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                                                         Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus  

                                                                  2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-144 

 
        

                                                                                                                                                             
Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo(si) programa „Vėjo malūnėlis“ sukurta 2007 m.  

Ugdymo programa „Vėjo malūnėlis“ koreguota 2017 m., remiantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijos „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ 

(2014 m.) ir „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014 m.). 

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdymosi programa „Vėjo malūnėlis“ atnaujinta 2021 m. 

Programą rengė lopšelio-darželio programos atnaujinimo darbo grupė, siūlymus teikė 

ikimokyklinio ugdymo pedagogai. 
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ĮVADAS 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo programos „Vėjo malūnėlis“ atnaujinimas  yra susijęs su ugdymo 

kokybės stiprinimu ir siekiu, kad ugdymo turinys  atitiktų šiuolaikiniam ikimokykliniam ugdymui keliamus 

reikalavimus ir skatintų kiekvieno ugdytinio pasiekimų pažangos pokytį. 

Atnaujinta programa „Vėjo malūnėlis“ parengta atsižvelgiant į susitarimą bendruomenėje dėl 

ugdymo kokybės sampratos. 

Ugdymo kokybės nuostatos: 

1. Sistemingas ugdomojo proceso planavimas, ugdymo turinio modeliavimas atsižvelgiant į 

vaiko patirtį, jo pomėgius, poreikius ir interesus. 

2. Saugios, patrauklios, inovatyvios ugdymo proceso aplinkos kūrimas, skatinančios vaiką 

aktyviai veikti, bandyti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, klysti, bendradarbiauti. 

3. Šilto, pagarbaus mikroklimato kūrimas, kai vaikas, pedagogas, šeima jaučiasi saugūs, 

laukiami, kai gerbiamos kiekvieno idėjos, mintys, iniciatyvos.  

4. Nuoširdus, abipusiu pasitikėjimu paremtas pedagogo ir vaiko bendravimas ir 

bendradarbiavimas, draugiškų tarpusavio santykių kūrimas, nuoseklus vaiko kompetencijų plėtojimas 

taikant tinkamus ugdymo(si) metodus.  

5. Vaiko pasiekimų, pažangos vertinimas, analizavimas, stipriųjų ir tobulintinų gebėjimų 

išryškinimas, savalaikės pagalbos teikimas, vaiko sėkmės auginimas.  

6. Bendradarbiaujantis dialogas su šeima, sistemingas šeimos informavimas apie vaiko 

pasiekimus ir pažangą, konstruktyvus iškilusių problemų sprendimas. 

 
 

Tegul atnaujinta ugdymo(si) programa „Vėjo malūnėlis“ augina kiekvieno vaiko sėkmę ir sukuria kuo 

tvaresnį jo ugdymosi pagrindą. 

 

 

Kurkime visi kartu laimingo ir kūrybiško vaiko darželį su „Vėjo malūnėliu“! 

 

 

Linkėdama kūrybinių atradimų potyrių veikloje - ugdymo programos atnaujinimo darbo grupė. 
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „VĖJO MALŪNĖLIS“ 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Duomenys apie įstaigą 

Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ įsteigtas 1971 m. Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

(toliau – lopšelis-darželis) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri priklauso neformaliojo švietimo mokyklų 

grupei. Pagrindinė veiklos sritis – ikimokyklinio amžiaus  vaikų ugdymas. Mokymo kalba – lietuvių, 

mokymo forma – dieninė. Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ adresas: Vytauto 58, 72247 Tauragė, tel. (8 446) 

62 692, el. p. info@tauragesazuoliukas.lt, interneto svetainė – www.tauragesazuoliukas.lt 

Bendruomenė  

Lopšelio-darželio bendruomenę sudaro 270 ugdytinių ir jų šeimų, 31 pedagogas ir 23 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų.  

Visa lopšelio-darželio bendruomenė sutelktai dirba siekiant užtikrinti vaiko ugdymo(si) kokybę, 

pažangos pokytį. Lopšelio-darželio bendruomenės atstovai dalyvauja įstaigos savivaldos institucijų veikloje. 

Bendruomenė nuolat besimokanti, vyksta mokymasis su kitais ir iš kitų dalijantis patirtimi, atradimais, 

skleidžiant sėkmingą patirtį. Plėtojama refleksyvi kultūra – bendruomenės nariai apmąsto, aptaria savo 

veiklą, įsivertina, geba pasimokyti iš savo ir kitų patirties, planuoti pažangos pokytį. Tėvų idėjos sėkmingai 

įgyvendinamos ugdymo procese organizuojant tėvų idėjų įgyvendinimo mėnesį „Mes kartu“. Buvę 

ugdytiniai dabar jau atveda ir savo vaikučius. 

Lopšelį-darželį lanko 2–6 metų vaikai, veikia 15 grupių (iš jų - dvi Taurų ikimokyklinio ugdymo 

grupės). Ankstyvojo amžiaus vaikų grupės: „Viščiukai“, „Kiškučiai“, „Mažyliai“, „Žirniukai“; 

ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės: „Boružės“ „Ežiukai“, „Paukščiukai“, „Varliukai“, „Drugeliai“, 

„Nykštukai“, „Pelėdžiukai“, „Gandriukai“, „Naminukai“, „Saulutės“, „Giliukai“. 

Lopšelis-darželis dirba 10,5 val. per dieną, veikia viena prailgintos dienos grupė (12 val.). Grupės 

formuojamos pagal vaikų amžių. Visi vaikai ugdomi bendrosios paskirties grupėse.  

Ugdytojai  

Lopšelyje-darželyje dirba 25 pedagogai, iš jų - 4 mokytojai metodininkai, 13 - vyresniųjų mokytojų. 

20 pedagogų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 3 – baigę pedagogines mokyklas,  2 studijuoja pagal 

ikimokyklinio ugdymo neuniversitetinių studijų programą. Vadovų komanda - direktorė įgijusi vadybos 

magistro kvalifikacinį laipsnį, II vadybinę kvalifikacinę  kategoriją, pavaduotoja ugdymui studijuoja 

lyderystės magistro ISM studijų programoje. Pagalbos specialistų komanda teikia pagalbą ugdytiniams. 

mailto:info@tauragesazuoliukas.lt
http://www.tauragesazuoliukas.lt/
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Lopšelio-darželio pedagogai  - kompetentingi, kūrybiški, inovatyvūs, iniciatyvūs, siekiantys nuolat 

tobulėti, taikantys šiuolaikines technologijas, skleidžiantys gerąją darbo patirtį grupių tinkliukų komandose,  

respublikoje,  nuolat kolegialiai padedantys vieni kitiems, darniai dirbantys darbo grupėse, kuriantys 

edukacines aplinkas, sėkmingai taikantys STEAM mokslų idėjas, skatinantys bendradarbiaujantį dialogą su 

tėveliais.  Į darželio bendruomenę sėkmingai integruojasi  jauni, energingi jaunieji specialistai. 

Ugdymo organizavimas 

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vėjo malūnėlis“,  

kuri parengta  atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, Lietuvos 

Respublikos Seimo patvirtintą Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją,  Rengimo šeimai ir lytiškumo 

programą, Gyvenimo įgūdžių programą. Remiamasi Geros mokyklos koncepcija, „ Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašu“, „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis 

rekomendacijomis“ ir atsižvelgiant į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius. Ikimokyklinio ugdymo 

programa atliepia Valstybės švietimo strategijos nuostatas, Tauragės rajono savivaldybės 2021-2023 metų 

strateginio plano ir Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2019-2024 metų strateginio plano nuostatas.  

Į programos ugdymo(si) turinį integruojamos programos: „Būsiu sveikas ir saugus“, STEAM 

mokslų idėjos, tarptautinė  gamtosauginių mokyklų programa, saugaus eismo ir vairavimo programa, 

emocinio ugdymo programa „Kimochis“, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programa, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa“. 

Lopšelyje-darželyje įgyvendinami etnokultūros, pilietiškumo, meno, sveikos gyvensenos, 

ekologijos, saugaus eismo projektai, papildomai dirbama su gabiais menui vaikais.  

Regiono savitumai  

Tauragės rajone galima rasti daug unikalumo išskirtinai būdingo tik šiam Žemaitijos regionui. Čia 

tarsi į vieną upę suteka įvairių konfesijų, tautybių žmonių gyvenimo istorija ir papročiai. Prie Tauragės krašto 

etninio savitumo formavimosi prisidėjo kelis šimtmečius besitęsianti pasienio miestui būdinga gyvensena. 

Tauragės rajonui dabar priklauso ir Mažosios Lietuvos dalis.  

Šiandien Tauragė – ne tik rajono, bet ir svarbiausias regiono pramonės, prekybos, švietimo ir 

kultūros centras. Tauragės rajono savivaldybė paskelbta Žaliausia savivaldybe Lietuvoje. 

Lopšelis-darželis įsikūręs Tauragės miesto centre. Tokia geografinė padėtis itin palanki supažindinti 

ugdytinius su mus supančia aplinka: architektūros, kultūros, istorijos, gamtos paminklais, krašto istorija, 

regiono tradicijomis bei papročiais.  

Šalia mūsų įstaigos – evangelikų liuteronų bažnyčia, kuriai 1947 m. švenčiant pirmosios lietuviškos 

knygos 400 metų jubiliejų, suteiktas Martyno Mažvydo vardas. Jos kieme stovi paminklas Martynui 
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Mažvydui. Greta lopšelio-darželio Jono Kalvano  parkas, kurį puošia Lietuvos himno autoriaus Vinco 

Kudirkos atminimui skirtas paminklas. Per miestą teka Jūros upė, kurios krantinę puošia  medžio skulptūros. 

Jos primena gyvybingą liaudies kūrybos tradiciją. Kraštovaizdį puošia Jūros upės užtvanka. Tauragės miesto 

simbolis – Tauragės pilis, kurioje  įsikūręs Tauragės krašto „Santakos“ muziejus, organizuojantis edukacijas 

vaikams. 

Filosofija, kuria grindžiamas požiūris į vaiką ir jo ugdymą. 

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ filosofija – vaiko sėkmės auginimas kasdienėje veiklų žaismėje. 

Visi pokyčiai, inovacijos lopšelyje-darželyje darantys poveikį ugdytinio pasiekimų kokybei, poreikių 

atpažinimui, gebėjimų, sveikatos, pozityvių emocijų stiprinimui,  

Vaikų ir tėvų poreikius iliustruoja progresyvistinės, humanistinės filosofijos idėjos:  

 Svarbu nuo pat mažens mokytis spręsti problemas.  

 Ugdymą organizuoti aktyviais būdais.  

 Ugdymo rezultatams būtinas vertinimas ir aptarimas. 

 Svarbiausias asmenybės bruožas – siekimas laisvai realizuoti savąsias galias.  

 Vaikas pakankamai giliai įsisavina tik jo poreikius atitinkančią medžiagą.  

 Ugdytojas nuoširdžiai ir atvirai bendrauja su ugdytiniais, teigiamai juos vertina.  

 Ugdytojas padeda vaikui geriau suvokti save, siekiamus tikslus, motyvuoja.  

 Ugdant vaikus, būtina atsižvelgti į tai, kad: 

 Vaiko elgesys priklauso nuo jo patyrimo, dabartinės situacijos ir nuo sociokultūrinės aplinkos.  

 Siekiant ugdymo pažangos, būtina atsižvelgti į tai, ką vaikas jau žino ir moka, numatyti, ką gali 

sužinoti padedant ugdytojui. 

Vaikų poreikiai 

              Pagrindinių vaiko poreikių - emocinių, judėjimo, saugumo, žaidimo, bendravimo, pažinimo, 

saviraiškos tenkinimas. 

  Turėti įvairių žaislų, priemonių skatinančių konstruoti, kurti, žaisti 

judrius ar vaidmenų žaidimus, ugdytis saugaus elgesio įgūdžius 

Saugaus eismo aikštelėje. 

