai)

UGDOMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA:
 „Vitaminai – mūsų draugai“
 „Seku seku pasaką“
 „Žaidžia vaikai, tėvai, seneliai“
 „Pravėrus močiutės skrynią“
 „Visi keliai veda į Vilnių“
 „Savaitė be patyčių“
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VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS UGDYMAS ( 0-3 m.)

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS ( 4-6 m. )

 Domisi žmonėmis.

 Stebi ir mokosi priimti kitų dėmesį.

 Džiaugiasi, kai su juo bendraujama.

 Rodo palankų dėmesį kitems.

 Intuityviai jaučia suaugusiojo pritarimą, dėmesį arba abejingumą.

 Dalijasi žaislais, patirtimi, priemonėmis.

 Šypsosi ir akivaizdžiai reiškia pasitenkinimą, kai su juo

 Bando spręsti kylančias problemas pratinasi įveikti sunkumus.

bendraujama.

 Plėtoja savo sumanymus, pasiūlytas idėjas.

 Natūraliai džiaugiasi, pyksta, susirūpina, bijo, liūdi.

 Stebi situacijas išvykose, parodose, spektakliuose ir kt.

 Mokosi rūpintis savimi ir kitais.

 Išgyvena teigiamus ir neigiamus jausmus reiškia savo poreikius.

 Ugdosi savąjį „aš“.

 Bando bendrauti priimtinais visiems būdais.

 Stebi save veidrodyje.

 Kalba apie save, apie tai, ką sukūrė.

 Žaidžia su vaikais.

 Bando suvokti neverbalines aplinkinių nuotaikas, veiksmus.

 Protestuoja, elgiasi impulsyviai.

 Piešia, tapo, lipdo, konstruoja, rodo pagarbą kitų kūrybai.

 Ugdosi įprotį laikytis įprastos tvarkos ir ritualų.

 Kuria grupėje bendrus darbus. Vaidina, šoka, muzikuoja drauge.

 Džiaugiasi savo laimėjimais.

 Meno priemonėmis: garsu, judesiu, spalva, forma bando užmezgsti,

 Savarankiškai valgo.

palaikyti ir stiprinti tarpusavio ryšius.
 Mokosi pritapti, būti, sugyventi. Puoselėja komunikacijos pobūdžio
veiklą.
 Pratinasi bendrauti su fizinės ir protinės negalios ištiktais vaikais.
 Stebi aplinkinių elgesį, išbando naujus veikimo ir elgesio būdus.
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KOMUNIKAVIMO SRITIS
KLAUSYTI(S), KALBĖTI(S), RAŠYTI, SKAITYTI, DOMĖTIS IR VEIKTI

Numatomi vaikų ugdymo(si) rezultatai:
TIKSLAS:
Skatinti vaiko komunikavimo su suaugusiais, bendraamžiais bei aplinka įgūdžius.
UŽDAVINIAI:


Tenkins poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį.



Klausys ir supras kitų kalbėjimą, drąsiai ir natūraliai reikš savo nuomonę, dalinsis savo išgyvenimais, patirtimi.



Pajus gimtosios kalbos grožį, skambumą, ritmą, vartant ir skaitant knygeles, sekant, deklamuojant.



„Žais“ kalba, aiškinsis, atras žodžių prasmes, mintis išreikš kelių žodžių sakiniais, juos modeliuos.

VERTYBINĖS NUOSTATOS:
Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu, didžiuojasi savimi ir savo
didėjančiais gebėjimais.
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KOMUNIKAVIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Aplinkinių kalbėjimo, skaitymo klausymasis;



Kalbėjimo atpažinimas ir supratimas;



Natūralus vaiko kalbėjimas su suaugusiais ir vaikais apie savo patirtį, išgyvenimus, supančią aplinką, jos objektus, įvykius;



Kalbėjimas laikantis perprastų kalbos taisyklių;



Domėjimasis skaitymu, raidėmis, rašymu, raidžiu bei žodžiu rašinėjimu;



Trumpų žodelių skaitymas;



Gebėjimas pačiam susirasti veiklą ir ją turiningai plėtoti;



Gebėjimas susidoroti su kliūtimis.

UGDYMO GAIRĖS (siekiamybės):


Klausys ir supras kitų kalbėjimą, natūraliai, laisvai išreikš savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai jaus kalbos grožį;



Atpažins ir rašinės raides, žodžius bei kitokius simbolius;



Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirinks veiklą, ilgam įsitrauks ir ją plėtos, gebės pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipsis į suaugusįjį
pagalbos kai pats nepajėgs susidoroti su kilusiais sunkumais.
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Sakytinė kalba
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Klausosi suaugusiojo. Supranta elementarius klausimus ir prašymus.
 Džiaugiasi įvairiais garsais ir ritmais.
 Supranta savo ir artimųjų vardus, artimiausios aplinkos daiktų ir reiškinių pavadinimus. Supranta veiksmų
pavadinimus, geba veiksmais atsakyti į klausimus.
2 ŽINGSNIS.
 Supranta ir greitai mokosi paprastų naujų žodžių.
 Klausosi ir supranta nesudėtingus trumpus tekstukus: žaidinimus, eilėraštukus, pasakas, pasakojimus.
 Supranta su dienotvarkę susijusius paaiškinimus, prašymus, elementarius klausimus.
 Pradeda kalbėti dviejų trijų žodžių sakiniais.
 Noriai dalyvauja pokalbiuose. Kartoja, suaugusiam padedant, girdėtus trumpus kūrinėlius.
3 ŽINGSNIS.
 Klausosi skaitomų ir pasakojamų kūrinėlių.
 Klausosi naujų žodžių ir bando juos suvokti.
 Išklauso ir reaguoja į kelis vienas paskui kita sekančius nurodymus.
 3-4 žodžių sakiniais kalba ir klausinėja apie save, savo norus, poreikius, išgyvenimus.
 Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną.
 Kalba ir klausinėja apie aplinkos objektus, jų savybes, įvykius, net jei jų dabar ir nemato.
 Vienu ar keliais žodžiais atsako į elementarius klausimus, pats klausia.
 Kartu su suaugusiuoju dainuoja daineles, deklamuoja eilėraštukus, užbaigia žinomų pasakų, eilėraštukų frazes.
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Sakytinė kalba
(4-6 m.)

4 ŽINGSNIS.
 Kalba suprantamai, daro daug klaidų.
 Mėgsta daug kalbėti. Savo įspūdžius reiškia trumpais sakiniais.
 Deklamuoja trumpus eilėraščius.
 Kalba apie save vartodamas įvardžius: aš, mane. Išvardija, ką mato paveikslėlyje.
5 ŽINGSNIS.
 Klausosi įvairaus turinio tekstų apie aplinką, įvairius įvykius, reiškinius.
 Išgirsta pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose.
 Natūraliai kitiems kalba apie tai, ką žino, veikia, ko nori, tikisi, nesuprastus paaiškina, pakartoja.
 Kalba, pasakoja apie tai, kas buvo nutikę, įvykę, tai siedami su žmonėmis, tautos gyvenimu, gamtos
reiškiniais.
 Seka girdėtas ir savo sukurtas pasakas, kuria įvairias istorijas, eilėraštukus, inscenizuoja.
6 ŽINGSNIS.
 Klausosi draugų ir savo kalbos įrašų, įvairių stilių tekstų, mįslių, erzinimų, pajuokavimų, bendrine kalba
ir tarme. Išgirsta žodžius, kurie panašiai skamba, bet turi skirtingą reikšmę.
 Seka ir suvokia knygelės, pasakojimo, pokalbio eigą, supranta ir interpretuoja.
 Kalba natūraliai, atliepdamas bendravimo situaciją, vartodamas vaizdingus žodžius
 Garsiai svarsto savo planuojamos veiklos eigą, praneša apie tai draugui, grupelei draugų, visai grupei.
 Klausinėja apie išgirstą, matytą, sugalvotą, pajaustą.
 Pasakoja, kalba apie savo patirtį, norus, svajones, problemų sprendimą, svarstymus, įvardindamas
įvairias detales, savybes, būsenas, vartodamas naujai išgirstus sudėtingesnės sandaros žodžius.
 Keičia balso stiprumą, kalbėjimo tempą, intonacijas ir kt.
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Rašytinė kalba
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Varto, žiūrinėja paveikslėlių knygeles,
žiūrinėja paveikslėlius. Stebi rašančius, domisi
įvairiais rašikliais.
2 ŽINGSNIS.
 Savarankiškai ir padedant suaugusiajam varto
knygeles.
 Pradeda atpažinti jo mėgstamas knygeles, nori,
kad jas jam paskaitytų.
 Kartais knygeles laiko taisyklingai.
 Reaguoja į skaitomą tekstą rankų/kojų
judesiais, veido raiška, emocijomis.
3 ŽINGSNIS.
 Žiūrinėja paveikslėlius, piršteliu juos rodo.
 Kreipia dėmesį į aplinkoje esančias raides,
žodžius, simbolius.
 Įvairiais rašikliais spontaniškai brauko
popieriaus lape.

