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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS „VARTELIAI“ SIŪLOMOS  

TEMOS IR POTEMĖS „PAGRANDUKO“ GRUPĖS UGDOMOJO PROCESO 

PLANAVIMUI 

 

I.RUGSĖJIS – „KUR AUGA BERŽAI – TEN MANO ANTRIEJI NAMAI“ 

1.,,Mano linksmosios dainelės mylimam daržely‘‘. 

2.,,Kiek žaisliukų aš turiu, mašinėlių ir lėlių‘‘. 

3.,,Mano šeimos paslaptys‘‘. 

4.,,Rausta lapai pamažu, Rudenėli, kaip gražu!‘‘. 

II.SPALIS – „KVIEČIAM DĖDE RUDENĖLĮ Į SVEČIUS“ 

1.,,Nuskambėjo sodai obuoliais‘‘. 

2.,,Bulvė kalbina buroką ‘‘. 

3.,,Ką slepia miškas? ‘‘. 

4.,,Aš augu sveikas ir laimingas ‘‘. 

III.LAPKRITIS – „PALYDĖKIM RUDENĖLĮ“ 

1.,,Vieni auga, kiti sensta‘‘. 

2.,, Palydėkim paukštelius į šiltus kraštus ‘‘. 

3.,, Duonutė – visų pyragų močiutė ‘‘. 

4.,, Palydėkim rudenėlį...‘‘ 

IV.GRUODIS – „ŽIEMUŽĖLĖS PASAKA“ 

1.,,Žiemužėlės paslaptys‘‘. 

2.,,Kas gyvena tvartelyje?‘‘. 

3.,,Mums širdelėje džiugu – laukiam švenčių mes linksmų‘‘. 

4.,,Kalėdų Senelių šalyje‘‘. 

V.SAUSIS – „KALENDORINIŲ METŲ PRADŽIA“ 

1.,,Sutikime naujus kalendorinius metus‘‘. 

2.,,Paukštelių laiškas‘‘. 

3.,,Aplink sniegas baltas, visiems žvėreliams šalta‘‘. 

4.,,Pastatysim sniego Senį, sniego Senį Besmegenį‘‘. 

VI.VASARIS – „MANO TĖVIŠKĖS SPALVOS“ 

1.,,Aš turiu drabužėlių įvairių‘‘. 

2.„Gimtinės spalvos“. 

3.„Opa-opa-opa-pa, augo žirnis ir pupa“. 

4.„Gurgu, gurgu, gurgu, į Kaziuko turgų“. 
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VII.KOVAS – „PIRMIEJI PAVASARIO ŽIEDAI“ 

1.,,Vėl pavasario linksmybės pievoje suskambo‘‘. 

2.,,Gerumo daigelį auginsiu‘‘. 

3.,,Mano knygelės‘‘. 

4.,,Mano graži Lietuvėlė‘‘. 

VIII.BALANDIS – „GYVYBĖS RATE AUGU STIPRUS IR  SVEIKAS“ 

1.,,Čiulba ulba maži paukšteliai‘‘. 

2.,,Riedėkit, margučiai‘‘. 

3.,,Pažink savo kūną‘‘. 

4.,,Visos gėlytės mano mamytei‘‘. 

IX.GEGUŽĖ – „SUKURSIU SAVITĄ PASAULĮ, PILNĄ SAULĖS SPINDULIŲ“ 

1.,,Šildo saulė spindulėlį‘‘. 

2.,,Aš paaugau‘‘. 

3.,,Kiek darbelių, kiek darbų...‘‘ 

4.,,Vaikystės spindulėlio takeliu‘‘. 

X.BIRŽELIS – „BIRŽELIS – ŽAIDIMŲ BROLELIS“ 

1.,,Pasitikime vasarėlę’’. 

2.,,Basomis per žolę’’. 

3.,,Nupinkime Joninių vainiką (Rasos šventė)’’. 