               Turėti edukacinių erdvių, aplinkų stebėti ir pažinti pasaulį, atlikti bandymus, eksperimentus: 

STEAM lauko laboratorija, žalioji laboratorija – šiltnamis, išmaniosios tvorelės, sliekų požemis, vabalų 

namas, Svajonių sodelis, parkas ir pan. 

              Stiprinti orientavimosi erdvėje įgūdžius keliaujant Žaliuoju labirintu. 

              Pažintinės edukacinės išvykos. 
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              Lietuvoje gyvenančių naminių paukščių, gyvūnėlių parodų organizavimas darželyje dalyvaujant 

šalies gyvulininkystės projekte. 

              Švietimo pagalbos teikimas nustatytiems vaikų specialiesiems poreikiams. 

Tėvams svarbiausia: 

 Gera vaiko savijauta. 

 Rūpestinga, pozityviai bendraujanti, profesionali mokytoja. 

 Grupėje kuriama vaikams draugiška, paremta dialogu, emociškai saugi aplinka. 

 Vaikui sudaromos palankios sąlygos tirti pasaulį, bandyti, klysti, keistis pačiam. 

 Skatinamas vaiko iniciatyvumas, aktyvumas, gebėjimas spręsti problemas, įveikti iššūkius. 

              Kūrybiškai taikomi ugdymo metodai: žaidimas, pokalbiai, diskusijos, tyrinėjimai ir pan. 

 Veiksmingai dirbama su gabiais bei ypatingų poreikių vaikais. 

 Tėvai nuolat informuojami apie vaiko veiklos rezultatus, pažangą, pasiekimus. 

 Gerai įrengta lopšelio-darželio ugdymo(si) aplinka: edukacinės erdvės, žaidimų aikštelės, 

priemonės, žaislai. 

 Geranoriškas, bendradarbiaujantis dialogas tėvų ir grupės pedagogų, padėjėjų komandos. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir pagalbos specialistams svarbiausia: 

 Fizinė, emocinė vaikų sveikata. 

              Vaiko poreikiai, polinkiai, gebėjimai. 

 Kokybiškos ugdymo sąlygos. 

 Tikslingas, į vaiką bei jo poreikius orientuotas ugdomojo proceso organizavimas grupėje. 

 Saugi, šiuolaikiška aplinka. 

 Vaiko pasiekimai skatina pažangos pokytį. 

 Veiksmingas komandinis darbas su gabiaisiais bei specialiųjų poreikių vaikais. 

 Pozityvus, bendradarbiaujantis dialogas su tėvais, šeima. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Demokratiškumo – šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveika grindžiama tėvų ir pedagogų iniciatyvų 

derinimu, dialogo plėtojimu, tėvų pedagoginiu švietimu.  

Humaniškumo – vaikas gerbiamas kaip asmenybė, pripažįstama vaiko vidinio pasaulio 

nepriklausomybė ir savarankiškumas, teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.  

Tautiškumo – padedama vaikui perimti tautos, kultūros tradicijas, papročius, etnokultūros vertybes. 
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Visuminio ugdymo – atsižvelgiama į vaiko raidos dėsningumus  ir siekiama visų vaiko galių plėtotės. 

Tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir elgsena. 

Individualizavimo – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, ugdymosi 

poreikių pripažinimu numatant veiklas ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti. 

              Kūrybiškumo – prigimtines kūrybines vaiko galias ir saviraišką skatina ir puoselėja kūrybiškas 

pedagogų požiūris į ugdymą. 

              Konstruktyvizmo – sudaromos sąlygos paties vaiko aktyvumui: mėginti, tyrinėti, išgyventi, 

fantazuoti, išreikšti, kurti, t. y. jis grindžiamas vaiko patirtimi vaizduote, kūryba, savaimine arba inspiruota 

vaikų veikla. 

              Tęstinumo – kiekvienam vaikui užtikrinamos vienodos galimybės įgyti pradinius įgūdžius, 

gebėjimus, nuostatas ir suteikiamos palankios visiems galimybės ugdytis ir rengtis mokyklai.  

 

UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS 

 

Ugdymo turinys pateikiamas atsižvelgiant į visuminį vaiko pasaulio suvokimą ir skatina vaikui 

reikalingų kompetencijų plėtotę. 

Žaidimo metodas – skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, 

natūraliu būdu sutelkti dėmesį į ugdomąją veiklą. 

Vaizdinis metodas – nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir 

reiškinius. 

Praktinis metodas – vaikams padeda per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką.  

Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) – suteikia galimybę perduoti informaciją. 

Kūrybinis metodas – sudaro sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų 

sprendimo būdų. 

Projekto metodas – vienas iš aktyviųjų metodų, skatinantis ugdymo turinio ir metodų kaitą lanksčiai 

integruojant ugdymo sritis, individualizuojant ugdymą, jo turinį integruojant į vaiko gyvenimui ir ugdymui 

reikalingų kompetencijų plėtojimą. 

STEAM ugdymas – platesnis ir gilesnis gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, 

inžinerijos, menų/dizaino, matematikos mokymasis ugdymo procese naudojant IKT ir kitas technologijas bei 

aktyvaus ugdymo metodus. Vaikams sudaromos sąlygos ugdytis netradicinėse aplinkose – lauko STEAM 

erdvėje, Žaliojoje laboratorijoje, Svajonių sodelyje, Žaliajame labirinte, parke ir pan.  

STEAM grindžiamo ikimokyklinio ugdymo tikslas – parengti vaikus spręsti problemas inovacijų kūrimo, 

kritinio ir kūrybinio mąstymo, veiksmingo bendradarbiavimo keliu atsižvelgiant į naujausią mokslinę 
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informaciją. Menų įtraukimas į STEAM didina technologinių  ir inžinerinių disciplinų patrauklumą vaikams 

ir skatina jų kūrybiškumą. 

STEAM veiklų metu vaikai tyrinėja, kuria, samprotauja, kelia problemas, ieško būdų joms spręsti, išbando 

čia ir dabar naujas idėjas, kaip veikia fizinis, socialinis, biologinis pasaulis. 

Ugdymo aplinka – ugdymo turinio dalis, padedanti siekti ikimokyklinio  ugdymo(si)  tikslų, 

kai pedagogas padeda vaikui modeliuodamas, keisdamas, turtindamas  aplinką ir parinkdamas priemones 

pagal ugdytinio poreikius. Lopšelio-darželio lauko erdvėje yra tikslingai įrengtų priemonių vaikams žaisti, 

aktyviai judėti, lavinti orientaciją erdvėje („Žaliasis labirintas“); stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti - Žalioji 

laboratorija, Svajonių sodelis, STEAM lauko laboratorija, 86 medžiai, sliekų požemis, vabalų namas, 

veikliosios tvorelės ir pan.  

Tyrinėjimas, eksperimentavimas – skatina vaiką aktyviai veikti, patirti atradimo džiaugsmą, 

organizuoti, kaupti patirtį, mokytis daryti išvadas. 

Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika – kai aktyvūs visi proceso dalyviai – vaikas, pedagogas ir 

įsitraukiantys tėvai. Nuoširdus tarpusavio bendravimas, patirties ir  atradimų sėkmė suteikia galimybę 

pasidalinti mintimis, išgyvenimais, jausmais, nuomone, idėjomis. Probleminiai atvirieji klausimai žadina 

vaikų smalsumą, susidomėjimą, aktyvumą, norą veikti ir kurti. 

Programos tikslas – aktyvus, drąsus, pasitikintis, smalsus, sveikas, kūrybiškas, 

bendradarbiaujantis, gebantis priimti sprendimus, spręsti problemas, saugiai elgtis vaikas. 

 Uždaviniai:  

 Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti judėjimo, aktyvumo poreikį saugioje aplinkoje. 

 Pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam vaikui pagal atpažintus jo poreikius ir pažangos pokytį. 

 Padėti vaikui pažinti jį supančią aplinką skatinant iniciatyvumą, smalsumą, stebėjimą, tyrinėjimą, 

samprotavimo gebėjimų ugdymąsi. 

 Ugdyti vaikų gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas pozityviai bendraujant, bendradarbiaujant 

komandoje, grupėje. 

 Skatinti savivokos, savigarbos, emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos gebėjimus. 

 Skatinti vaiko motyvaciją mokytis, aiškintis ką jis moka, žino, ką norėtų ir kaip galėtų išmokti. 

 Ugdyti vaikų estetinį suvokimą, meninę raišką, kūrybiškumą, skatinant domėtis naujais dalykais, 

kuriant saviraišką ir fantaziją  skatinančią aplinką, stiprinant vaiko pasitikėjimą savimi. 

 Reflektuoti vaiko ugdymo(si) kokybės ir bendradarbiavimo su tėvais veiksmingumą. 
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UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

  

Vaiko pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašu“. 

Vaiko pasiekimų vertinimas – tai duomenų rinkimas apie ugdytinio individualius poreikius, 

interesus, gebėjimus, ugdymosi pasiekimus ir pažangos pokytį. 

Grupės mokytoja, siekdama pažinti vaiką ir įvertinti jo pasiekimus ir pažangą, stebi jį, taiko įvairius 

vaiko pažinimo metodus, padedančius išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, savijautą, fizinę brandą, poreikius, 

interesus, gebėjimus, bendravimo ir veiklos ypatumus. 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje pagal 18 

vaiko ugdymosi pasiekimų sričių, įvertinant pažangą pagal žingsnius ir pavaizduojant diagramoje 

„Voratinklis“. Vaiko pasiekimai ir pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu vertinami nuolat, laisvai 

pasirenkant vertinimo būdus ir metodus.   

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo medžiaga dokumentuojama ir 

kaupiama „Pasiekimų aplanke“ informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“.  

Pasiekimų aplanke kaupiami vaiko veiklos pavyzdžiai: vaiko stebėjimo medžiaga, vaiko darbelių 

pavyzdžiai, vaiko mintys, idėjos ir komentarai, vaiko klausimai ir atsakymai, piešiniai, vaiko pomėgių 

aprašymai ir kt. Vertinimo metu gauta informacija panaudojama planuojant ugdymo(si) turinį, parenkant 

ugdymo metodus ir būdus, priemones. Su vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga tėvai 

supažindinami individualiai. Vertinimo duomenys neviešinami. 

             Ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymo procesą, numatant vaiko 

pažangos pokyčio galimybes, pedagogo kompetencijų tobulinimą,  įsivertinant metų veiklą, vykdant 

veiklos kokybės įsivertinimą ir kt. 
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UGDYMO(SI) TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA 

 

1. KASDIENIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI 

          Esminė nuostata - noriai įvaldo sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

          Esminis gebėjimas – tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia,  

nusirengia, naudojasi tualetu. Prižiūri savo išorę: prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi  

aplinkoje. 

Vaiko gebėjimai Vaiko veiksenos 

Pažįsta savo kūną, domisi 

sveikata. 

 

 

Turi aiškų savo kūno vaizdą. 

Skiria savo asmeninius daiktus. 

Mokosi ir nori būti tvarkingi, laikosi švaros, deramai prižiūri savo 

kūną, drabužius. 

Susipažįsta su kūno dalimis, vidaus organais, žino jų paskirtį. 

Taiko sveikos gyvensenos įgūdžius kasdieniniame gyvenime. 

Žino asmens higienos taisykles 

ir jų laikosi. 

Pažįsta higienos reikmenis (muilas, rankšluostis, nosinė, šukos ir 

pan.) ir padedamas suaugusiojo jais naudojasi. 

Jaučia, kada nori „ant puoduko“, naudojasi tualetu padedant 

darbuotojui. 

Prižiūri savo rūbelius, asmeninius daiktus, rūpinasi jų švara, 

tvarkingumu. 

Mokosi rūpintis kūno švara, naudotis higienos reikmenimis. 