Rašytinė kalba
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Ima suprasti, kad skaityti visada malonu.
 ,,Skaito‘‘ knygelių paveikslėlius, įvardija
įvairių objektų ir veikėjų bruožus, veiksmus.
 Keverzonėse ir piešiniuose pasirodo realių
raidžių elementai ir raidės. Atkreipia dėmesį į
raides, simbolius (grafinius vaizdus), pradeda
jais manipuliuoti įvairioje veikloje.
5 ŽINGSNIS.
 Domisi abėcėlės raidėmis.
 Pastebi žodžius, prasidedančius ta pačia raide.
raide.
 Sugalvoja
pavadinimus
paveikslėliams,
knygelėms.
6 ŽINGSNIS.
 Domisi knygomis, įvairiais rašytiniais tekstais,
iliustracijomis.
 Supranta
nesudėtingų
tekstų
siužetą.
Domėdamasis spausdintu tekstu klausinėja.
Supranta, kad garsas siejasi su raide, o raidės
sudaro žodį. Pažįsta parašytą žodį kaip atskirų
raidžių junginį.
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Iniciatyvumas ir atkaklumas
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Pats juda (šliaužia, ropoja, eina) link
sudominusių žaislų, daiktų.
 Trumpam sutelkia žvilgsnį, seka judantį daiktą
akimis, atlieka judesius, veiksmus su daiktais.
 Šypsodamasis, čiauškėdamas, duodamas žaislą
kitam paskatina su juo žaisti, parodo „taip“ arba
„ne“, išreikšdamas norus.
2 ŽINGSNIS.
 Pasirenka daiktus, su jais žaidžia, daug kartų
atkakliai bando atlikti naują veiksmą, kartoja
pavykusius veiksmus.
 Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus,
veda suaugusįjį prie dominančių daiktų.
 Protestuoja,
reiškia
nepasitenkinimą,
negalėdamas įveikti kliūties.
3 ŽINGSNIS.
 Nuolat ką nors energingai žaidžia, veikia, laisvai
juda erdvėje, pats keičia veiklą, pasirenka vieną
iš kelių daiktų, sugalvoja būdus, kaip pasiekti
neprieinamą norimą daiktą.
 Mėgsta išbandyti naujus žaislus, žaidimus, elgtis
rizikingai. Ekspresyviai reiškia savo norus, sako
„ne“.

Iniciatyvumas ir atkaklumas
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Dažniausiai pats pasirenka ir kurį laiką kryptingai
plėtoja veiklą vienas ir su draugais.
 Kviečiant, sudominant įsitraukia į suaugusiojo
pasiūlytą veiklą jam, vaikų grupelei, visai vaikų
grupei.
 Siekia savarankiškumo, bet dar laukia suaugusiųjų
paskatinimo, padrąsinimo.
5 ŽINGSNIS.
 Pats pasirenka ir ilgesnį laiką kryptingai plėtoja
veiklą vienas ir su draugais.
 Lengviau pereina nuo paties pasirinktos veiklos
prie suaugusiojo pasiūlytos veiklos jam, vaikų
grupelei, visai vaikų grupei.
 Suaugusiojo pasiūlytą veiklą atlieka susitelkęs,
išradingai, savaip, savarankiškai. Ilgesnį laiką pats
bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus,
kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
6 ŽINGSNIS.
 Turiningai plėtoja paties pasirinktą veiklą, ją tęsia
po dienos miego, kitą dieną, kelias dienas.
 Susidomėjęs ilgesniam laikui įsitraukia į
suaugusiojo pasiūlytą veiklą.
 Savarankiškai bando įveikti kliūtis savo veikloje,
nepasisekus bando įtraukti bendraamžius ir tik po
to kreipiasi į suaugusįjį.
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PROGRAMOS VEIKLŲ TURINYS

Ugdymo(si) būdai, formos ir idėjos vaikų veiklai:
1. Ryto pokalbiai
2. Bendravimo popietės
3. Vakaronės su tėvais

UGDOMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA:


„Kūrybinės tėvelių sakmės“



„Poezijos vakaras“



„Duonos kepaliukas“



„Žvakių liejimas“



„Pabūkime kartu Lietuviškai“



„Saulytučiai“ (interaktyvi animacinė multimedijos ugdomoji priemonė)
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VAIKŲ VEIKSENOS
ANKSTYVASIS UGDYMAS ( 0-3 m.)

 Dviejų žodžių sakiniais reiškia vis kitą prasmę.
 Mėgdžioja žodžius.
 Kalba su savimi žaisdamas.
 Išsako savo poreikius.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS ( 4-6 m. )








 Įsimena savo ir kitų vardus, atsiliepia šaukiamas.
 Kalbėdamas žiūri suaugusiajam į akis.



 Žaisdamas reiškia palankumą arba pyktį kitam
vaikui, kalbasi su juo.
 Nujaučia kito emocijas ir bando paguosti.















Kalba apie tai, tai ką sukūrė, nutapė, nulipdė.
Domisi knygomis, lygina įvairias iliustracijas.
Trumpam sukaupia dėmesį.
Varto, žiūrinėja, kuria savo knygeles.
Pratinasi išgirsti pedagogo ar draugo siūlymus, paskatinimus, į juos reaguoti.
Pradeda suprasti, kad bendravimas ir jo forma priklauso nuo situacijos – vietos, laiko,
pašnekovo.
Formuoja bendravimo įgūdžius: kalba su auklėtoja, keliais vaikais, klausant visai
grupei, pakartoja, jei kitas nesuprato, ugdosi gebėjimą nepertraukti kalbančiojo,
nenukrypti nuo pagrindinės pokalbio temos.
Vartoja kalbos etiketo žodžius: mokosi padėkoti, pasiklausti, sveikintis, atsiprašyti,
atsisakyti.
Pasakoja, apibūdina, svarsto, diskutuoja, aiškinasi, klausinėja.
Į grupę atsineša ir perkelia savo šeimos teigiamą patirtį: bendravimo būdą, žaidimus.
Domisi žodžių reikšmėmis.
Interpretuoja veikėjų poelgius, ryšius.
Stengiasi kalbėti taisyklingai.
Stengiasi savo išgyvenimus, patirtį, mintis reikšti piešiniais, ženklais, judesiais.
Domisi knygomis, mėgsta jas tvarkyti, klausytis skaitymo.
Žaidžia vaidybinius žaidimus, improvizuoja.
Pasakoja, apibūdina, svarsto, diskutuoja, aiškinasi.
Pradeda pajusti gimtosios kalbos modelį, dėsnius: žodžių darybos, žodžių sekos,
sakinių sandaros ir kt. Eksperimentuoja, žaidžia kalba – prigalvoja naujų žodžių, kuria
savo „kalbą“, rimuoja bereikšmius žodžius, frazes, klausosi smulkiosios tautosakos
kūrinių – skaičiuočių, greitakalbių, garsų pamėgdžiojimų, pasakų be galo, mįslių,
kreipimųsi į gamtą, burtų, kuria patys.
Pradeda ir stengiasi kalbėti taisyklingai.
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PAŽINIMO SRITIS
DRĄSIAI TYRINĖTI, NORIAI PAŽINTI, ATRASTI

Numatomi vaikų ugdymo(si) rezultatai:

TIKSLAS:
Visais pojūčiais atkakliai tyrinėti, domėtis, kaupti informaciją apie save ir supantį pasaulį, perprasti gamtos ir žmogaus veiklos ryšį.
UŽDAVINIAI:


Ugdys pagarbą gamtai ir gyvybei, žmonių sukurtai aplinkai, toleranciją įvairių kultūrų ir socialinių grupių žmonėms.



Vartos skaičius, matematinius simbolius; grupuos, klasifikuos daiktus pagal formą, dydį, spalvą.



Jausis smalsus, gebantis kelti ir spręsti problemas; noriai mokydamasis ir džiaugdamasis tuo, ką išmoko.

VERTYBINĖS NUOSTATOS:
Noriai siekia pažinti aplinkinį pasaulį, stebėdamas, matuodamas, bandydamas, lygindamas, samprotaudamas, džiaugiasi sužinojęs ką nors naują.
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APLINKOS PAŽINIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Socialinės aplinkos pažinimas;



Gamtinės aplinkos pažinimas.

SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Gebėjimas vartoti skaičius ir matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti, daiktų grupėms palyginti pagal kiekį;



Gebėjimas suprasti daikto vietą eilėje, pastebėti dėsningumus, sudaryti įvairias sekas;



Gebėjimas matuoti, tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą;



Suvokti laiko tėkmę, daikto vietą ir padėtį erdvėje.

TYRINĖJIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Domėjimasis supančia aplinka;



Tyrinėjimas pasinaudojant įvairiais pojūčiais.

MOKĖJIMO MOKYTIS SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Numatymas, ko nori išmokti, gebėjimas apmąstyti, ko išmoko;



Aktyvus mokymasis;

UGDYMO GAIRĖS (siekiamybės):


Vaikai mokosi atlikti elementarius gamtos stebėjimus, bandymus (lauke ir grupėje);



Vaikai skatinami dalytis perskaityto teksto sukeltomis mintimis, savaip kurti, interpretuoti, pasakoti, vaidinti, svajoti, fantazuoti;



Turėdami informacijos, mokosi taupaus išteklių naudojimo, atliekų rūšiavimo, mažiau teršia gamtą.
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Aplinkos pažinimo srities pasiekimai
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Domisi aplinka, sutelkia dėmesį į arti esančius veidus, daiktus.
 Reaguoja į skirtingus vaizdus, paviršius, kvapus, garsus, skonius.
 Atpažįsta artimus žmones, žaislus, daiktus.
2 ŽINGSNIS.
 Stebi ir atpažįsta artimiausią savo aplinką, orientuojasi joje.
 Pažįsta ir pavadina kai kuriuos gyvūnus, žmones, daiktus, jų atvaizdus.
 Žino kai kurių daiktų paskirtį ir jais naudojasi (šukos, šaukštas, nosinaitė).
3 ŽINGSNIS.
 Atpažįsta ir pavadina vis daugiau artimiausioje
daržo, lauko), gyvūnų, daiktų, domisi jais.
 Skiria atskirus gamtos reiškinius.
 Orientuojasi savo grupės, darželio, namų aplinkoje.
 Pasako savo ir savo šeimos narių vardus.
 Dalyvauja prižiūrint augalus ar gyvūnus.

aplinkoje

esančių

augalų

(sodo,
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Aplinkos pažinimas
(0-3 m.)
4 ŽINGSNIS.
 Pažįsta gyvenamosios vietovės objektus (namai,
automobiliai, keliai, parduotuvės ir pan.).
 Pasako
miesto,
gatvės,
kurioje
gyvena,
pavadinimus, savo vardą ir pavardę.
 Pastebi ir nusako aiškiausiai pastebimus gyvūnų ir
augalų požymius.
 Atpažįsta gamtoje ar paveiksluose dažniausiai
sutinkamus
gyvūnus,
medžius,
gėles,
daržoves, grybus, pasako jų pavadinimus.
 Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus jiems
požymius, skiria daugiau gamtos reiškinių.
5 ŽINGSNIS.
 Pasakoja apie savo šeimą, jos buitį, tradicijas.
 Moka papasakoti apie savo gimtąjį miestą ar
gyvenvietę.
Pasako
savo
gatvės
pavadinimą. Įvardija kelis žinomus gimtojo miesto
objektus.
 Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir kai
kuriuos
laukinius
gyvūnus.
Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų
gyvenimo skirtumus.
 Skiria daržoves, vaisius, uogas, nusako, kaip juos
naudoti maistui.
 Domisi dangaus kūnais, gamtos reiškiniais, kurių
negali pamatyti (pvz., ugnikalnių išsiveržimas,
žemės drebėjimas, smėlio audra).

Aplinkos pažinimas
(4-6 m.)
6 ŽINGSNIS.
 Pasako tėvų profesijas, įvardija savo giminaičius, žino
savo namų adresą.
 Pasako savo šalies ir sostinės pavadinimą.
 Skiria ir pavadina suaugusiųjų profesijas, darbus ir buitį
palengvinančią techniką
 Domisi, kokie daiktai buvo naudojami seniau, kaip jie
pasikeitė.
 Papasakoja apie tradicines šventes.
 Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp
gyvūnų
ir
tarp
augalų.
Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta naminiai ir
laukiniai gyvūnai.
 Moka prižiūrėti kambarinius augalus, daržoves, stebi jų
augimą.
 Papasakoja apie naminių gyvūnų naudą žmonėms ir
augalų naudojimą maistui.
 Pradeda jausti prieraišumą prie artimiausios gamtinės
aplinkos,
dalyvauja
ją
prižiūrint ir puošiant, suvokia savo vietą joje, pažįsta ir
įvardija
gyvenamosios
vietovės objektus (upę, kalvą, mišką ir pan.), gyvūnus ir
augalus.
 Rodo pagarbą gyvajai ir negyvajai aplinkai ir
besiformuojančią
atsakomybę
už jos išsaugojimą.
 Mokosi rūšiuoti atliekas.
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Skaičiavimas ir matavimas
(0-3m.)
1 ŽINGSNIS.
Skaičiavimas:
 Gestais, mimika parodo, jog suvokia, ką reiškia yra (nėra), dar, taip (ne).
Matavimas:
 Susidomi, kai parodomas kitokios formos, dydžio, spalvos daiktas: siekia jį paimti, tyrinėja. Atkreipia dėmesį į
judančius, artėjančius daiktus, daug kartų kartoja matytus veiksmus su daiktais.
2 ŽINGSNIS.
Skaičiavimas:
 Supranta, ką reiškia vienas, dar vienas, du, daug (parodo pirštukais, kiek turi metukų).
Matavimas:
 Žaisdamas stengiasi rasti reikiamos formos, dydžio ar spalvos daiktą. Nuotraukoje, piešinyje atpažįsta anksčiau matytą
daiktą. Supranta vis daugiau žodžių, kuriais nusakoma daikto forma, dydis, spalva, judėjimas erdvėje.
3 ŽINGSNIS.
Skaičiavimas:
 Skiria žodžius: mažai (vienas, du) ir daug. Paprašytas duoda kitiems po vieną žaislą, daiktą.
 Geba išrikiuoti daiktus į vieną eilę.
Matavimas:
 Tapatina daiktus pagal formą, dydį. Suranda tokios pat spalvos (raudonos, mėlynos, geltonos, žalios) daiktus.
 Supranta, kad bokštas, kurio viršuje bus didesnės, o apačioje mažesnės kaladėlės, nebus tvirtas. Supranta ir pradeda
vartoti daiktams lyginti skirtus žodžius: didelis – mažas, ilgas – trumpas, sunkus – lengvas.
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Skaičiavimas ir matavimas
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS.
Skaičiavimas
 Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje. Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du,
po tris). Supranta, kad prie daiktų pridedant po vieną jų skaičius grupėje didėja, o paimant po vieną – mažėja. Pradeda vartoti
kelintinius skaitvardžius (pirmas, antras...).
Matavimas
 Atpažįsta ir atrenka apskritos (skritulio), keturkampės (keturkampio), kvadratinės (kvadrato) formos daiktus, vienodo dydžio
ar spalvos daiktus. Statydamas,
konstruodamas, komponuodamas, grupuodamas pradeda atsižvelgti į daikto
formą, dydį, spalvą.
 Labai skirtingus ir vienodus daiktus palygina pagal ilgį, storį, aukštį, masę ir pan. Dydžių skirtumams apibūdinti pradeda
vartoti žodžius: didesnis – mažesnis, ilgesnis – trumpesnis, storesnis – plonesnis, aukštesnis – žemesnis ir pan.
 Pradeda skirti dešinę ir kairę savo kūno pusę, kūno priekį, nugarą. Nurodydamas kryptį (savo kūno atžvilgiu) naudoja žodžius:
pirmyn – atgal, kairėn – dešinėn, aukštyn – žemyn.
5 ŽINGSNIS.
Skaičiavimas
 Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki
5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau?
 Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1–2 daiktais (elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų ar
elementų seką, nebūtinai laikosi tos pačios jos sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali imti daiktus ar elementus pagal vieną
požymį, vėliau – pagal kitą). Skiria kelintinius skaitvardžius.
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Skaičiavimas ir matavimas
(4-6 m.)
5 ŽINGSNIS.
Matavimas
 Skiria trikampę, stačiakampę formas. Randa mažai besiskiriančius daiktus. Kalbėdamas apie spalvą, vartoja žodžius
„vienos spalvos“, „dvispalvis“. Grupuoja, komponuoja daiktus, atsižvelgdamas į jų spalvą, formą arba dydį.
 Palygindamas daiktų dydžius, naudojasi sąlyginiu matu (trečiu daiktu). Kalbėdamas apie atstumą, daiktų ilgį, plotį,
aukštį, storį, masę, vartoja žodžius: ilgesnis – trumpesnis, siauresnis – platesnis, aukštesnis – žemesnis, lengvesnis –
sunkesnis. Supranta, ką reiškia sudėlioti nuo mažiausio iki didžiausio, ir atvirkščiai.
 Supranta, kad knygos skaitomos iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Juda nurodyta kryptimi. Skiria ir žodžiais
išreiškia erdvinius daikto santykius su savimi: priešais mane, už manęs, šalia manęs, mano kairėje ir pan.
 Pradeda suvokti praeitį, dabartį, ateitį. Skiria sąvokas šiandien, vakar, rytoj.
6 ŽINGSNIS.
Skaičiavimas
 Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Skaičiuoja bent iki 10.
Palygina mažai daiktų turinčias grupes pagal kiekį. Supranta ir vartoja žodžius: daugiau (mažiau) vienu, dviem, po
lygiai, pusiau, į 2 dalis, į 4 dalis.
 Atpažįsta, atkuria, pratęsia, sukuria skirtingų garsų, dydžių, formų, spalvų sekas su 2–3 pasikartojančiais elementais.
Matavimas
 Skiria plokštumos ir erdvės figūras: skritulį ir rutulį, kvadratą ir kubą. Klasifikuoja daiktus pagal dydį, formą arba
spalvą.
 Matuodamas atstumą, ilgį, tūrį, masę, naudojasi vienu ar keliais sąlyginiais matais (savo pėda, sprindžiu, trečiu
daiktu). Atranda, kad į skirtingos formos daiktus galima sutalpinti tą patį skystų ar birių medžiagų (vandens, smėlio ir
kt.) kiekį. Lygindamas dydžius, vartoja jų skirtumo didumą pabrėžiančius žodžius
 Apibūdina daiktų vietą ir padėtį kitų daiktų ar vienas kito atžvilgiu, sakydamas: į kairę, į dešinę, aukščiau, žemiau,
virš, po, šalia, greta, viduryje, tarp, priešais, prie, prieš, paskui, šalia vienas kito, už, tarp, viduje, išorėje ir kt.
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Tyrinėjimo srities pasiekimai
(4-6m.)
Tyrinėjimo srities pasiekimai
(0-3m.)