4.,,Vasaros spalvos’’. 
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RUGSĖJIS-,,KUR AUGA BERŽAI – TEN MANO ANTRIEJI NAMAI‘‘ 

 

                           

              

              

 

 

 

 

 

 

Tikslas: 1. Supažindinimas su nauja grupe ir darželio aplinka.   

               2. Žaidimų įgūdžių formavimas.   

               3. Vaiko ir šeimos socialinių ryšių išryškinimas.   

               4. Supažindinimas su gamtos pokyčiais laiko tėkmėje. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą gerai 

jaustis naujoje aplinkoje. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pratintis prie darželio dienos 

ritmo, bendravimo, žaidimo ir 

elgesio taisyklių. 

Ugdyti gebėjimą žaisti 

greta vienas kito ir dalintis 

žaislais. 

 

 

Ugdyti pagarbą 

tėveliams, savo šeimos nariams, 

atsakomybe už susitarimų 

laikymąsi. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti ir įsidėmėti rudens 

spalvas, orų permainas, žmogaus 

aprangą. 

 

 

 

 

Susipažįsta su darželio 

aplinka, bendrauja su 

bendraamžiais ir suaugusiais. 

Mandagiai sveikinasi, pasako 

savo vardą, draugų vardus. 

Simboliais žymi 

asmeninius daiktus. Bando 

laikytis tam tikrų elgesio 

taisyklių. 

Domisi žaislais, 

žaidžia, duoda draugui, kviečia 

kartu žaisti, tvarko žaislus. 

 

 

Pasakoja apie save, 

šeimos narius. Atpažįsta  ir 

suranda savo bei savo šeimos 

narių nuotraukas. Jaučiasi su 

savo šeimos nariais saugus, juos 

apkabina, glaudžiasi. Dalijasi su 

kitais žaislais, daiktais, žaidžia 

vienas ir kartu su draugu. 

Iš atskirų paveikslėlių 

sudėlioti paveikslus rudens 

tema. Aprengti lėles rudeniniais 

rūbais. 

 

Pokalbiai. Žaidimai. 

„Augu ir keičiuosi“ 

 

 

 

Kortelės. 

Paveikslėliai. Edition 

Caramel „Mano pasaulis“, 

„Mano pirmoji knyga“. 

Didaktinis žaidimas 

,,Pasakyk, kuo tu vardu‘‘. 

Kūrybiniai žaidimai 

,,Šeima‘‘, ,,Namai‘‘, 

,,Parduotuvė‘‘. 

Pokalbiai, žaidimai. 

 

 

 

 

 

 

 

Atvirų durų diena. 

Nuotraukos. Paveikslėliai. 

Did. Žaid. „Metų juosta“. 

3. ,,Mano šeimos 

paslaptys‘‘. 

 
 

? 
 

4. ,,Rausta lapai 

pamažu, Rudenėli, kaip 

gražu!‘‘ 

 
 

2. ,,Kiek žaisliukų aš 

turiu, mašinėlių ir lėlių‘‘. 
 

1. ,,Mano 

linksmosios dainelės 

mylimam daržely‘‘. 
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti ir pavadinti žaislus, 

daiktus, patalpas, darželio ir 

grupės pavadinimą. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

suprasti ir vartoti malonybinius, 

mandagius žodžius, pavadinti 

grupes, daiktus ir žaislus. 

 

Gebėti suprasti žodinius 

nurodymus, atsakyti į klausimus 

pilnais sakiniais. 

Gebėti papasakoti tai, 

kas pavaizduota paveikslėlyje. 

 

 

  

 

Kalba, pasakoja, 

klausinėja, atsako į klausimus, 

dalyvauja pokalbiuose. 

Bendrauja dialogu, klausosi 

pasakų, supranta jų turinį, 

deklamuoja eilėraščius, dainuoja 

daineles, žaidžia. 