Tvarkingai naudojasi tualetu, dažnai plauna rankas. 

Savarankiškai ar su suaugusiojo pagalba mokosi prižiūrėti savo 

plaukus. 

Savarankiškai ar su suaugusiojo pagalba tvarkosi veiklos vietą ir 

sudeda žaislus. 

Suaugusiojo padedami išsiaiškina regos saugojimo principus: kokia 

turi būti skaitymo aplinka, apšvietimas, kiek laiko galima žiūrėti 

televizorių ar žaisti kompiuteriu, kokie pratimai stiprina regėjimą, 

kada būtini akiniai nuo saulės ir pan. 

Skaito kūrinėlius apie dantukų priežiūrą, mokosi taisyklingai valytis 

dantis. 

Žino sveikos mitybos principus. Valgydamas naudoja šaukštą, geria iš puoduko, nusišluosto servetėle. 

Supranta, kad negalima valgyti rasto maisto, neimti maisto nuo 

grindų, žemės. 

Ugdymo proceso veiklų metu sužino apie maisto produktų poveikį 

sveikatai. 

Sudeda sveikos mitybos piramidę padedant suaugusiajam. 

Sudaro patiekalų receptus, meniu iš paveikslėlių. 

Gamina ir ragauja įvairius patiekalus. 

Dalyvauja lopšelio-darželio sveikos mitybos renginiuose, akcijose, 

parodėlėse ir pan. 
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Supranta grūdinimosi svarbą. Eina pasivaikščioti esant ir darganotam orui. 

Pastebi, kaip keičiantis orui rengiasi, kaip apsiavę, tyrinėja kūno 

pojūčius. 

Saugosi ilgalaikio saulės spindulių poveikio įvairiomis priemonėmis. 

Atlieka veiklas su vėsiu, šiltu vandeniu. 

Atpažįsta savo drabužėlius. Suaugusiojo padedamas mokosi 

apsirengti. 

Skaito grožinės literatūros kūrinėlius apie grūdinimosi svarbą, kuria 

inscenizacijas. 

Supranta, kas tai yra sveika, 

ekologiška aplinka. 

Stebi aplinką, medžius, vabalų namą, sliekų požemį, samprotauja, kas 

jiems sukelia geras emocijas, jausmus, o kas nepatinka. 

Stebi ir prižiūri „Svajonių sodelį“, „Žaliąjį labirintą“, „Žaliąją 

šiltnamio laboratoriją“, vaistinių augalų darželį, kitus augalus, sužino 

jų poveikį sveikatai, emocinei būsenai. 

Prižiūri augančius vaistinius augalus, mokosi juos rinkti, ruošti 

žiemai. Turi galimybę pažinti juos įvairiais pojūčiais: liesti, uosti, 

ragauti. 

Ruošia vaistinių augalų arbatos receptus, piešia ar užrašo juos 

kortelėse. 

Sužino, kaip reikia elgtis gamtoje, kad ją tausotų, nepadarytų žalos.  

Supranta, kad gamtos niokojimas vėliau sukelia žalą žmogui. 

Įgyja žinių apie buitinių atliekų tinkamą rūšiavimą. Dalyvauja 

gamtosauginėse akcijose. 

                                                             

2. FIZINIS AKTYVUMAS 

          Esminė nuostata – noriai, džiaugsmingai  dalyvauja fizinio aktyvumo veiklose. 

          Esminis gebėjimas – eina, bėga, šliaužioja, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydami 

pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina išlavėjusi smulkiojo motorika ir 

akių – rankos koordinacija. 

Vaiko gebėjimai Vaiko veiksenos 

Mėgsta aktyvų judėjimą, 

judėjimas jiems teikia 

džiaugsmą ir pozityvias 

emocijas. 

Išbando įvairius judėjimo būdus: eina pirmyn, į šalį, pristatomu 

žingsniu. 

Šliaužia, ropoja grindimis, nuožulniai ir lygiagrečiai pakeltomis 

plokštumomis. 

Atlieka įvairius šuoliukus abiem kojomis, peršoka nuo vieno daikto 

ant kito. 

Žaidžia judriuosius žaidimus greičiui, jėgai, vikrumui, koordinacijai. 

Atlieka jėgos, vikrumo, greitumo, lankstumo, koordinacijos lavinimo 

judesius. 

Moka išvengti kliūčių. 

Pratinasi eiti įveikdamas: perlipti per lazdą, eiti lenta, suoliuku, lipti į 

kalniuką, leistis nuo jo. 

Šokinėja vietoje abiem kojomis. Peršoka per 15 cm. horizontalią 

kliūtį. Lipa laiptais laikydamasis turėklų, o vėliau nesilaikydamas jų. 
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Juda žaliuoju labirintu, relaksaciniu taku, saugaus eismo aikštelėje. 

Dalyvauja sveikatinimo ir fizinio judumo projektuose, akcijose, 

renginiuose. 

Geba perteikti savo fizinės 

sveikatos stiprinimo patirtį 

kitomis priemonėmis. 

Moka ridenti kamuolį, stumti mašinėlę ar vežimėlį ir eiti paskui jį. 

Geba žaisti pritūpęs. 

Sportuodami ir atsipalaidavimo metu atlieka kalbos, dainavimo 

užduotis. 

Dalyvauja sporto, fizinio aktyvumo, sveikatingumo  šventėse, 

projektuose, akcijose ir pan.  

Piešia sporto tema. 

Kontroliuoja ir koreguoja savo 

kūno padėtį sėdint, stovint, 

einant. 

Įsisavina, supranta taisyklingos laikysenos reikalavimus, laikosi jų 

visą dieną. 

Atlieka pėdų ir blauzdų stiprinimo pratimus, įveikiant savo kūno 

svorį. 

Susikibę rankomis juda rateliu, įsikibę vienas kito juda vorele, sustoję 

atlieka judesius. 

Korekcinius pratimus atlieka žaisdami judriuosius, siužetinius 

žaidimus kasdienėje veikloje, namuose. 

Atlieka veiksmus, kuriems 

būtina akių – rankos 

koordinacija 

Judriosios veiklos metu meta į taikinį, sega prie juostos segtukus, riša 

juosteles, klijuoja lipdukus ir pan. 

Išlaiko pusiausvyrą, derina rankų judesius. Stovėdamas meta, spiria 

kamuolį, išmoksta važiuoti minamu velomobiliu. 

Lavina smulkiosios motorikos raumenis rašydamas smėlyje su 

pagaliukais, akmenukais, šakele ir kita gamtine medžiaga. 

Piešia smulkius ornamentus. 

Piešdamas, kopijuodamas, bandydamas rašyti mokosi taisyklingai 

laikyti pieštuką. 

Geba orientuotis erdvėje Žino, kas tai yra žemėlapis, gaublys, supranta žemėlapio pagrindinius 

ženklus, spalvas. 

Keičiant ėjimo ar judėjimo kryptį, keičia ir žemėlapio padėtį. 

Orientuodamiesi lauko erdvėje susipažįsta su čia augančiais augalais.  

Paima žaislus ir su suaugusiojo pagalba padeda juos į vietą. 

Judėdami ir žaisdami žaliajame labirinte mokosi nepasimesti erdvėje, 

o pasimetus – ieškoti išeities. 

Atlieka teorines orientavimosi užduotis skirtas spalvų, ženklų 

pažinimui tobulinti, atminčiai lavinti, suvokimo greičiui skatinti. 

Judėdami erdvėje ją tyrinėja, 

džiaugsmingai eksperimentuoja 

judesiu 

Keičia judėjimo kryptį, išvengia kliūčių, juda aplink daiktus, po jais, 

virš jų, pralenda pro juos. 

Eina suaugusiojo parengtu pratimų taku, atlieka parodytus judesius ir 

sugalvoja savus. 

Suvokia kūno padėtį erdvėje, ją keičia pagal sumanymą arba nuorodą. 

Eksperimentuodami atranda naujus judėjimo būdus, kuria savo 

judėjimo variantus, bando derinti kūrybinį judėjimą dviese, trise. 

Mokosi saugiai judėti su minamais velomobiliais, laikytis saugaus 

atstumo  Saugaus eismo aikštelėje. 

Patys susikuria ir įveikia įvairius kliūčių ruožus. 
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Savarankiškai pasirenka ir 

plėtoja judriąją veiklą. 

Išbando savo galimybes panaudodami aplinkoje esančias priemones. 

Patys pasirenka ir išbando įvairias sporto šakas. 

Priemones judriajai veiklai panaudoja kūrybiškam siužetinių žaidimų 

plėtojimui. 

Susipažįsta su olimpinėmis idėjomis, pagrindinius principus pritaiko 

savarankiškoje veikloje. 

 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

 

3. EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA 

          Esminė nuostata – domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. 

          Esminis gebėjimas – atpažįsta ir įvardina savo emocijas, jausmus bei jų priežastis. Įprastose 

situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, priimtinais būdais, atpažįsta ir įvardina kitų emocijas, 

jausmus, bando į juos atsiliepti (paguosti, užjausti), keisti savo elgesį (susilaikyti, neskaudinti, atsižvelgti į 

kito norus). 

Vaiko gebėjimai Vaiko veiksenos 

Geba išsakyti ar kitaip išreikšti 

savo jausmus, sumanymus, 

nuomonę. 

Pažįsta ir pavadina kai kuriuos savo jausmus, išreiškia juos 

bendraudamas. 

Vaikas tyrinėja savo kūną, jausmus, mintis, kalbą. 

Pradeda suprasti apibūdinimus: gražus, geras, mylimas, išdykęs ir pan., 

geba save vertinti. 

Mokosi valdyti savo jausmus: išreikšti žodžiais, piešiniais, vaidyba, 

garsais, judesiais. 

Piešia savo kūno siluetą, nupiešia širdį, plaučius, smegenis ir 

pavaizduoja tą kūno dalį, kur gyvena jausmai. 

Žaidžia jausmų žaidimus. 

Žaisdamas ir veiklos metu savo jausmus išreiškia verbalinėmis ir 

neverbalinėmis priemonėmis: gestais, mimika, simboliais ir pan. 

Aktyviai plėtoja savo, draugų ir suaugusiųjų pasiūlytas idėjas, 

atskleisdamas savo jausmus, norus, polinkius. 

Stengiasi suprasti ir apibūdinti savo savijautą, prireikus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

Atlieka įvairius dramos vaidmenis, atkreipdamas dėmesį į kalbą, 

mimiką, gestus. 

Atpažįsta ir įvardija kitų 

emocijas, jausmus, tinkamai 

reaguoja. 

Klausydamas skaitomų kūrinėlių mokosi užjausti vienišą, nuliūdusį, 

atstumtą ir jam padėti. 

Sužino, kas yra našlaičių, gyvenančių globos namuose, ugdosi 

empatijos jausmą, užjaučia. 

Vaikas stebi kitus, jų nuotaiką, elgseną, analizuoja, aptaria. 
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Stengiasi suprasti kitų jausmus ir jų neužgauti. 

Naudoja Kimochis žaisliukus savo ir kitų emocijoms įvardinti, 

nusakyti būseną, nuotaiką. 

Suvokia jausmų įvairovę, mokosi suprasti, kad visi turi jausmus. 

Mokosi parodyti dėmesį artimiems žmonėms įvairių progų metu. 

 

4. SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ 

          Esminė nuostata – nusiteikęs sutelkti dėmesį, būti kantrus, valdyti emocijų raišką ir elgesį.  

          Esminis gebėjimas – ilgesnį laiką sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, įsiaudrinęs geba 

nusiraminti, bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus, laikosi susitarimų.  

Gerbia vaikus ir 

suaugusiuosius. Derina su 

kitais savo norus ir veiksmus. 

Vykdo paprastus suaugusiojo nurodymus. 

Vaikas tariasi dėl taisyklių ir stengiasi jų laikytis. Prireikus kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį. 