4 ŽINGSNIS.



Pats pasirenka žaidimui ar kitai veiklai reikalingus daiktus ir
medžiagas, paaiškina, kodėl pasirinko.
Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus bei medžiagas (pvz., plaukia
ar skęsta, rieda ar sukasi ratu, tinka daiktai vienas prie kito, ar ne ir
pan.).

1 ŽINGSNIS.



 Stengiasi pamatyti, išgirsti, paliesti, paimti,
paragauti žaislus ir kitus daiktus.
 Reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui, bando
dalyvauti (mimika, judesiai, garsai).
2 ŽINGSNIS.

5 ŽINGSNIS.




Stengiasi išbandyti žaislus ar daiktus, stebi, kas
vyksta aplinkui, rodo kitiems, ką pavyko
padaryti.
Mėgsta žaisti slėpynių. Patikusį veiksmą prašo
pakartoti daug kartų.

3 ŽINGSNIS.
 Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir
medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą,
bando aiškintis, kas tai yra, kaip ir kodėl tai
veikia, vyksta.






Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties
(pvz., ratai yra apvalūs, nes mašinos paskirtis yra judėti).
Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
Suvokia medžiagos, iš kurios padarytas daiktas, pasirinkimo
tikslingumą.
Paaiškina, kad su nežinomais daiktais ir medžiagomis reikia elgtis
atsargiai, stengiasi taip daryti.

6 ŽINGSNIS.





Domisi aplinka, mėgsta stebėti, kaip auga augalai, kaip elgiasi
gyvūnai, noriai atlieka paprastus bandymus, tyrinėja, iš kokių
medžiagų padaryti daiktai.
Samprotauja apie tai, ką atrado, sužinojo, kelia tolesnius
klausimus, siūlo idėjas, ką dar galima būtų tyrinėti.
Aktyviai tyrinėdami aplinką demonstruoja vis didėjančią kūno
kontrolę, tinkamai pasitelkia visus pojūčius, mikroskopą).
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Mokėjimo mokytis srities pasiekimai
(4-6m.)
Mokėjimo mokytis srities pasiekimai
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS.
 Reaguoja į kalbinimą, mimiką, žaislus, daiktus. Stebi ir
susitapatina, mėgdžioja, siekia išgauti tą patį rezultatą.
Pradeda tyrinėti žaislus ir daiktus visais pojūčiais.
2 ŽINGSNIS.
 Nori naujų įspūdžių, todėl aktyviai domisi aplinkos
daiktais, juda, norėdamas paimti, pasiekti, išbandyti
žaislus ar daiktus. Stebi ir mėgdžioja, klausia.
 Patraukia, pastumia, paridena, įdeda daiktus ir stebi, kas
vyksta, bando pakartoti pavykusį veiksmą. Stebi,
mėgdžioja, klausia.
3 ŽINGSNIS.
 Veikia spontaniškai ir tikėdamasis tam tikro rezultato.
 Klausia, kaip kas nors vyksta, kaip veikia, atidžiai stebi,
bando. Modeliuoja veiksmus ir siužetinio žaidimo
epizodus.
 Džiaugiasi tuo, ko išmoko.

4 ŽINGSNIS.
 Pasako, parodo, ką nori išmokti.
 Mėgsta kūrybiškai žaisti, veikti, siūlo žaidimų ir
veiklos idėjas, imasi iniciatyvos joms įgyvendinti,
pastebi ir komentuoja padarinius.
 Pasako, ką veikė ir ką išmoko.
5 ŽINGSNIS.
 Norėdamas ką nors išmokti, pasako, ko nežino ar
dėl ko abejoja.
 Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso,
ką sako kiti, pasitikslina.
 Aptaria padarytus darbus, planuoja, ką darys
toliau, spėlioja, kas atsitiks, jeigu...
6 ŽINGSNIS.






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

Ugdymo(si) būdai, formos ir idėjos vaikų veiklai:
1. Ryto atradimai
2. Tyrinėjimo popietės
3. Vakaronės su tėvais (viktorinos)
4. Ekskursijos, žygiai (Antakalnio apylinkėms pažinti)

UGDOMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA:


„Ekologiniu „Pušaitės“ takeliu“



„Eko Moliūgėliai“



„Svečiuose amatininkė“



„Vabaliukai vabalai“ („Po stiklu-Nariuotakojai“)



„Mūsų žemė“ („Lietuvėle tu graži“)



„Žalioji palangė“



„Ką ruduo mums prinokina?“



„Žiemos džiaugsmai ir atradimai“
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VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS UGDYMAS ( 0-3 m.)

 Tyrinėja, stebi, stato, konstruoja.
 Skiria, atrenka, grupuoja pagal vieną požymį
panašius daiktus.
 Naudoja stalo įrankius, įvairius buities
daiktus, smėlio žaislus.
 Spaudžia mygtukus, atkabina kabliukus,
siekia įgyvendinti sumanymus.
 Mokosi veiksmą atlikti ne tik tiesiogiai, bet ir
tariamai.
 Žaidžia su žaislais, tarsi su gyvais.
 Žaidžia siužetinius žaidimus: šeima,
gydytojas, vairuotojas ir kt.
 Palaipsniui pažįsta savo kūno dalis.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS ( 4-6 m. )