Žaidimo metu 

bendrauja dialogine kalba, 

užduoda klausimus, klausinėja 

,,Ką?‘‘, ,,Kada?‘‘, ,,Kodėl?‘‘ 

 

Vartoja 

apibendrinančius žodžius. 

 

Pasakoja apie save, 

šeimą, namus. Įvardina savo 

šeimos narius (mama, tėtis, 

senelis, močiutė, brolis, sesuo). 

 

 

Eilėraštis: 

K.Kašausko ,,Draugai‘‘ 

(rinkinys ,,Jums, mažieji‘‘- 

Juozas Nekrošius „Pirmas 

žingsnis“ ,13 psl., Kazys 

Jakubėnas „Aš mergaitė 

kaip pupa“, 18 psl. 

Žaidimai ,,Gydu, 

gydu katutes‘‘, ,,Virė, virė 

košę‘‘, ,,Kis, kis kisielius‘‘. 

Eduardas Selelionis „Košė“, 

19 psl. 

 

Didaktinis žaidimas 

,,Parodyk teisingai‘‘. 

Stalo žaidimai. 

Dėlionės. Loto. J. 

Marcinkevičius „Rudens 

skundas“. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti norą domėtis 

supančia aplinka, žinoti savo 

miesto, darželio, grupės 

pavadinimą. 

 

Geba skirti savo ir kitų 

daiktus, dalintis, kurti aplinką 

žaidimams, pamėgdžioti, 

išreikšti emocijas. 

 

Ugdyti gebėjimą lyginti, 

grupuoti daiktus pagal spalvą, 

dydį. Gebėti skirti giminystės 

ryšius: aš, mama, tėtis, brolis, 

sesuo ir kt. 

Intuityviai suvokti 

gamtos ir žmogaus rūšį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žino savo miesto, 

darželio, grupės pavadinimą. 

Domisi savo darželio aplinka. 

Varto knygeles. 

 

 

Stengiasi laikytis 

elgesio taisyklių darželyje, 

supančioje aplinkoje, namuose. 

Skiria pagrindines kūno dalis. 

Lygina daiktus pagal dydį. 

Surenka iš 10-15 dalių 

loto, sudeda paveikslėlius. 

 

 

 

Pradeda pažinti, kas yra 

aplink. Orientuojasi į savo kūno 

padėtį. 

 

Knygelės.  

Paveikslėliai. Loto. 

Dėlionės.  Stalo žaidimai. 

Statybiniai žaidimai: ,,Mano 

darželis‘‘, ,,Mano grupė‘‘, 

,,Mano namas‘‘. 

Pokalbiai. Žaidimas 

„Supainioti draugai“. 

 

 

 

Geometrinės 

figūros. Paveikslėliai. Loto. 

 

 

 

Išvykos į parką. 

Knyga „Mažylio 

enciklopedija“. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

taisyklingai paimti ir naudoti 

dailės priemones. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą kurti 

trumpus vaidmenis, išreikšti 

savo emocijas muzikoje, 

improvizacijose. 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti save įvairia kūno kalba: 

šokiu, muzika, judesiu. 

Ugdyti gebėjimą, 

meninėmis priemonėmis: 

eksperimentuoti, kurti. maišyti ir 

pažinti įvairius atspalvius. 

 

Piešia kreidelėmis, 

flomasteriais, pieštukais. Tapo 

teptuku, pirštais, naudodamas 

įvairias priemones. Brėžia 

horizontalias, vingiuotas linijas. 

Lipdo plastilino kamuoliukus, 

riestainėlius. Štampuoja teptuku, 

štampeliais.  

Vaidina trumpas 

pasakėles, scenas. Dainelėms 

pritaiko judesius. 

 

Ploja rankomis, trepsi 

kojomis, linguoja visu kūnu, 

reiškia įvairius garsus. 

Sužino ir išbando 

įvairių tapybos priemonių, 

medžiagų, technikų naudojimo 

galimybes. 