 Mokosi rasti išeitį iš sudėtingos situacijos su suaugusiojo pagalba, 

tobulina bendradarbiavimo gebėjimus. 

Tyrinėja, kuo žmonės panašūs ir kuo skiriasi. 

Žaidimų metu modeliuoja situacijas iš gyvenimo, literatūros kūrinėlių, 

randa tinkamų išeičių priimant sprendimą. 

Mokosi suvokti, kas yra draugystė, draugai. 

Stengiasi suprasti, kas yra paslaptys ir kodėl jas reikia saugoti. 

Drauge su kitais kuria meninius projektus, bendrus darbelius. 

Geba numatyti poelgių 

pasekmes sau ir kitiems. 

Įsimena grupės, darželio taisykles 

Stebėdamas aplinką, klausydamas skaitomų grožinės literatūros 

kūrinėlių mokosi suprasti blogo elgesio pasekmes. 

Supranta klausimus: kas? kur?, neiginius: ne, negalima. 

Mokosi suvokti ir atpažinti rizikingas situacijas, pavojingas vietas, 

nesaugų savo elgesį ir blogus kitų ketinimus. 

Stengiasi sutvarkyti žaislus, padėti daiktus į vietas, kad kiti galėtų jais 

naudotis. Turi informacijos, kaip galima susitvarkyti. 

Sužino į kokius žmones ar tarnybas gali kreiptis vaikas pakliuvęs į 

bėdą. 

Savarankiškai ir atsakingai 

atlieka jam patikėtas užduotis. 

Mokosi prisiimti atsakomybę už savo kasdienį elgesį. 

Bando susilaikyti nuo netinkamo elgesio ir valdo pyktį. 

Priima sprendimus dėl veiklos, patiria, išbando. 

Siekia būti savarankiškas, nepriklausomas – sumano, sprendžia, vykdo. 

Geba pasirinkti vieną iš dviejų žaislų ar daiktų. 

Eksperimentuoja, išmėgina naujus būdus, technologijas. 

Veiklų situacijose bando pasijusti grupės nariu, atsakingu už bendros 

veiklos sėkmę. 
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5. SAVIVOKA IR SAVIGARBA 

          Esminė nuostata – save vertina teigiamai. 

          Esminis gebėjimas – supranta savo asmens tapatumą (aš esu, buvau, būsiu), pasako, kad yra 

berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, 

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

kitais. 

Supranta savo tapatumą. Vadina save vardu, kalba pirmuoju asmeniu. Gali pasakyti, kas jis – 

berniukas ar mergaitė.  

Atpažįsta save nuotraukoje, veidrodėlyje, rodo piršteliu, atpažįsta ir 

parodo šešias ir daugiau kūno dalių. 

Skiria savo asmeninius daiktus. 

Stebi savo kūną, apibūdina jo ypatybes. Atranda savo panašumus ir 

skirtumus su kitais vaikais. 

Pasakoja apie savo pomėgius, savybes, būdo bruožus, gabumus. 

Keičiasi informacija, mintimis, nuomone, diskutuoja įvairiais 

klausimais. 

Apibūdina, analizuoja savo fiziologinius ir psichinius pokyčius: 

paaugau, kodėl ir kada krenta dantys, pradėjau suprasti, jausti, 

susidomėjau. 

Tyrinėja, kuo žmonės panašūs ir kuo skiriasi: matuoja savo ūgį, 

sveriasi, daro delnų, pėdų atspaudus. 

Pokalbių metu sužino, kad žmonės būna įvairių tautybių, kalba kita 

kalba, laikosi kitokių tradicijų; mokosi būti jiems tolerantiški. 

Sužino, kaip atsiranda nauja gyvybė. 

Stengiasi suprasti, kad visi vaikai svarbūs ir turi lygias teises. Sužino, 

kad gali kreiptis pagalbos, kai pažeidžiamos jo teisės. 

Pasitiki savimi, suvokia savo 

išskirtinumą. 

Parodo savojo „aš“ stiprumą, kai susilaiko neverkęs po griuvimo, kai 

sako „ne“ į prašymą, draudimą. 

Mokosi pasakyti komplimentus sau ir kitiems. 

Kviečia draugus žaisti, derina sumanymus, veiksmus, keičiasi 

informacija. 

Aktyviai demonstruoja savo gebėjimus įvairių veiklų metu. 

Įvairių veiklų metu tampa vedančiuoju, autoriumi ir pan. 

Mokosi suvokti savo unikalumą ir priklausymą grupei. 
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6. SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS 

          Esminė nuostata – nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiais. 

          Esminiai gebėjimai – pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdieninėje ir 

neįprastoje veikloje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi, žino, kaip reikia elgtis 

su nepažįstamais suaugusiais. 

Pasitiki jį supančiais 

suaugusiais. 

 

Mėgdžioja suaugusiojo veiksmus, kalbą, poelgius, emocijų raiškos 

būdus. 

Palaiko kontaktą su suaugusiuoju. 

Žaidžia siužetinius žaidimus, vaizduoja suaugusius. 

 Aktyviai veikdamas perima socialines normas, elgesio modelius, 

tradicijas. 

Kartu su suaugusiuoju keliauja į istorines vietas, kultūrinius 

renginius. 

Pokalbių metu sužino, kaip bendruomenėje žmonės susiję vieni su 

kitais. 

Geba bendrauti su nepažįstamais  

žmonėmis. 

Pratinasi būti mandagus – pasisveikinti, atsisveikinti, paprašyti, 

padėkoti. 

Bendraudamas kalba mandagiai. 

Klausydamas skaitomų kūrinėlių analizuoja tinkamo ir netinkamo 

bendravimo situacijas. 

Vyksta į išvykas, muziejų, koncertą ir pan. Įgyja bendravimo 

viešose vietose įgūdžių. 

Mokosi saugiai elgtis su svetimais, mažai pažįstamais žmonėmis. 

 

7. SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS 

          Esminė nuostata – nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais.  

          Esminis gebėjimas – supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku; palankiai 

bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalinasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), padedamas supranta savo 

žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

Laisvai jaučiasi naujoje 

aplinkoje, susiranda draugų, 

žaidimų. 

Jaučia vis didesnį malonumą žaisdamas su bendraamžiais. 

Noriai dalyvauja ryto rato veikloje. 

Domisi naujais žaislais, priemonėmis, juos tyrinėja. 

Padedant suaugusiajam mokosi susipažinti su naujais vaikais: 

prisistatyti, aptarti pomėgius, susitarti dėl bendros veiklos. 

Domisi draugų pomėgiais, analizuoja jų būdo bruožus, apibūdina 

savo santykius su jais. Mokosi tolerancijos ir pagarbos ne tokiems, 

kaip jis. 
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Vaikas pastebi kitų kvietimą bendrauti: šypseną, žvilgsnį, gestą ir 

pats parodo iniciatyvą : palaiko sumanymą, siūlo idėjų. 

Ugdosi nuostatą susidraugauti su kitu, palaikyti draugystę, gerus 

santykius. 

Žino pagrindines bendravimo 

taisykles. 

Bendraudami kalba mandagiai. 

Laikosi taisyklių, susitarimų. 

Mokosi dalintis žaislais, priemonėmis su kitais vaikais. 

Žaidžia siužetinius žaidimus pritaikydami bendravimo modelius. 

Geba išspręsti nesudėtingus 

konfliktus. 

Atkreipia dėmesį ir geba vertinti netinkamai pasielgusio vaiko 

poelgį. 

Pastebi ir vertina tinkamo elgesio apraiškas. 

Bando valdyti savo norus ir elgesį. 

Skiria, kada vaikas blogai elgiasi tyčia, kada – ne. 

Mokosi susivaldyti ir nepakenkti sau ir kitiems patekus į netikėtą ar 

konfliktinę situaciją. 

 Mokosi surasti tinkamą problemos sprendimo būdą. 

Padedant suaugusiajam mokosi įvertinti kito vaiko savijautą, 

užjausti, padėti, padrąsinti. 

Išsiaiškina, į ką gali kreiptis pagalbos. 

Geba kurti tarpasmeninius 

santykius, pasipriešinti 

neigiamai aplinkos įtakai. 

Ugdosi gebėjimą atsispirti neigiamai aplinkos įtakai. Mokosi sakyti 

„ne“. 

Kalba apie matytus blogus žmonių poelgius, analizuoja, kodėl jie 

taip elgiasi; žino, kaip tinkamai elgtis. 

Mokosi numatyti savo elgesio pasekmes. 

Pastebi draugus, kuriems reikalingas palaikymas, pagalba. 

Sužino rizikingo gyvenimo būdo požymius, prevenciją. 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

 

8. SAKYTINĖ KALBA 

          Esminė nuostata – nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. 

          Esminis gebėjimas – klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, 

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

Gerai skiria garsus pagal 

klausą. 

Mokosi skirti garsus pagal artikuliaciją ir skambesį. 

Klausosi trumpų pasakų ir pasakojimų. 

Mokosi rasti nurodytą garsą tarp kitų, skiemenyje, žodyje ir pan. 

Klausosi smulkiosios tautosakos įrašų, gamtos garsų, paukščių 

pamėgdžiojimų, stengiasi juos išgirsti ir atpažinti gamtoje, pratinasi juos 

pakartoti. 
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Plodami, belsdami pakartoja nesudėtingas ritmines struktūras, išbeldžia 

skiemenų skaičių. 

Įsiklauso į įvairius garsus mus supančioje aplinkoje, lygina juos. 

Klausosi ir kitų vaikų bei suaugusiųjų kalbos įrašų, juos analizuoja. 

Klausydamasis pratinasi išgirsti ir suvokti turinį, intonacijas, kalbos 

prasmę. 

Geba jausti kalbos grožį ir 

vaizdingumą. 

Vaikas klausosi sekamų pasakų, skaitomų kūrinėlių, TV, radijo  laidų ir 

pan. 

Seka skaitomos pasakos veikėjų veiksmų nuoseklumą, imituoja jų 

veiksmus, kalbą. 

Darželio lauko erdvėje, išvykų metu stengiasi pajusti gamtos garsų 

kalbą, susijusią su metų laikais: ošia medžiai, čiulba paukščiai, čiurlena 

upelis, tirpsta varvekliai ir pan. 

 

Vaikas, skaitant grožinę literatūrą, įsimena išgirstus vaizdingus 

posakius, stengiasi pavartoti veikloje. 

Susipažįsta su įvairiomis lietuvių kalbos tarmėmis. 

Kalba taisyklingai, raiškiai, 

prasmingai. 

Deklamuoja, mėgdžioja, vaidina, seka girdėtas pasakas, kuria 

skaičiuotes, pamėgdžioja įvairius garsus. 

Mokosi apibūdinti gamtos reiškinius, aplinkos objektus, žmones. 

Derina žodžius, kalba trijų žodžių sakiniais. 

Mokosi tiksliai formuluoti sakinius su pedagogų pagalba. 

Žaidžia vaidmeninius žaidimus, pritaiko kalbą pasirinktam vaidmeniui, 

veikėjui. 

Kalbasi su grupės vaikais, pedagogais, pasakoja patirtus įspūdžius, kuria 

išgalvotas istorijas. 

Atlieka užduotis, koreguojančias kalbos sutrikimus, lavinančias 

artikuliacijos aparatą. 

Dalyvauja darželio kalbinės raiškos projektų veiklų įgyvendinime. 

Žodynas gausus, išlavėjęs. Apibūdina žinomus daiktus, žaislus, drabužius, gyvūnus,  

maistą, parodo juos paveikslėlyje. 

Vaikas išmoksta daiktų ir reiškinių pavadinimus, sužino atskirų požymių 

pavadinimus, įvardija veiksmą. 

Mokosi panašios ir priešingos prasmės žodžių. 