 Natūraliai domisi savimi ir kitais, tyrinėja aplinką.
 Eksperimentuoja su medžiagomis, daro atradimus, tyrinėja įvairias raiškos priemones:
tapo teptuku, pirštais, naudoja įvairias medžiagas, sveria, matuoja, žymi, klijuoja.
 Kuria dvimačius (tapyba ir piešimas) bei trimačius (konstravimas ir pynimas) kūrinius.
 Susipažįsta su meno kūriniais.
 Aktyviai, kūrybiškai plėtoja savo ir pedagogų, taip pat tėvų pasiūlytas įdomias temas,
idėjas.
 Pradeda pažinti ir pavadinti spalvas, formas.
 Kuria statinius iš kaladėlių, perpranta elementarius geometrijos ir matematikos ryšius.
 Kaupia informaciją apie žmones, įvairias profesijas, tarnybas.
 Kasdieninėje veikloje įvairiais būdais tapatina, lygina, matuoja, skaičiuoja.
 Išbando įvairius aplinkos pažinimo būdus: uodžia, ragauja, įsiklauso, liečia, įsižiūri.
 Pradeda skirti ir įvardinti, iš ko pagaminti daiktai, ar jie sukurti žmogaus, ar gamtos.
 Aiškinasi elementarias matematikos sąvokas, klasifikuoja, tapatina grupes, skaičiuoja,
bando suvokti skaičių seką ir pasikartojimą.
 Lygina objektus, daiktus, ieško panašumų, skirtingumų.
 Susipažįsta su gyvenviečių, piliakalnių, ežerų, upių, miškų, medžių, gėlių, gyvūnų, grybų,
uogų, gatvių, žmonių, profesijų, mėnesių pavadinimų reikšme.
 Domisi ir kaupia informaciją apie tėvynę Lietuvą ir pasaulį.
 Suvokia kalbos pasikartojimų žaismą: dainuoja, žaidžia ritminius, pirštukų žaidimus.
 Tapatina garsus su raidėmis, rūšiuoja, lipdo iš molio, rašo ant smėlio ir kt.
 Susipažįsta su naminiais gyvūnais, jų jaunikliais, tyrinėja juos nuotraukose.
 Lankosi miške, muziejuose, spektakliuose, parodose ir kt.
 Dalyvauja gamtos tyrinėjimų išvykose, sodina augalus ir prižiūri.
 Domisi įvairių gyvūnėlių priežiūra ir auginimu, juos globoja.
 Susipažįsta, kurios medžiagos ir buities technikos prietaisai yra pavojingi sveikatai.
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MENINIS UGDYMAS
ĮSIVAIZDUOTI, PAJAUSTI, KURTI, GROŽĖTIS

Numatomi vaikų ugdymosi rezultatai:

TIKSLAS:
Skatinti vaikus savo įspūdžius, išgyenimus, supratimą, emocijas, jausmus reikšti ir vaizduoti meninės raiškos būdais ir priemonėmis.

UŽDAVINIAI:


Gebės eksperimentuoti ir tyrinėti įv. meninės raiškos priemones;



Spontaniškai reikš savo nuotaiką, jausmus, mintis;



Išgyvens kūrybinį džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą;

VERTYBINĖS NUOSTATOS:
Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje.
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MENINĖS RAIŠKOS SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Emocijų, patirties, minčių, įspūdžių raiška meninėmis priemonėmis ir būdais;



Meninės raiškos priemonių tyrinėjimas ir eksperimentavimas;



Meninė kūryba ir improvizacija.

UGDYMO GAIRĖS (siekiamybės):
Muzika:


Dainuos, šoks, gros, muzikuos sau ir kitiems;



Kurs laisvai, spontaniškai, originaliai;



Domėsis muzika.

Šokis:


Patenkins prigimtinį poreikį judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą;



Pažins savo kūną, galias.



Susipažins su šokio meno vertybėmis.

Vaidyba:


Laisvai bendraus – išreikš norus, mintis;



Aiškiau suvoks savo ir kitų asmenų socialinius vaidmenis.

Vizualinė raiška:


Kurs originalius, išraiškingus, dekoratyvinius dailės darbelius;



Atsiskleis vizualinės raiškos ir kūrybos individualumas, savitas stilius;



Drąsiai eksperimentuos dailės priemonėmis, atras įvairių dailės raiškos būdų.
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ESTETINIO SUVOKIMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:
 Nusiteikimas grožio, meninės kūrybos potyriams bei džiaugsmui; aplinkos, žmonių santykių, meno, savo ir kitų kūrybos grožio pajauta;
 Jautrumas grožiui, meno raiškos priemonėms (spalvai, linijai, formai, judesiui, muzikos garsams ir kt.);
 Jutiminių ir emocinių grožio išgyvenimų prisiminimas, apmąstymas ir dalijimasis su kitais.
UGDYMO GAIRĖS (siekiamybės):


Aiškiau mąstys ir suvoks tai, ką matė, girdėjo, geriau supras savo jausmus bei mintis;



Gebės reikšti gilesnius patriotinius – meilės gimtajam kraštui, Tėvynei, tradiciniam menui – jausmus;



Imlesnis grožiui, supras ne tik grožį ir gėrį, bet ir jų priešybę – blogį;



Norės saugoti ir puoselėti grožį, mokės pagarbiai elgtis gamtoje, su meno kūriniais, dorai elgtis su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.

KŪRYBIŠKUMO SRITYJE VAIKUI UGDANTIS TOBULĖJA:


Domėjimasis naujais, nežinomais, sudėtingais dalykais;



Gebėjimas įžvelgti problemas, klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, fantazuoti;



Gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų idėjų, kurti variantus, savaip pertvarkyti, pritaikyti;



Drąsa veikti, daryti savaip.

UGDYMO GAIRĖS (siekiamybės):


Įžvelgs problemas ir originaliai, netikėtai jas spręs;



Išreikš save unikaliais būdais;



Nuolat plėtos anksti susiformavusius savo interesus.
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Meninės raiškos srities pasiekimai
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS
Muzika, šokis
 Reaguoja į muzikos garsus, melodijas, balso
intonacijas, judesius, išraiškingą mimiką, suklusdamas,
sutelkdamas žvilgsnį, nutildamas, nustodamas arba
pradėdamas judėti, krykštaudamas, judėdamas,
žaisdamas balso intonacijomis, garsais.
Žaidinimai ir vaidyba
 Kalbinamas, žaidinamas reiškia emocijas, norus
įvairiomis balso intonacijomis, veido mimika,
lingavimu, plojimu, mojuodamas žaislu, daiktu.
Vizualinė raiška
 Storu pieštuku, teptuku, kreidele baksnoja, brauko,
tepinėja, spaudinėja palikdamas pėdsakus (taškus,
įvairių krypčių linijų brėžius, dėmes). Domisi ir
džiaugiasi dailės priemonėmis, jas apžiūrinėja, ragauja,
varto.
2 ŽINGSNIS
Muzika, šokis
 Įdėmiai klausosi muzikos ir aplinkos garsų,
spontaniškai žaidžia balso intonacijomis, rankų ir kojų
judesiais mėgdžioja žaidinimų judesius. Skambant
muzikai ritmiškai ploja, trepsi, tūpčioja, barškina,
stuksena kokiu nors daiktu.

Meninės raiškos srities pasiekimai
(4-6 m.)
Žaidinimai ir vaidyba
 Žaidžiant sūpavimo, kykavimo, jodinimo, kutenimo,
pirštukų žaidimus bei žaidinimus mėgdžioja įvairias
išgirstas intonacijas, parodytus veiksmus. Įvairius
jausmus, norus rodo judesiais ir veiksmais
(pamojuoja, apkabina).
Vizualinė raiška
 Spontaniškai keverzoja rankų judesių piešinius, juos
apžiūrinėja. Džiaugiasi (šūkčioja, krykštauja,
mojuoja rankomis) dailės priemonės (tirštais dažais,
minkšta tešla) paliekamu pėdsaku ir patiriamais
jutimais, siekia pakartoti ir pratęsti įdomią patirtį.
 Tyrinėdamas dailės medžiagas ir priemones,
intuityviai atranda skirtingus veikimo su jomis būdus
(brauko pirštais, varvina dažus, maigo tešlą).
3 ŽINGSNIS
Muzika
 Emocingai atliepia klauso - mus kūrinius (vaikiškas
dainas, instrumentinius kūrinius) – šypsosi,
džiaugiasi, ploja, trepsi, sėdėdamas sūpuoja kojas ar
pan.
 Vienas ir kartu su kitais dainuoja 2–4 garsų daineles,
palydėdamas jas judesiais.
 Drauge su pedagogu žaidžia muzikinius žaidimus, jų
tekstą imituoja rankų, kūno judesiais (žingsniuoja,
bėga, apsisuka).
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Meninės raiškos srities pasiekimai
(0-3 m.)
3 ŽINGSNIS
Šokis
 Mėgdžioja žaidinimų, gyvūnų, augalų judesius.
 Šoka spontaniškai kurdamas dviejų–trijų natūralių
judesių (eina, pritupia, pasisuka ir kt.) seką.
Žaidimai, vaidyba
 Žaisdamas su daiktu ar žaislu atlieka matytus veiksmus,
judesius. Įvairiai intonuodamas kalba apie tai, ką daro.
Mėgdžioja šeimos narių kalbą, veiksmus. Muzikiniuose
rateliuose judesiais, veiksmais vaizduoja siužeto
elementus, reiškia savaime kilusias emocijas.
Vizualinė raiška
 Spontaniškai reiškia emocijas, įspūdžius dailės
priemonėmis ir medžiagomis. Piešia įvairias linijas, jas
jungia į formas vis labiau koordinuodamas rankų
judesius. Bando ką nors pavaizduoti (mamą, mašiną).
Savo abstrakcijose įžvelgia daiktus ar įvykius.
 Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis,
tyrinėja įvairius veikimo jomis būdus. Piešdamas,
spauduodamas, tapydamas, lipdydamas, konstruodamas
labiau mėgaujasi procesu, o ne rezultatu.