Aiškinasi žodžių prasmę, reikšmę, vartojimą, kuria naujus žodžius, ieško 

panašiai skambančių, besirimuojančių žodžių. 

Vaikas aiškina, kaip supranta nežinomus žodžius, informacijos ieško 

klausinėdamas draugų, suaugusiųjų. 

Rišliai pasakoja, atsako į 

klausimus. 

Vaikas žaisdamas nusako savo veiksmus, derina žaidimo siužetą su 

draugais. 

Žaisdami pasakoja, ką veikia, ką darys, liepia, stabdo, ragina ir pan. 

Pasakoja patirtus įspūdžius. 
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Pasakodamas sieja sakinius, pasirenka įprastas siejimo priemones: 

jungtuką „ir“, įvardžius: jis, ji, veiksmažodį „pasakiau“. 

Pasakoja pagal paveikslėlių serijas, pagal savo piešinius, knygų 

iliustracijas ir pan. 

Pasakoja apie savo mėgstamus kūrinius, filmukus, veikėjus, bando 

argumentuoti savo pasirinkimą. 

Mokosi atsakyti į klausimus žodžių junginiu, trumpu sakinuku. 

Vaikas skatinamas kalbėti apie savo svajones, ką norėtų patirti, sužinoti, 

atrasti. 

Prieš veikdamas kuria numatomos veiklos planą, sako, ką galvoja daryti, 

kokiu nuoseklumu, kokias priemones, žaislus pasirinks. 

Vaikai žaisdami žaidimus patus kuria situacijas, pasakoja, kas ir kaip 

turi vykti. 

Geba bendrauti ir išreikšti 

save kalbos pagalba. 

Žaidžia žodžių žaidimus: įvairiai juos intonuoja, įsiklauso į skambėjimą, 

kuria naujus žodžius vadovaudamiesi  jau  atrastu kalbos jausmu.  

Vaikas žaisdamas vartoja veiksmažodžius, daiktavardžius, įvardžius, 

būdvardžius, prieveiksmius, jaustukus, žodžio formas, derina galūnes. 

Vartoja daiktavardžius, būdvardžius, skaitvardžius, įvardžius, jaustukus, 

ištiktukus, funkcinius žodelius: ant, į, šalia, po, pas, prie, iš, su. 

Planuoja ir atlieka bendrus kūrybinius darbelius. 

Klausydamas pasakų išsiaiškina retai vartojamų žodžių prasmę. 

Kuria savas pasakas, stengiasi vartoti retesnius žodžius. 

Pagal girdėtas pasakas kuria savo pasaką, keičia pabaigą, veikėjus, 

įvykių seką. 

Kuria garsų pamėgdžiojimus, skaičiuotes ir pan. 

Laikosi kalbos kultūros 

principų. 

Vaikas kalba ramiu tonu, mandagiai, aiškiai. 

Tinkamai išreiškia savo norus, pageidavimus. 

Mokosi išklausyti pašnekovą, išreikšti savo nuomonę, neprimetant 

kitiems.  

Bando diskutuoti įvairiomis temomis, siekia įsitvirtinti, kaip žinovas. 

Mokosi užkalbinti, paprašyti kito žmogaus. 

 

9. RAŠYTINĖ KALBA 

          Esminė nuostata – domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

          Esminis gebėjimas – atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius, kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

 



22 
 

 
 

Domisi skaitymu Domisi abėcėlės raidėmis, suranda žodžius prasidedančius ta pačia raide. 

Tardamas garsą suranda jį atitinkančią raidę tekste. 

Pažįsta keliolika abėcėlės raidžių. 

Vaizduoja, kad skaito, siužetą atpasakoja pagal iliustracijas. 

Kartu su pedagogu skaito grožinės, pažintinės literatūros knygas. 

Išvykų metu bando perskaityti gatvių, parduotuvių, kavinių, įstaigų 

pavadinimus. 

Domisi rašymu Vaikas pieštukais, rašikliais, flomasteriais keverzoja, imituoja rašymą. 

Lavina smulkiosios motorikos raumenis piešdamas ornamentus smėlyje 

su pagaliukais, akmenukais, medžio šakele, kita gamtine medžiaga. 

Piešia smulkius ornamentus, rašmenis iš kairės į dešinę. 

Mokosi parašyti savo vardą ant darbelio ar piešinio. 

Dėlioja įvairias dėliones su raidėmis. 

Piešia, dekoruoja raides popieriaus lape. 

Kopijuoja raides, žodžius. 

Kuria atvirukus, kvietimus piešdami, tapydami, aplikuodami. 

Iliustruoja savo sugalvotus pasakojimus, sukurtas knygeles. 

Piešdamas, kopijuodamas, bandydamas rašyti mokosi taisyklingai laikyti 

pieštuką. 

Kompiuteriu parašo keletą raidžių, žodžių, juos perskaito. 

 

PAŽINTINĖ KOMPETENCIJA 

 

10. APLINKOS PAŽINIMAS 

          Esminė nuostata – nori pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinoję ką nors nauja.  

          Esminis gebėjimas – įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, 

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

mokosi ja naudotis. 

Vaiko gebėjimai Vaiko veiksenos 

Turi žinių apie savo šeimą, 

bendruomenę. 

Vaikas žino savo artimųjų vardus, giminystės ryšį, pažįsta juos 

fotografijose. 

Piešia ir apibūdina savo šeimos narius, žino jų profesijas, pomėgius. 

Piešia šeimos medį. 

Ugdosi pasididžiavimą savo šeima, suvokia šeimos svarbą. Supranta 

šeimos rūpesčius ir džiaugsmus. 

Žiūrinėja šeimos nuotraukų albumus, komentuoja. 

Dalyvauja bendruose vaikų ir jų šeimų projektuose.  

Supranta, kad šeimoje būtina vienas kitam padėti. 
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Žino mamos, tėčio, kitų šeimos narių vardus, savo adresą. 

Pažįsta jį supančią gamtą. Stebi gamtoje vykstančius pokyčius visais metų laikais, perteikia 

įspūdžius kasdieninėje veikloje. 

Pažįsta aplinkos daiktus, artimiausius gamtos objektus, žino jų 

pavadinimus. 

Bendrauja, žaidžia, dalijasi įspūdžiais išvykų į gamtą metu. 

Uosto įvairius augalus, skanauja vaisius, uogas, bando atrasti kvapo, 

skonio, spalvų, formų panašumus ir skirtumus. 

Stebi, tyrinėja, eksperimentuoja, atranda gyvosios ir negyvosios gamtos 

ypatybes lauko edukacinėse erdvėse, STEAM laboratorijoje, sodelyje, 

šiltnamyje, parke  ir pan. 

Suvokia savo 

priklausomybę tautai, 

valstybei. 

Susipažįsta su gimtojo Tauragės miesto istorija. 

Išsiaiškina, kas tai yra gimtinė. 

Veiklų metu vaikas susipažįsta su tautos istorija, kas yra prezidentas. 

Aktyviai veikdamas išsiaiškina valstybės simboliką ir jos reikšmę. 

Suvokia, kad Lietuvoje gyvena lietuviai. 

Sužino, kad Lietuvoje gyvena ir kitų tautybių žmonės. 

Klausydamiesi pasakojimų, vartydami knygeles vaikai sužino, kad 

pasaulyje gyvena įvairių tautybių žmonės, kurie turi savo valstybes, 

tradicijas, papročius. 

Vartydami knygeles ir klausydamiesi pasakojimų sužino apie Lietuvos 

gamtos turtus. 

Edukacinių žaidimų metu keliauja įžymiausiomis gimtojo miesto, 

rajono, Lietuvos vietomis. 

Klausosi skaitomų grožinės literatūros kūrinių, legendų, padavimų apie 

svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, vietoves ir pan. 

 

11. SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS 

          Esminė nuostata – nusiteikęs pasaulį pažinti skaičiuodamas ir matuodamas. 

          Esminis gebėjimas – geba skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti skaitmenis, 

apibūdinti daikto vietą eilėje. Geba grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį. Jaučia dydžių skirtumus, 

daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, 

laikas. Pradeda suvokti laiko tėkmę ir trukmę. 

Supranta kiekybinį 

žymėjimą skaičiumi. 

Mokosi suprasti apie grupių lygybę ir nelygybę: nuosekliai uždeda vieną 

daiktą ant kito, prideda vieną prie kito. 

Įgyja supratimą apie kiekį, vartoja sąvokas: vienas, daug, mažai. 

Skaičiuoja daiktus nuo 1 iki 10, sudaro skaičių eilę, įsimena skaičių 

seką, supranta 0 sąvoką. 

Patys bando sudaryti grupių lygybę ar nelygybę pridedant ar atimant 

vieną daiktą. Vartoja sąvokas: tiek pat, po lygiai, daugiau, mažiau. 

Suvokia kiekvieno skaičiaus sandarą iš vienetų: 5 – tai 1,1,1,1,1 ar tai 

2+3. 
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Mokosi skaičiuoti vartodami kelintinius skaitvardžius. 

Mokosi dalinti į 2, 3, 4 lygias dalis, vartoja sąvokas: pusė, ketvirtadalis. 

Pažįsta skaitmenis nuo 0 iki 

10. 

Žaisdami didaktinius žaidimus mokosi skaičių pažymėti atitinkamu 

skaitmeniu. 

Bando suvokti,  kuo skiriasi ir panašūs raidės ir skaitmenys. 

Moka parašyti skaitmenis nuo 0 iki 10 

Dekoruoja skaitmenis, bando juos atkartoti panaudodami plastiliną, 

tešlą, popierių ir kt. 

Vaikas pastebi skaitmenis aplinkoje: namų, autobusų, mašinų  numeriai, 

darbo valandos, kainos, skelbimai ir pan. 

Geba apibūdinti daiktus 

pagal dydį. 

Veikia su daiktais, vertina jų dydį, pagal dydį rūšiuoja daiktus. 

Lygina skirtingus ir vienodus daiktus pagal: ilgį, aukštį, storį; uždedant 

vieną ant kito, pridedant vieną prie kito. 

Atrenka daiktus pagal dydį: didelis, mažas; lygina dydžius uždedant 

daiktus vienas ant kito ar įdedant vienas į kitą; rūšiuoja didelius ir mažus 

daiktus. 

Kalbėdamas, veikdamas su daiktais vartoja dydį apibūdinančias sąvokas: 

ilgas, trumpas, didelis, mažas, toks pat, kitoks ir pan. 

Bando suvokti tūrio pastovumą: manipuliuoja vandeniu, smėliu keičiant 

indo formą ir pan. 

Geba atpažinti ir pavadinti 

formas. 

Žaisdamas didaktinius žaidimus grupuoja figūras pagal formą, dydį, 

spalvą; dėlioja figūras didėjimo ir mažėjimo tvarka. 

Veikdamas su daiktais, regėjimo ir lytėjimo pojūčiais mokosi skirti 

geometrines formas ir įsimena jų pavadinimus. 

Lygina geometrines figūras, skirsto jas į apvalias ir kampuotas.  

Taiko geometrines figūras į atitinkamas kiaurymes, pastebi skirtumą. 

Žaisdamas naudoja įvairios formos figūras, konstravimo, statybines 

detales. 

Naudoja žinomas formas piešiant, aplikuojant, tapant, vaizduojant 

daiktus. 

Atpažįsta įvairias formas darželio lauko erdvėse,  išvykoje į gamtą; 

žaidžia vaizduotės žaidimus „Panašu į...“. 

Pastebi geometrinių figūrų žymes smėlyje, sniege, lede. Atpažįsta 

pėdsakų žymes: gyvūnėlių, paukštelių ir pan. 

Skiria pagrindines spalvas ir  

atspalvius. 

Vaikas žino pagrindines spalvas. Atrenka vienos spalvos kubelius, 

žaisliukus; nusako savo, draugo drabužėlių, avalynės spalvas. 

Stebi metų laikų gamtinės aplinkos spalvas, jas įvardija. 

Stebėdamas vandens purslus, muilo burbulus, vaivorykštę, susipažįsta su 

spektro spalvomis, išsiaiškina, kokios jos. 

Eksperimentuoja su dažais, išgauna įvairius atspalvius, bando juos, ieško 

tokios spalvos daiktų aplinkoje. 

Susipažįsta su tautodailės kūrinių spalvų deriniais. 

Gerai orientuojasi erdvėje. Skiria dešinę ir kairę ranką, koją, kūno puses, kūno priekį, nugaros dalį. 

Piešia smulkius ornamentus, rašmenis iš kairės į dešinę. 

Išmoksta orientuotis stalo, popieriaus paviršiuje: piešia lapo viršuje, 

apačioje, dešinėje, kairėje ir pan. 
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Vaikas orientuojasi erdvėje, supranta sąvokas: ant, po, aukštai, žemai. 

Nustato, parodo ir pavadina kryptis, orientuodamiesi į savo kūno padėtį: 

pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn. 

Mokosi nustatyti daiktų padėtį vienas kito atžvilgiu: šalia vienas kito, už, 

prieš, tarp, viduje, išorėje, aplink, po, ant, už ir pan. 

Suvokia laiko tėkmę. Kasdieninėje veikloje naudoja laiko sąvokas: šiandien, vakar, rytoj, 

dabar, vėliau, vasarą, rudenį, žiemą, pavasarį ir pan. 

Savitai apibūdina veiksmų nuoseklumą: „kai nusiplausiu, rankas eisiu 

valgyti“, „kai pavalgysiu, eisiu piešti“, „kai pamiegosiu, eisiu į lauką“ ir 

kt.  

Įvardija, kada keliasi ar eina miegoti, kada žiūri mėgstamą filmuką, kada 

vyksta į svečius, eina į treniruotę, į parduotuvę ir pan. 

Bando perprasti nuoseklumo ryšius: paros dalių kaitos, buities darbų 

ritualai, kalendorinių švenčių pasikartojimai, augalo, gyvūno, žmogaus 

augimo (vystymosi) stadijų kaita. 

Žino, kad gyvenime ir gamtoje esama įvairios trukmės pasikartojančių 

ciklų: savaitės dienos, mėnesiai, metų laikai ir pan. 

 

14. INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS 

          Esminė nuostata – didžiuojasi savimi ir stiprėjančiais savo gebėjimai. 

          Esminis gebėjimas – savo iniciatyva pasirenka veiklą, susikaupia, ilgam įsitraukia , ją plėtoja. Po tam 

tikro laiko tarpo veiklą pratęsia, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais 

sunkumais. 

Geba savarankiškai susirasti 

veiklą ir ją plėtoti. 

Vaikas pats pasirenka vieną iš keleto daiktų ir su juo veikia. Įvardija, 

ko dar reikia jo veiklai plėtoti. 

Noriai imasi sudėtingesnių, daugiau laiko reikalaujančių veiklų. 

Pasirinktą veiklą tęsia tą pačią ar kitą dieną.  

Siūlo grupės draugams įsitraukti į jo sugalvotą veiklą. 

Geba įsitraukti į suaugusiojo 

pasiūlytą veiklą. 

Vaikas veikia susitelkęs, išradingai, kūrybiškai. 

Pasiūlo, išbando keletą galimų užduoties atlikimo variantų. 

Kantriai ir iki galo atlieka jam nepatrauklią veiklą. 

Vaikas užduotis atlieka iki galo. 

Atkakliai bando atlikti užduotis, kilus problemai, kreipiasi pagalbos į 

suaugusįjį. 

 

15. TYRINĖJIMAS 

          Esminė nuostata – smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 
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          Esminis gebėjimas – aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo 

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

 

Tyrinėdamas atranda daiktų 

bei reiškinių įvairovę. 

Stebi savo aplinkoje įvairius daiktus, jais naudojasi, tyrinėja. 

Tyrinėja daiktui ar daiktų grupei būdingus požymius ir juos įvardija. 

Skirsto daiktus pagal paskirtį: vartojamas maistui, skirtas darbui ir pan.  

Sudaro daiktų grupes pagal pasirinktą ar nurodytą požymį. 

Veiklų metu lavina uoslės ir skonio suvokimą. Supranta sąvokas: 

saldus, sūrus, rūgštus, kvepia ir pan. 

Apibendrina daiktus pagal jų funkcinę reikšmę: puodelis – gerti, kėdė 

– sėsti ir t.t.  

Vaikas eksperimentuoja savo pojūčiais, tyrinėja aplinką: įsiklauso, 

įsižiūri, uodžia, liečia, ragauja, stebi atsiradimą, pasikeitimo pokyčius.  

Tyrinėja paviršiaus savybes: šaltas, šiltas, švelnus, šiurkštus, apskritas, 

kampuotas, spalvotas ir t. t.  

Tikslingai stebi įdomesnius reiškinius, pavadina, apibūdina, skaičiuoja, 

matuoja, gretina, lygina, grupuoja. 

Tyrinėja pojūčiais ir atpažįsta daikto  medžiagą iš kurios pagamintas 

daiktas: medinis, keraminis, odinis, lininis, geležinis, plastmasinis. 

Sužino priešybių ryšius: šilta – šalta, daug – mažai, diena – naktis, 

šviesa – tamsa ir pan. 

Mokosi skirti visumos ir dalies santykius: žmogus ir jo veidas, juostos 

raštas ir jos elementai, namas ir jo dalys ir pan. 

Geba taikyti elementariąsias 

mokslo žinias. 

Vaikas stebėdamas aplinką, jos pokyčius kelia probleminius 

klausimus, samprotauja apie galimus atsakymus, išsako spėjimus. 

Eksperimentuodamas pritaiko turimas matematikos, gamtamokslines 

žinias. 

Atlikdamas stebėjimus, bandymus, eksperimentus, remiasi turima 

patirtimi, taiko analogijas. 

Mokosi „užrašyti“ stebėjimo, tyrinėjimo rezultatus simboliais, 

paveikslėliais, piešinėliais. 

Samprotauja, bando apibendrinti, formuluoti išvadas, pateikti rezultatą.  

Geba naudotis įrankiais bei 

priemonėmis. 

Tyrinėja medžiagų savybes, išbando jų derinius. 

Sugalvoja ir išbando įvairias inžinerines idėjas: kaip padaryti, kad 

suktųsi, riedėtų, skambėtų, stovėtų ir pan. 

Bando eksperimentuoti: pila vandenį ant smėlio, stebi, kaip jis 

susigeria; žiemą atsineša į grupę sniego, ledo ir stebi, kaip jis tirpsta, 

kaip keičiasi spalva. 

Veiklai naudoja įrankius bei priemones: žirkles, klijus, atsuktuvą, 

liniuotę ir kt. 

Išbando techninius pasaulio pažinimo būdus: ką nors sujungti, 

suklijuoti, sunerti, supinti; atskirti, atplėšti, nukirpti, nupjauti, išardyti; 

matuoti. 

Eksperimentuoja su mažiau įprastais daiktais, padedančiais suvokti kai 

kuriuos reiškinius: veidrodžiu, padidinamuoju stiklu, mikroskopu, 

teleskopu, magnetu. 
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Atlieka problemines užduotis, tyrinėja techninius atradimus, įvairių 

prietaisų galimybes. 

Atlikdamas bandymus naudoja specialias priemones: kolbas, pipetes, 

matuoklius, mikroskopą, kompasą, matavimo indus ir kt. 

 

16. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

          Esminė nuostata – nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams bei sunkumams įveikti. 

          Esminis gebėjimas – veikiant atpažįsta kilusius sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo; 

suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų tyrinėdamas, bandydamas, pradeda numatyti 

priimtų sprendimų pasekmes. 

Supranta, kad susidūrė su 

sudėtinga veikla, kliūtimi, 

problema. 

Susidūręs su sudėtinga veikla, kliūtimi, išbando jau žinomus veikimo 

būdus.  

Pataria draugui kaip elgtis probleminėje situacijoje. 

Bando įveikti sunkumus pats. 

Savo iniciatyva imasi savarankiškos veiklos. 

Išbando įvairias daiktų panaudojimo galimybes. 

Supranta, kad pavyko įveikti sunkumus. 

Savitai sprendžia iškilusias 

problemas. 

Ieško tinkamų sprendimų, pradeda numatyti priimtų sprendimų 

pasekmes. 

Kliūtims įveikti išbando savo anksčiau taikytus ar naujai sugalvotus 

veikimo būdus. 

Sugalvoja keletą problemų sprendimo būdų, juos išbando. 

Tariasi su kitais dėl veiksmų atlikimo, veikia drauge.  

Mokosi spręsti elementarias 

mokslines problemas. 

Sprendžia galvosūkius, dalyvauja viktorinose, savitai argumentuoja. 

Mokosi žaisti šaškėmis. 

Įvairiais būdais stengiasi išsiaiškinti reiškinių  esmę ar prietaisų veikimo 

principus. 

Emocingai reaguoja stebėdamas bandymus,  eksperimentus. 

 

18. MOKĖJIMAS MOKYTIS 

          Esminė nuostata – domisi tuo, kas nauja. 

          Esminis gebėjimas – savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam į ją įsitraukia,  ją plėtoja, 

po tam tikro laiko veiklą pratęsia, kreipiasi pagalbos, kai nepajėgia įveikti kilusių sunkumų. 

Geba ieškoti naujos 

informacijos. 

Klausosi skaitomų informacinių tekstų. 

Atrenka daiktus, žaislus, paveikslėlius pagal nurodytus kriterijus. 

Grupuoja vienos rūšies daiktus. 

Varto knygeles, enciklopedijas, žiūri paveikslėlius, nuotraukas. Su 

pagalba tyrinėja žemėlapius. 
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Klausinėja bendraamžių ir suaugusiųjų, ieško atsakymų į rūpimus 

klausimus. 

Sudarinėja gamtos objektų ir reiškinių stebėjimo kalendorius, aptaria 

rezultatus, formuluoja išvadas. 

  

MENINĖ KOMPETENCIJA 

          Esminė nuostata – jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą dalyvauti meninėje veikloje. 

          Esminis gebėjimas – spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas 

dainuodamas, šokdamas, vaidindamas, vizualiai kurdamas. 

       Vaiko gebėjimai  Vaiko veiksenos 

Reiškia savo mintis, idėjas, 

sumanymus dailės raiškos 

priemonėmis. 

Su pieštuku, kreida, medžio anglimi, pagaliuku ant įvairaus dydžio 

popieriaus lapo, ant smėlio, sniego veda linijas, ornamentus, kreives, 

įvairias linijas. 

Dėlioja iš pagaliukų, spygliukų įvairias linijas , vaizdus, kreives. 

Mokosi pajusti liniją, stebi spalvas, formas, dėmes ir šią patirtį 

panaudoja idėjoms, kūrybinėms emocijoms reikšti. 

Keverzoja horizontalius, vertikalius brūkšnius popieriaus lape, piešia 

„karakulius“. 

Laisvai išreiškia patirtus įspūdžius, sumanymus, išgyvenimus. 

Vaizduoja realius daiktus detaliai, o abstrakcijas reiškia savitai. 

 Intuityviai derina spalvas, sudaro kontrastus, siekia pasikartojančio 

ritmo ornamentuose. 

Mėgina atkurti tai, ką mato, prisiminė, girdėjo. 

Kuria savitus ornamentus aplikuodami iš geometrinių figūrų. 

Naudodami įvairaus storumo popierių mokosi aplikuoti plokščias ir 

pusiau plokščias formas, išgauna įvairias faktūras. 

Lipdo iš įvairių medžiagų: plastilino, drėgno smėlio, sniego, molio, 

tešlos. 