Meninės raiškos srities pasiekimai
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS
Muzika
 Klausydamasis ir tyrinėdamas gamtos garsus, trumpus
vokalinius ir instrumentinius kūrinius, judesiais
emocingai atliepia jų nuotaiką, tempą bei keliais žodžiais
juos apibūdina.
 Kartu su kitais dainuoja trumpas, aiškaus ritmo, siauro
diapazono, laipsniškos melodinės slinkties autorines ir
liaudies dainas. Dainavimą palydi ritmiškais judesiais.
 Žaidžia įvairių tautų muzikinius žaidimus, atlikdamas
kelis nesudėtingus judesius: eina, bėga rateliu, trepsi,
ploja, mojuoja, sukasi po vieną ir už parankių. Tyrinėja
garso išgavimo būdus kūno, gamtos, įvairiais muzikos
instrumentais, jais ritmiškai pritaria suaugusiojo
grojimui.
 Improvizuoja skanduodamas, plodamas, trepsėdamas,
stuksendamas, spontaniškai kuria ritminius, melodinius
motyvus savo vardui, žodžiams.
Šokis
 Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, augalų
vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius žaidimus, šoka trijų–
keturių natūralių judesių (bėga, sukasi, ritasi ir kt.)
šokius.
 Šoka spontaniškai kurdamas trijų–keturių natūralių
judesių seką.
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Meninės raiškos srities pasiekimai
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS
Žaidimai, vaidyba
 Žaisdamas atkuria matytų situacijų fragmentus,
panaudoja tikrus daiktus, reikmenis, drabužius. Kuria
dialogą tarp veikėjų, išraiškingai intonuoja. Žaisdamas
atsipalaiduoja. Muzikiniuose rateliuose kuria ar savaip
perteikia kelis veikėją vaizduojančius judesius, veiksmus,
spontaniškai reiškia emocijas.
Vizualinė raiška
 Patirtį išreiškia įvairiomis linijomis, jų deriniais,
dėmėmis, geometrinėmis ir laisvomis formomis,
spalvomis, išgaudamas šiek tiek atpažįstamus vaizdus,
objektus, juos įvardija. Kuria spontaniškai, kartais pagal
išankstinį sumanymą, kuris darbo eigoje dažnai kinta,
„pasimeta“. Kūrybos procesą palydi pasakojimu,
komentavimu, gestikuliavimu, mimika.
 Eksperimentuoja dailės medžiagomis ir priemonėmis,
atrasdamas spalvų, linijų, formų, faktūrų įvairovę, turi
mėgstamas spalvas.
5 ŽINGSNIS
Muzika
 Balsu, judesiais, pasirinktu muzikos instrumentu
spontaniškai improvizuoja, pritaria klausomam vokalinės,
instrumentinės muzikos įrašui ar gyvai skambančios
muzikos kūriniui muzikos kūriniui.

Meninės raiškos srities pasiekimai
(4-6 m.)
 Dainuoja vienbalses, dialoginio pobūdžio dainas,
jaučia ritmą. Dainuodamas išbando balso skambesį,
išmėgina jį įvairioje aplinkoje (grupėje, kieme ir kt.).
 Šoka sukamuosius (kai sukamasi poroje) ratelius,
paprastų žingsnių (paprastasis, aukštas paprastasis,
stangrus, pritupiamasis) autorinius ir penkių–šešių
natūralių judesių (bėga, sukasi, pašoka ir kt.) šokius.
 Šoka improvizuotai kurdamas penkių šešių natūralių
judesių seką, reaguodamas į muziką, išreikšdamas
aplinkos vaizdus (gamtos reiškinius, gyvūnus).
Vaidyba
 Vaidindamas stalo, lėlių teatre, vaizduoja realistinį ir
fantastinį siužetą, išplėtoja vyksmą dialogu,
monologu,
keisdamas
balso
intonacijas.
Muzikiniuose žaidimuose ir rateliuose kuria ar savaip
perteikia 3–4 veiksmų seką, vaizduojančią augimą,
darbus, veikėjų judėjimą, stengiasi perteikti veikėjo
nuotaiką.
Vizualinė raiška
 Savo emocijas, patirtį, įspūdžius išreiškia kitiems
atpažįstamais vaizdais. Išryškina vaizduojamų
objektų bruožus, reikšmingas detales. Objektus
vaizduoja ne tokius, kokius mato, o tokius, ką apie
juos žino. Kuria pagal išankstinį sumanymą, kuris
procese gali kisti.
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Meninės raiškos srities pasiekimai
(4-6 m.)
6 ŽINGSNIS
Muzika
 Klausosi įvairaus stiliaus, žanrų muzikos kūrinių ir
spalvomis ar piešiniu spontaniškai perteikia kilusius
įspūdžius. Įvardija kūrinio nuotaiką, tempą,
dinamiką, skiria kai kuriuos instrumentus.
 Dainuoja sudėtingesnio ritmo, melodijos, platesnio
diapazono vienbalses dainas, jas gana tiksliai
intonuoja.
Melodiniais
vaikiškais
muzikos
instrumentais groja 2–3 garsų melodijas. Pritaria
suaugusiojo grojimui, stengiasi kartu pradėti ir
baigti kūrinėlį.
 Improvizuodamas balsu, muzikos instrumentu kuria
melodiją trumpam tekstui, paveikslui. Žaidžia
muzikinius dialogus, kuria judesius kontrastingo
pobūdžio muzikai.
Šokis
 Šoka sudėtingesnius ratelius (tiltelių, grandinėlės),
paprastųjų ir bėgamųjų (paprastasis bėgamasis,
aukštas bėgamasis, liaunas, smulkus bėgamasis)
žingsnių autorinius ir natūralių judesių šokius.

Meninės raiškos srities pasiekimai
(4-6 m.)
 Šoka improvizuotai kurdamas septynių–aštuonių
natūralių judesių seką, perteikdamas trumpą siužetą
ar pasirinktą nuotaiką, išreikšdamas erdvės (aukštai
– žemai) ir laiko (greitai – lėtai) elementus.
Vaidyba
 Kurdamas lėlių, dramos vaidinimus pagal girdėtą
pasaką ar pasiūlytą situaciją, improvizuoja trumpas
žodines veikėjų frazes, fizinius veiksmus, atskleidžia
jų norus, emocines būsenas. Tikslingai naudoja
daiktus, teatro reikmenis, drabužius, aplinką.
Žaisdamas muzikinius žaidimus ir ratelius perteikia
veikėjo mintis, emocijas.
Vizualinė raiška
 Detalesniais, įtaigiais dailės darbeliais pasakoja
realias ir fantastines istorijas, įvykius. Vaizdus
papildo grafiniais ženklais (raidėmis, skaičiais,
žodžiais ir kt.). Kuria pagal išankstinį sumanymą,
nuosekliai bando jį įgyvendinti. Kartu su kitais kuria
bendrus dailės darbus.
 Skirtingiems sumanymams įgyvendinti dažniausiai
tikslingai pasirenka dailės priemones ir technikas.
Eksperimentuoja
sudėtingesnėmis
dailės
technikomis, skaitmeninio piešimo ir kitomis
kompiuterinėmis technologijomis.
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Estetinio suvokimo srities pasiekimai
(4-6 m.)
1 ŽINGSNIS
 Susidomi, trumpam sutelkia dėmesį bei rodo
pasitenkinimą (krykštauja, siekia paliesti rankomis), kai
yra emocingai kalbinamas suaugusiojo, kai mato
ryškius, gražių formų daiktus, spalvingus paveikslėlius,
žaislus, girdi ritmiškus muzikos ir kitus garsus, mato
šokio judesius.
2 ŽINGSNIS
 Skirtingai
reaguoja
girdėdamas
besikeičiančių
intonacijų suaugusiojo kalbinimą, muzikos garsus,
matydamas gražius gamtos bei aplinkos daiktus ar
vaizdus, spalvingas knygelių iliustracijas, šokančius ir
vaidinančius vaikus ar suaugusiuosius. Intuityviai
mėgdžioja tai, kas jam patinka.
3 ŽINGSNIS
 Atpažįsta (suklūsta, rodo) kai kuriuos jau girdėtus
muzikos kūrinius, matytus šokius, ratelius, vaidinimo
veikėjus, dailės kūrinius.
 Emocingai reaguoja girdėdamas darnų garsų,
intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrinėdamas savo ir kitų
piešinėlius, spalvingas knygelių iliustracijas, žaislus,
džiaugdamasis savo puošnia apranga.
 Paklaustas pasako, ar patiko muzikos kūrinėlis, dainelė,
šokis, vaidinimas, dailės darbelis.

Estetinio suvokimo srities pasiekimai
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS
 Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti,
pasipuošti, gražiai atrodyti.
 Skirtingai reaguoja (ramiai ar emocingai) klausydamas
ir stebėdamas skirtingo pobūdžio, kontrastingus meno
kūrinius, aplinką.
 Keliais žodžiais ar sakiniais pasako savo įspūdžius apie
klausytą muziką, dainelę, eilėraštį, pasaką, matytą šokį,
vaidinimą, dailės kūrinį, knygelių iliustracijas, gamtos ir
aplinkos daiktus ir reiškinius, pastebi ir apibūdina kai
kurias jų detales.
5 ŽINGSNIS
 Mėgaujasi muzikavimu, šokiu, vaidyba, dailės veikla.
Rodo pasitenkinimą bendra veikla ir kūryba, gėrisi savo
ir kitų menine veikla, geru elgesiu, darbais. Grožisi
gamtos spalvomis, formomis, garsais.
 Pastebi kai kuriuos meninės kūrybos proceso ypatumus
(siužetą, veikėjų bruožus, nuotaiką, spalvas, veiksmus).
Pasako, kaip jautėsi ir ką patyrė dainuodamas,
šokdamas, vaidindamas, piešdamas.
 Dalijasi įspūdžiais po koncertų, spektaklių, parodų,
renginių lankymo. Pasako savo nuomonę apie muzikos
kūrinėlį, dainelę, šokį, vaidinimą, dailės darbelį,
aplinką, drabužį, tautodailės ornamentais papuoštus
daiktus.
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Estetinio suvokimo srities pasiekimai
(4-6 m.)
6 ŽINGSNIS
 Stengiasi kuo gražiau šokti, vaidinti,
deklamuoti, dainuoti, groti, piešti, konstruoti.
Gėrisi ir grožisi savo menine kūryba.
 Pastebi papuoštą aplinką, meno kūrinius ir
pasako, kas jam gražu. Palankiai vertina savo
ir kitų kūrybinę veiklą, pasako vieną kitą
argumentą, kodėl gražu.
 Pasakoja įspūdžius apie muzikos, vaidinimo,
šokio siužetą, matytus dailės, tautodailės
kūrinius, vaizduojamus įvykius, veikėjus,
nuotaiką, kilusius vaizdinius. Plačiau
papasakoja, ką sukūrė, kaip pats bei kiti
dainavo, grojo, šoko, vaidino, piešė.

Kūrybiškumo srities pasiekimai
(0-3 m.)
1 ŽINGSNIS
 Pastebi ir smalsiai, gyvai reaguoja į naujus
daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus.
2 ŽINGSNIS
 Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais,
judesiais.
 Atranda naujus veiksmus (tapyti ant veidrodžio,
ridenti, nardinti į vandenį ir kt.) ir taiko juos
daiktų tyrinėjimui.
3 ŽINGSNIS
 Atranda vis naujus dalykus artimiausioje
įprastoje aplinkoje.
 Įsivaizduoja gyvūnus, augalus, daiktus, apie
kuriuos jam pasakojama, skaitoma.
 Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius
veiksmus.
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Kūrybiškumo srities pasiekimai
(4-6 m.)
4 ŽINGSNIS
 Įžvelgia naujas įprastų daiktų bei reiškinių savybes.
 Pasitelkia vaizduotę ką nors veikdamas: žaisdamas, pasakodamas, judėdamas.
 Sugalvoja įdomių idėjų, skirtingų veikimo būdų.
5 ŽINGSNIS
 Klausinėja, aiškindamasis jam naujus, nežinomus dalykus.
 Savitai suvokia ir vaizduoja pasaulį.
 Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas, priemones. Lengvai sugalvoja,
keičia, pertvarko savitas idėjas, siūlo kelis variantus.
 Džiaugiasi savitu veikimo procesu ir rezultatu.
6 ŽINGSNIS
 Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų dalykų.
 Kelia probleminius klausimus, diskutuoja, svarsto, įsivaizduoja, fantazuoja.
 Ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų sprendimų, neįprastų medžiagų, priemonių,
atlikimo variantų, lengvai, greitai keičia, pertvarko, pritaiko, siekia savito
rezultato.
 Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, daryti kitaip.
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PROGRAMOS VEIKLŲ TURINYS

Ugdymo(si) būdai, formos ir idėjos vaikų veiklai:
1. Rytinės sveikatingumo mankštos
2. Muzikinio ugdymo valandėlės
3. Kūrybiniai atradimai (dirbtuvėlės)
4. Meno dienos, savaitės
5. Konkursai, viktorinos, akcijos, iniciatyvos, plenerai
6. Vakaronės su tėvais

UGDOMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA:

 Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“ (tęstinumas eTwinning projekte „Žaidimai ugdo“)
 Tarptautinis eTwinning projektas „Velykinių idėjų mugė („Easter ideas fair“)
 „Vaikas – kūrėjas“
 „Padėkime paukšteliams žiemą“
 „Vandens diena“
 „Maistas ir menas“
 Ekskursijos, žygiai (Antakalnio apylinkėms pažinti)
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VAIKO VEIKSENOS
ANKSTYVASIS UGDYMAS ( 0-3 m.)

 Braižo linijas per visą lapą, atranda simbolius.
 Seka akimis tai, ką piešia, lipdo.
 Bando piešti žmogų.
 Susipažįsta su pagrindinėmis spalvomis.
 Minko, maigo, suspaudžia, suploja lipdymo medžiagas.
 Mimika išreiškia dainos nuotaiką.
 Klausosi muzikos, prašo ją kartoti daug kartų ir taip patiria
didelį malonumą.
 Juda pagal muziką.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS ( 4-6 m. )

 Įsitraukia į meninę veiklą.
 Kuria pačių įsivaizduojamą pasaulį, patys pasirinkdami priemones ir
techniką.
 Mokosi meninės veiklos, skatinančios atidumą, jautrumą.
 Piešia, tapdo, lipdo, konstruoja, ugdosi dailės gebėjimus.
 Kaupia įvairios meninės veiklos, bei įvairių meno priemonių, medžiagų ir
technikų panaudojimo patirtį.
 Klausosi muzikos, mokosi susikaupti, įsiklausyti, išgirsti.
 Kuria kostiumus vaidmeniniams žaidimams, juos pritaikydami konkrečiai
situacijai (iš popieriaus, antrinių žaliavų).
 Gamina knygeles, jas iliustruoja, rengia piešinių, darbelių parodas.
 Klausosi muzikos, deklamuojamų eilėraščių, grožinės literatūros kūrinių,
mokosi susikaupti, įsiklausyti, išgirsti.
 Lankosi muziejuose, parodose, gamtoje ir kt.

59

IV. PASIEKIMŲ VERTINIMAS (aprašų pavyzdžiai)
1,5–3 METŲ VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠO PAVYZDYS
Vaiko vardas:_________________________ Amžius: ____________________
Pateikiami vaikų iki trejų metų pasiekimų požymiai įvairiose raidos srityse. Tai tam tikri orientyrai, nurodantys
bendruosius vaiko raidos dėsningumus. Kai kurių 2 metų vaikų kalba jau pakankamai aiški, bet tuo pat metu jų
silpnesni judėjimo įgūdžiai, nei kitų to paties amžiaus vaikų. Todėl vertinimas atliekamas atsižvelgiant į kiekvieno
vaiko individualią raidą.