Piešia geometrines figūras, savo plaštakos, pėdos kontūrus, apvedžioja 

trafaretų formas, taip išgaudamas norimą piešinį, paveikslą. 

Bando iliustruoti grožinės literatūros kūrinius arba savo sugalvotus 

pasakojimus. 

Puošyboje panaudoja įvairią gamtinę medžiagą: gėlytes, lapelius, 

žieveles, akmenukus, kriauklytes ir kt. 

Mokosi išvedžioti žmogaus, gyvūnėlio, žvėrelio siluetą, jų veido 

simbolius ir kitas detales. 

Geba išreikšti save 

erdvinėmis formomis. 

Lanksto iš popieriaus nesudėtingus lankstinius, juos puošia, panaudoja 

žaidimams. 

Minko, spaudžia, volioja plastiliną, molį, sūrią tešlą ir kt. 

Statydami, konstruodami atranda formas, erdvės derinius, 

konstrukcijas. 
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Bando atrasti tinkamiausią erdvės ir konstrukcijos santykį: mažoje 

erdvėje – mažos konstrukcijos, didelėje – didelės. 

Pratinasi saugiai ir taupiai elgtis su priemonėmis, medžiagomis. 

Konstruoja iš gamtinės medžiagos, papildo darbą kitomis 

medžiagomis: siūlais, sagomis, spalvotu popieriumi, medžiaga, 

plastilinu. 

Geba dainuoti  drauge su 

kitais vaikais ir vienas. 

Laisvai judėdamas eksperimentuoja balsu, toniniais ir ritminiais 

dariniais. 

Kartu su kitais ir individualiai atlieka vokalinius pratimus, pratinasi 

girdėti save ir šalia esančius, derintis prie jų. 

Aktyviai dalyvauja aptariant naują muzikinį kūrinį, atskleidžia turimą 

patirtį, emocijas. 

Kartu su pedagogu aptaria dainos nuotaiką, poetinio teksto prasmę, 

dainos personažų charakterį, vaiko kūno judesius veido išraišką. 

Kartu su kitais vaikais atlieka priedainį, pritaria pasikartojantiems 

dainos motyvams, pakartoja dainos frazes. 

Vaikas geba kartu su kitais 

(sinchroniškai)atlikti judesius 

pagal muziką. 

Kartu su kitais vaikais atlieka vienodo tempo ratelius. 

Bando išgauti ritmą nekeisdami kūno padėties erdvėje: siūbuodami, 

pritūpdami, linguodami bei judėdami erdvėje: žygiuodami, 

šuoliuodami ir pan. 

Tyrinėja, kurias kūno dalis galima ritmiškai judinti, kurios gali padėti 

išgauti ritminius garsus. 

Kartoja įvairius pedagogo rodomus judesius. 

Imituoja žaidimų personažus, keičia judesius pagal muziką, garsų 

stiprumą. 

Ritminius instrumentus ir kūno judesius naudoja įvairiose situacijose, 

gamtos objektams bei žmogaus sukurtiems daiktams vaizduoti. 

Žino ir naudoja muzikinio 

folkloro elementus. 

Vaikas mokosi skaičiuočių, garsų pamėgdžiojimų, skandavimų, 

liaudies dainų. 

Mokosi žaidinimų, klykavimų, lietuvių liaudies dainelių ir ratelių. 

Mokosi dialogo formos folklorinių dainelių. 

Dalyvauja vakaronėse, popietėse, koncertuose. 

Vaikas geba žaisti ir šokti 

pagal įvairią muziką. 

 

 

 

 

 

 

Mokosi atskirti mažiau kontrastišką muziką, garsų ir tylų grojimą, 

greitą ir lėtą tempą. 

Mokosi šokio figūrų, jas atlieka derindamasis prie kitų vaikų. 

Eina rateliu susikibę rankomis, atlieka suaugusiojo rodomus judesius. 

Keičia judesius pagal muzikos charakterį ir stiprumą. 

Šoka tautinius šokius, susipažįsta su tautiniais kostiumais. 

Šoka su kaspinais, gėlėmis, balionais, lankais, skarelėmis, kamuoliais 

ir t.t. 

Atpažįsta vaidybinės ir 

teatrinės veiklos žanrus 

aplinkoje ir naudoja veikloje. 

Žiūri stalo, lėlių teatro vaidinimus, patys įsijungia į veiksmą. 

Žiūri spektaklius, aptaria, bando atpažinti žanrą. 

Žaidžia vaidmenų  žaidimus panaudodami lėles, kaukes, aplinkos 

daiktus. 
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13. ESTETINIS SUVOKIMAS 

          Esminė nuostata – domisi, gėrisi, grožisi aplinka, gamta, meno kūriniais, menine veikla. 

          Esminis gebėjimas – jaučia, suvokia ir apibūdina elementarius muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus 

meno ypatumus. Grožisi meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, žavisi aplinkos grožiu, dalijasi 

išgyvenimais, įspūdžiais, pastebėjimais, vertinimais. 

Geba stebėti aplinką, kaupti 

žinias ir įspūdžius, panaudoti 

juos kūryboje. 

Kuria pasakojimas pagal savo, draugų dailės darbelius. 

Grožisi savo ir kitų kūryba, reiškia emocijas, įspūdžius. 

Stebi, grožisi, gėrisi gamtos reiškiniais, lauko ir vidaus aplinkos 

edukacinėmis erdvėmis, piešiniais, daiktais ir pan. 

Knygelių iliustracijose įžvelgia realų ir fantastinį pasaulį, nusako savo 

pojūčius. 

Išvykų metu grožisi, aptaria skulptorių, architektų darbus. 

Vaikas geba įsiklausyti į 

melodiją, pajusti muzikinio 

kūrinio tempą, dinamiką, 

išgirsti ir išskirti atlikimo 

ypatumus. 

Klausosi įvairių muzikos kūrinių, spontanišku judesiu reaguoja į 

muzikinį kūrinį. 

Ugdosi gebėjimą jausti ir išgyventi skambančią muziką, pajausti 

muzikos kūrinių savybes. 

 Bando išsakyti savo išgyvenimus ir emocijas klausantis muzikos, 

įsijaučia į draugų išsakytas emocijas, nuotaiką. 

Geba pasidalinti įspūdžiais 

apie savo, draugų ar aktorių 

vaidinimą. 

Vaikas pasakoja, kokį veikėją vaidino, koks jo charakteris, ką jis veikė, 

kas jam nutiko. 

Bando vertinti savo sukurtą vaidmenį, kaip jam sekėsi, kokie kilo 

sunkumai. 

Mokosi pasakoti, ką matė scenoje, kokie spektaklio veikėjai, kokia 

spektaklio pabaiga.  

Pasakoja apie vaidinimo sukeltą nuotaiką, reiškia asmenines emocijas, 

išgyvenimus, vertina. 

Saugoja, puoselėja tautines ir 

kultūrines vertybes. 

Mokosi tradicinių liaudies dainelių, žaidimų, ratelių.  

Išmoksta ir naudoja patarles, priežodžius savo šnekamojoje kalboje. 

Švenčia kalendorines šventes. Susipažįsta su etnokultūrinėmis 

tradicijomis. 

Dalyvauja įgyvendinant kalbos, etnokultūros projektus, dalyvauja 

renginiuose, koncertuose, vaidinimuose.  

Išvykų metu susipažįsta su muziejaus, amatų centro, regioninio parko 

edukacijomis. 

 

17. KŪRYBIŠKUMAS 

          Esminė nuostata – jaučia spontaniškos improvizacijos, kūrybinės laisvės bei kūrybinio proceso 

džiaugsmą. 

          Esminis gebėjimas – savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, 

siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai, kūrybiškai įgyvendina. 
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Muzikiniais garsais, šokio 

judesiais geba įprasminti savo 

mintis, idėjas, jausmus, patirti 

kūrybinės veiklos džiaugsmą 

ir teigiamas emocijas. 

Su pedagogo pagalba kuria melodiją, ritminį pratimą. 

Pagal muzikos melodiją atlieka imitacinius judesius: šokuoja  kaip 

varlytės, striksi kaip kiškučiai, puškuoja kaip ežiukas ir pan. 

Išsiaiškina kokiomis priemonėmis galima muzikuoti, kaip muzikiniais 

garsais perteikiama nuotaika. 

Atlieka nesudėtingus šokio judesius pagal įvairią muziką. 

Geba kurti įsivaizduojant, 

fantazuojant, taikant įvairias 

dailės technikas. 

 

Tyrinėja dailės priemones: pieštukus, teptukus, guašą, plastiliną, 

kreideles. 

Pirštukais ima dažus, tepa juos ant popieriaus. Įvairios faktūros daiktus 

tepa dažais, jų pėdsakus palieka popieriaus lape. 

Bando įvairius vaizdavimo būdus: piešimą, liejimą, štampavimą, 

tapymą, aplikavimą. Viename darbelyje derina keletą dailės technikų. 

Eksperimentuoja skirtingomis spalvomis ir formomis, popieriumi, 

įrankiais, audiniu. 

Kuria  meninį apipavidalinimą savo pagamintoms žaidimų 

priemonėms. 

Dalyvauja grupės, darželio, rajono, šalies  dailės darbų parodėlėse. 

Padedant pedagogui ieško kitokių technologinių sprendimų, kokiais 

būdais galima sukurti, pagaminti darbelį, nupiešti piešinį, nulipdyti, 

suklijuoti, sukonstruoti. 

Mokosi atskirti natūralias medžiagas: medį, odą, audinį, molį, gintarą, 

smėlį, akmenį, geležį, šiaudą, popierių, skystas medžiagas. Siūlo 

kūrybines idėjas, ką galima sukurti jas panaudojant. 

 

 

 

 

 

Vaidina laisvai ir 

išraiškingai. 

Bando kurti savo vaidinimus naudojant žaislus ir kitas priemones. 

Vaikas veikia pagal savo sumanymą, gyvena dieną be žaislų. 

Kuria vaizdelius su žodžiais ar be jų; su partneriais ar be jų. 

Bando spontaniškai vaidinti improvizacijose, lėlių teatre. 

Mokosi sukurti veikėjo nuotaiką, veiksmų eigą, kalbos intonaciją. 

Žaidžia socialinius žaidimus, panaudoja žodines judesių raiškos 

priemones. 

Pagal savo sumanymą iš žaislų, daiktų dailės priemonėmis kuria 

dekoracijas, veikėjų aprangos detales ir pan. 

Vaikas bando suvokti, kad vaidinimas, spektaklis yra komandinis 

darbas. Mokosi prisiimti atsakomybę už jam patikėtą vaidmenį ir 

rezultatą. 
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REKOMENDUOJAMA TEMATIKA 

 

Ankstyvajam ikimokykliniam amžiui 

 

ŽMOGUS 

Siūlomos temos: „Kas aš esu?“, „Aš vaikas“, „Mano draugai“, „Labas, darželi, štai ir aš“, „Aš saugus, kai 

žinau“, „Močiutės seklyčioje“, Šilti jausmai man žodeliais sninga“, „Seku, seku pasaką“, „Vesiu lėlytę 

pasivaikščioti?“, „Ką slepia mūsų spintos?“, „Smagu būti tarp draugų, žaisti draugiškai kartu“, „Mano batai 

buvo du“, „Viską darysiu pats“, „Noriu būti gražus“, „Prausiu aš nosytę, kaip maža katytė“, „Esu nepaprastas 

ir įdomus“, „Man kojelės, kad bėgioti, o rankelės – pamyluoti“, „Veidrodėli pasakyk“, „Noriu pažinti save“, 

„Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“, „Jaučiu, myliu, dėkoju“, „Mano mamytė geriausia“, „Sportas – sveikatos 

šaltinis“, „Tu mane sušildai, tu mane glaudi“. 