SAVARANKIŠKUMO ĮGŪDŽIAI:
Ar vaikas











Pats savarankiškai pavalgo ______________________________________________________
Pats bando praustis, prašosi ant puoduko
________________________________________
Mėgina apsiauti batukus, apsivilkti _______________________________________________
Pats bando susisegti sagas, varstyti batų raištelius ____________________________________
Gerai savarankiškai juda, prieina prie daiktų ir žaislų, juos paima ir žaidžia __________________
Daug šneka, klausinėja: „Kas čia?“, reiškia norus, ketinimus ____________________________
Bando laikytis nusistovėjusios tvarkos_______________________________________________
Siekia emocinės nepriklausomybė nuo suaugusiojo. Sako „ne“ __________________________
Žaidžia pats vienas
__________________________________________________________
Bando žaisti ar žaidžia greta kitų vaikų ar su kitais __________________________________________

SOCIALINIAI IR EMOCINIAI GEBĖJIMAI
Ar vaikas








Tvirtina: „Aš pats“. Pradeda skirti mano-tavo ______________________________________
Bando įvardyti savo jausmus: man skauda, pykstu ___________________________________
Bando atpažinti, ką jaučia kiti (paguodžia)
________________________________________
Išreikšdamas savo nuotaiką, papildo ją gestais, veido mimika _____________________________
Pasisako kai ką nors padarė ar nuveikė ____________________________________________
Bando mėgdžioti suaugusiuosius vaidmeninių, simbolinių žaidimų metu __________________
Kviečia žaisti kartu kitą ar kelis vaikus _________________________________________________

PAŽINIMO GEBĖJIMAI

Ar vaikas






Bando atrasti priežasties ir pasekmės ryšius _______________________________________
Bando grupuoti (grupuoja) daiktus pagal tam tikrus požymius: formą, spalvą, dydį __________
Suvokia daiktų seką – nuo didžiausio iki mažiausio __________________________________
Pradeda naudoti įrankius žaidimuose: kastuvėlį, kibirėlį, puodelį ir kt. ___________________
Pradeda suvokti ryšius tarp tam tikros rūšies daiktų ir formos (sukočioja iš molio rutuliuką – obuolys)
__________________________________________________________________________________
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KALBOS IR BENDRAVIMO GEBĖJIMAI

Ar vaikas










Sako du žodžius iš eilės (nebūtinai taisyklingus) _____________________________________
Pradeda kalbėti 3 ir daugiau žodžių sakiniais _______________________________________
Atkartoja išgirstus naujus žodžius _________________________________________________
Atsakinėja į klausimus, klausia: „Kodėl?, Kada?, Ką?, Kaip?, Kas?“ ______________________
Vartoja esamą, būsimąjį ir būtąjį laikus ____________________________________________
Vartoja kai kuriuos įvardžius, pvz., jis, aš, tu, mano
________________________________
Žaisdamas kalba pats su savimi (autonominė kalba)
________________________________
Vartoja k. k. funkcinius žodelius iš, į prie, pas, su ____________________________________
Vartoja ir kuria naujus žodžius ________________________________________________________

JUDĖJIMO GEBĖJIMAI

Ar vaikas








Pastovi sugludęs kojas ir užsimerkęs _____________________________________________
Gerai vaikšto, apeina kliūtis, eidamas neša žaislą ____________________________________
Eidamas bando įveikti kliūtis (perlipti, įlipti, išlįsti, pralįsti...) _________________________
Geba žaisti pritūpęs ___________________________________________________________
Užlipa ir nulipa pristatomu ar pakaitiniu žingsniu laipteliais ____________________________
Spiria kamuolį viena koja, pagauna abiem rankom kamuolį ___________________________
Geba keisti ėjimo kryptį, sustoti po signalo _____________________________________________

ŽAIDYBINIAI GEBĖJIMAI

Ar vaikas







Domisi žaislais, noriai juos tyrinėja, žaidžia ________________________________________
Pasireiškia simbolinis žaidimas (daiktai-simboliai) _________________________________
Bando apsimetinėti „lyg tai“, mėgdžioja suaugusiuosius, gyvenimiškas situacijas __________
Pradeda žaisti vaidmeninius žaidimus, pasirenka vaidmenį ____________________________
Žaisdamas atranda naujų žaidimo būdų
__________________________________________
Žaidimo metu išreiškia įvairias emocijas _________________________________________________

KŪRYBIŠKUMO GEBĖJIMAI

Ar vaikas







Bando atrasti savitus žaidimų kelius _____________________________________________
Mėgdžioja aplinkoje išgirstus garsus
___________________________________________
Eksperimentuoja su dailės priemonėmis, mėgina kurti naujas formas ___________________
Drąsiai keičia žaidimo pobūdį ___________________________________________________
Bando atkurti melodijas balsu, ritmingais judesiais ___________________________________
„Improvizuoja“ grodamas instrumentu ___________________________________________________

REMIANTIS VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ APRAŠO PAVYZDŽIAIS
PRIEIGA INTERNETE: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/ikim/med=98/439

3-4 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys
4-5 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys
5-6 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašo pavyzdys
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3-4 METŲ VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠO PAVYZDYS
________________________________________
(vaiko vardas, pavardė, amžius)
Tam tikru periodiškumu stebima vaiko raida ir pažymima tam tikru simboliu, pavyzdžiui, * ar kitokiu prie atitinkamos skilties pagal vaiko pasiektus
gebėjimus: pirmoji skiltis – pasiekti gebėjimai; antroji – gebėjimai dar formuojasi; trečioji – reikia pagalbos.
Vaiko ugdymo(si) sritys/ požymiai

Pasiekti
gebėjimai

Gebėjimai dar
formuojasi

Reikia
pagalbos

Komentarai/rekomendacijos

Pažinimo raida
Geba sutelkti dėmesį atlikdamas mėgstamą veiklą
Domisi aplinka, tyrinėja
Įvairiai eksperimentuoja su daiktais, aiškinasi jų savybes
Geba manipuliuoti daiktais ir jų grupėmis
Kalba ir raštingumas
Kalba sakiniais, sudarytais iš 3–4 žodžių
Kalba prijungiamaisiais sakiniais
Klausinėja: kam? kada? kodėl?
Įvardija objektą, veiksmą, reiškinį
Fizinė raida
Geba keisti judesių tempą pagal žodį, muziką, kitą signalą
Geba užlipti ir nulipti nuo kėdės, suolo
Mėto ir gaudo kamuolį
Geba peržengti neaukštas kliūtis
Laikosi higienos įgūdžių (plaunasi rankas prieš valgį)
Socialinė raida
Kalba, bendrauja su suaugusiais ir vaikais
Pradeda žaisti įvairius žaidimus drauge su bendraamžiais
Geba dalytis
Pratinasi atpažinti ir įvardyti savo jausmus
Meninis suvokimas ir raiška
Geba pasitelkti vaizduotę kurdamas, muzikuodamas
Savitai vaizduoja žmones, gyvūnus, augalus, kt.
Noriai klauso, atlieka, dalyvauja muzikinėje veikloje
Geba pasirinkti meno raiškos priemones
Originaliai vaizduoja aplinkoje esančius daiktus, reiškinius
TĖVŲ KOMENTARAS: ..................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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Pastabos
0-3 metai

4-6 metai

Žingsniai

Emocijų suvokimas ir
raiška
Savireguliacija ir
savikontrolė
Savivoka ir savigarba
Santykiai su suaugusiaisiais
Santykiai su bendraamžiais
Sakytinė kalba
Rašytinė kalba

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18. Mokėjimas mokytis

17. Kūrybiškumas

16. Problemų sprendimas

15. Tyrinėjimas

14. Iniciatyvumas ir
atkaklumas

Mėnesiai

13. Estetinis suvokimas

12. Meninė raiška

Metai

11. Skaičiavimas ir matavimas

Vaiko vardas, pavardė, g. data

10. Aplinkos pažinimas

Fizinis aktyvumas

sritys

2.

pasiekimų

Kasdienio gyvenimo
įgūdžiai

Ugdymosi

1.

UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ DIAGRAMA
Vertinimo data, vertintojai

7 žingsnis

Esminis gebėjimas

Vertybinė nuostata

6 žingsnis

5 žingsnis

4 žingsnis

3 žingsnis

2 žingsnis

1 žingsnis
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ikimokyklinio ugdymo programa kuria galimybes pedagogams, vadovams, vaikams, tėvams – kartu su socialiniais partneriais drauge siekti vaikų
ugdymo(si) kokybės. Bendromis pastangomis sukurtos įdomaus, prasmingo, turiningo, motyvuojančio ugdymo(si) sąlygos užtikrins gerus ugdymo(si)
rezultatus kiekvienam vaikui. Skirtingų galimybių, tautybės, socialinės padėties vaikai jaučiasi saugūs, pripažįstami ir gerbiami, turi lygias galimybes
ugdytis. Ikimokyklinio ugdymo programa padės užtikrinti tęstinumą tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslų bei uždavinių, ugdymosi
rezultatų, ugdymo turinio, metodų, formų ir būdų.
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