DAIKTAI 

Siūlomos temos: „Daiktai aplink mane“, „Pastebėk ir pavadink“, „Pasislėpę daiktai“, „Daiktai ir jų spalvos“, 

„Spalvų karalystėje“, „Mažos mašinėlės“, „Maži ir dideli“, „Kas didelis, kas mažas“, „Daiktų įvairovė“, 

„Džiugink mane balionėli“, „Sviedinuk, linksmas būk“, „Vienas ir daug“, „Daug pirštukų, daug dantukų“, 

„Mano namelis“, „Mano knygelės“, „Aš bandau ir susipažįstu“. 

ŽAISLAI 

Siūlomos temos: „Žaislų karalystė“ „Mano mylimas žaisliukas“ „Žaislų parduotuvėje“ „Įdomiausias 

žaislas“, „Spalvoti žaisliukai aplanko ir mus“, „Aš čia žaisiu ir gyvensiu“, „Daug vaikų, daug žaislų, žaisti 

čia labai smagu“, „Pažaiskime kartu“, „Žaidimų karuselėje“, „Kepsim smėlio pyragėlį“, „Smėlio pilys ir 

nameliai, smėly iškeptos bandelės“, „Žaidžiu vienas ir su draugais“, „Žaidimų dienelės“.  

GAMTA 

Siūlomos temos: „Kas nudažė lapelius?“, „Saulytė jau žadina mus“, „Mano darželio gėlės“, „Skambėk 

pavasarėli“, „Žolytė žaliuoja, paukšteliai čyruoja“, „Žiemužės pasaka“, „Žiema ir jos džiaugsmai“, „Pagelto 

lapelis ant medžio šakelės“, „Ką šnara lapeliai“, „Ežiukas lapų karalystėje“, „Aš noriu pažinti medį, krūmą, 

gėlę“, „Nukrito saulutė žemelei ant delno“, „Ką sunokino medžiai mūsų kieme“, „Kaštonų ir gilių 

karalystėje“, „Vasaros oro išdaigos“, „Ką slepia miškas?“, „Aš džiaugiuosi vandeniu“, „Oro išdaigos“.  

VAISIAI IR DARŽOVĖS 

Siūlomos temos: „Daržovių kraitelė“, „Rudens gėrybes valgau, sveikatą savo saugau“, „Mes atkeliavom iš 

daržo“, „Sėju, laistau, auginu“, „Aš uogų puotoje“, „Kas žydi, auga, noksta“, „Kas po žeme, o kas aukštai“, 

„Pasodinsim ir auginsim“, „Saldų obuoliuką, dėsim į krepšiuką“ 

GYVŪNAI 

Siūlomos temos: „Ežiuko ir voveraitės lauktuvės“, „Kas skrenda, kas plaukia, kas ropoja?“, „Pajudėkim kaip 

žvėreliai, paplasnokim, kaip paukšteliai“, „Kaip kas juda?“, „Vištytė ir gaidelis“, „Aš pabūsiu kiškučiu, tu 

pabūki  žvirbleliu“, „Gyvūnai  mūsų draugai“, „Žvėrelių ir paukštelių linksmybės“, „Gegutė kukuoja, 

vaikučiai dainuoja“, „Gandrai, gandrai ga-ga-ga“, „Tu gaideli, kakariekū“, „Pas močiutę kaime“, „Kas 

tvartelyje gyvena“, „Paukštelių prašymas“, „Noriu pažinti vabzdžius“, „Aš rūpinuosi žvėreliais ir 

paukšteliais“. 

 

 

Ikimokykliniam amžiui 

 

ŽMOGUS 

Siūlomos temos: „Man kojelės, kad bėgiočiau“, „Aš turiu dvi rankeles“, „Rankų ratas“, „Pagalvoju, 

pamąstau ir darbelį padarau“, „Aš galiu kalbėti, matyti, mąstyti“, „Aš paaugau“, „Mažas – senas“, „Ką jaučia 

mano širdelė“, „Jausmų lopšyje“, „Jausmų veidrodis“, „Noriu būti toks kaip tėtis“, „Mano svajonė“, „Mano 

pojūčiai“, „Kuo gyvenu ir ką jaučiu“, „Žmogaus kūno dalys“, „Nuotaikų kaita“ 
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ŠEIMA  
Siūlomos temos: „Močiutės seklyčioje“, „Šilti jausmai man žodeliais sninga“, „Vieni auga, kiti sensta“, 

„Močiutės arbata, senelio medus“, „Tu mane sušildai, tu mane glaudi“, „Aš ir mano šeima“, „Jaučiu, myliu, 

dėkoju“, „Mano mamytė geriausia“, „Draugiška šeima“, „Mama, tėtis ir aš“, „Mamytės meilė širdyje“, „Aš 

laimingas “, „Šeimos ratelyje“, „Kas aš esu šeimoje“, „Mano pareigos šeimoje“. 

DRAUGAI 

Siūlomos temos: „Mano grupė“, „Žaidžiu vienas ir su draugais“, „Mane supantys daiktai“, „Draugystės 

ratelyje“, „Mano elgesys“, „Aš tarp draugų“, „Kiekvienam daiktui sava vieta“, „Dviese ir visi kartu“, „Mes 

mergaitės ir berniukai“, „Aš – ypatingas“, „Jausmų veidrodis“, „Judėjimas ir atsipalaidavimas“, „Panašūs ir 

skirtingi“, „Bandau suprasti kitą“, „Ką jaučia kitas“, „Draugiškas ir nedraugiškas“, „Tikras ir netikras 

draugas“, „Renkuosi draugą“, „Triukšmas ir tyla“. 

ŽAISLAI, ŽAIDIMAI 

Siūlomos temos: „Žaislų eisena“, „Mano mylimas žaislas“, „Pažaiskime kartu“, „Mano žaidimai“, 

„Mašinėlės ir lėlytės, žais berniukai ir mergytės“, „Mano mėgstamas žaislas“, „Mano žaidimai“, „Žaislų ir 

žaidimų pasaulyje“, „Žaidimų dienelės“. 

DAIKTAI (DYDIS, SPALVA, FORMA) 

Siūlomos temos: „Spalvos ir spalviukai“, „Aš noriu viską išmatuoti“, „Spalviukų karalystė“, „Spalvotos 

Nykštukų pasakos“, „Kas rieda ir džiugina“, „Kaladėlių pasaulyje“, „Daiktai aplink mus“, „Rask tokį pat“, 

„Nykštukai ir milžinai“, „Vaivorykštės takeliais“, „Daiktai ir jų šešėliai“, „Kas arčiau – kas toliau, kas 

aukščiau - kas žemiau“, „Pastebėk ir pavadink“, „Pažinimų, tyrinėjimų ir atradimų savaitė“. 

DARBAS 

Siūlomos temos: „Rudeninė darbų gausa“, „Dirbam, kuriam per dienelę“, „Ką ir kodėl dirba mano tėveliai“, 

„Viena diena be darbelių“, „Verkia duonelė tinginio valgoma“, „Darbai darže ir sode“, Noriu būti padėjėjas“, 

„Ką gali mano rankelės, kur skuba mano kojelės“, „Darbštuolis ežiukas ir voveraitė ruošiasi žiemai“, 

„Žiemos darbai“, „Sėju, laistau, auginu“, „Pavasario darbai“, „Darbymety ir akmuo kruta“, „Duonos 

riekelėje – žiemkenčio kelias“, „Darbai seniau ir dabar“, „Mūsų rankelės kaip darbščios bitelės“,  „Pagalvok, 

pamąstyk ir darbelį padaryk“, „Su daina ir darbas spartesnis“. 

AUGALAI 

Siūlomos temos: „Ką slepia miškas?“, „Tas linelis mėlynžiedis“, „Stebukladarės vaistažolės“, „Pabusk 

gležnas daigeli“, „Saugau medį, gėlę, krūmą“, „Gėlės aplink mane“, „Rudenėlio kraitelė“, „Po eglaite, po 

žalia“, „Saugosim medelį, globosim paukštelį“, „Skinsiu uogelę, dėsiu į krepšelį“, „Grybų karalystėje“, 

„Medžių dovanos žmogui“, „Žydi ievos ir kaštonai“, „Pievų ir miškų augalai“, „Minkštos samanėlės, skanios 

dovanėlės“. 

GYVŪNAI 

Siūlomos temos: „Aš rūpinuosi žvėreliais ir paukšteliais“, „Džiaugiuosi savo augintiniu“, „Žvėrelių puota“, 

„Pas močiutę kaime“, „Gyvūnų karuselė“, „Ir parskrido paukšteliai“, „Ropi-ropi ropinėja“, „Visiems 

reikalingi namai“, „Gyvūnai ruošiasi žiemai“, „Pamojavo sparnais ir išskrido paukščiai“, „Paukštelių 

skundas“, „Pavasario šaukliai“, „Pasaulinė gyvūnų diena“, „Sveiki sugrįžę į gimtinę“, „Miško gyventojai“, 

„Vandens gyventojai“, „Gyvūnai žmogaus gyvenime“. 

GIMTOJI KALBA 

Siūlomos temos: „Seku, seku pasaką“, „Mano knygelės“, „Garsiukų ir raidelių šokis“, „Žodeliai nori žaisti“, 

„Garsų karalystės paslaptys“, „Knygelių takeliais“, „Pasek man pasaką“, „Skrisk, žodeli, drugeliu su 

lietuvišku vardu“, „Pasakų karalystėje“, „Knygelių šalis“, „Sustokit raidelės į linksmą ratelį“, „Aš pasakoju, 

kuriu, fantazuoju“. 

LAIKAS 

Siūlomos temos: „Mano dienelė“, „Skaičiai ir laikas“, „Savaitės ratelyje“, „Laikrodžio istorija“, „Šviesa ir 

tamsa“, „Darbas ir poilsis“, „Vakar, šiandien ir rytoj“. 
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METŲ LAIKAI 

Siūlomos temos: „Metų ratas“, „Pavasario linksmybės“, „Rudens spalvos“, „Žiemos pramogos“, „Metų 

šventės“, „Keičias metų rūbas“, „Kas niekada nesustoja“, „Skaičiai metų rate“, „Žiemos pasaka“, „Pavasario 

linksmybės“, „Rudens spalvos“, „Metų laikams tinkama apranga“, „Metų šventės“ 

GIMTINĖ  

Siūlomos temos: „Mano gimtinė“, „Mano gimtasis miestas“, „Aš mažasis Tauragiškis“, „Žymiausios 

Lietuvos vietos“, „Man pažįstami Lietuvos simboliai“, „Dainų ir posmų juosta, Tau Gimtine“, „Aš – 

Lietuvos pilietis“, „Aš noriu švarios Lietuvėlės“, „Graži mano, Lietuvėle“, „Mano gimtasis miestas“, „Aš 

turiu namelius“, „Mano darželis“, „Mano gatvė“, „Myliu Lietuvėlę, gimtąją šalelę“, „Darželis ir jo 

kaimynai“, „Vėliavėlės plevėsuoja“, „Kas puošią Lietuvą“, „Kokie žmonės garsina Tauragę, Lietuvą“. 

SVEIKATA IR SAUGUMAS 

Siūlomos temos: „Muilas mano draugas“, „Stebukladarės vaistažolės“, „Močiutės arbata, senelio medus“, 

„Sportas – sveikatos šaltinis“, „Judam, krutam“, „Būk budrus ir atsargus“, „Kas sveika , o kas žalinga 

sveikatai?“, „Ugnelė miela, bet pikta“, „Kas man gali padėti“, „Saugu ir nesaugu“, „Saugau save ir kitus“, 

„Rūšiuoju “, „Vaistai - ne maistas“, „Noriu būti saugus buityje“, „Graudi ugnelės pasaka“, „Prieštaringi 

jausmai“, „Šviesoforas – sustok, pagalvok, keliauk“, „Bijau ir nebijau“, „Rizika ir pavojai“. 
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