 

Meninių priemonių 

rinkinys. 

 

. 

 

 

 

 

Šventės, pramogos, 

rytmečiai. Dainos, žaidimai, 

šokiai. 

 

Lietuvių liaudies 

ratelis ,,Jurgeli, meistreli, 

,,Graži šeimynėlė. 

Dailės priemonės: 

akvareliniai dažai, guašas, 

teptukai, molbertas ir kt. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti asmeninius 

higienos įgūdžius. 

 

 

Ugdyti gebėjimą saugiai 

žaisti su bendraamžiais. 

Pasitikėti savo jėgomis. 

Gebėti atlikti judesius 

įvairia kūno dalių pagalba. 

 

 

 

Lavinti taisyklingą kūno 

laikyseną, pusiausvyrą. 

 

 

Savarankiškai atlieka 

asmens higienos, savitarnos 

darbus (prausiasi, valgo, 

rengiasi). 

Pavadina pagrindines 

kūno dalis (rankas, kojas, 

galvą). 

Jaučiasi saugus 

pažįstamoje aplinkoje.  Saugiai 

elgiasi namuose, darželyje. 

Žaisdamas stengiasi neužsigauti 

ir neužgauti draugų.  

Eina, ropoja, šliaužia, 

šokinėja, užlipa, nulipa, bėga. 

Meta ir pagauna kamuolį. 

Atlieka judesius, lavinančius 

viso kūno koordinaciją. Pralenda 

pro kliūtį. 

 

 

Pokalbiai. Asmens 

higiena. 

 

 

Paveikslėliai. 

Žaidimai. 

 

Žaidimai. Knygos. 

Paveikslėliai. Did. žaid. 

„Kas gerai ir kas blogai“, 

did.žaid. „Laikas“. 

 

Sportinės 

pramogos. Estafetės. 
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SPALIS-,,KVIEČIAM DĖDĘ RUDENĖLĮ Į SVEČIUS‘‘ 

 

   

 

 

 

  

    Tikslas: 1. Supažindinimas su vaisių įvairove, jų nauda žmogaus sveikatai.   

               2. Supažindinimas su daržovėmis, skonio, kvapų, formų įvairove.     

               3. Supažindinimas su miško gyventojais, augalais.  

               4. Žinių įtvirtinimas apie judėjimo džiaugsmą, sveiką gyvenseną, vitaminus ir jų 

naudą žmogui. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą atskirti 

vaisius nuo daržovių. 

 

 

Gebėti lyginti, grupuoti 

pagal spalvą, formą. 

 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti žmogaus ir gamtos ryšį. 

Ugdyti gebėjimą domėtis 

gyvūnais, paukščiais, miško 

gėrybėmis. 

 

 

 

 

 

Gebėti papasakoti apie 

vaisius ir daržoves, kur jie auga, 

kuo naudingi sveikatai. 

 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti, kad vaisiai ir daržovės 

naudingi žmogaus sveikatai. 

 

 

 

 

 

Atrenka daiktus 

pagal formą, dydį, spalvą, 

skonį. 

 

Dalyvauja rudens 

gėrybių parodoje, šventėje. 

 

Rodo, pastebi 

pasikeitimus įvairioje 

aplinkoje. Dalinasi rudens 

paslapčių atradimais. Stebi, 

kas vyksta gamtoje, reiškia  

emocijas,  džiaugiasi, 

stengiasi gamtoje elgtis 

gražiai. Laikosi elgesio 

taisyklių gamtoje, mato 

gamtos grožį. 

Džiaugiasi rudens 

gėrybių gausa, tausoja ir 

vertina rudens dovanas. 

 

 

 

 

 

Dalyvauja 

pokalbiuose apie vaisių ir 

daržovių naudą, apie gerą 

sveikatą, vitaminus. 

 

 

 

 

Natūralūs  vaisiai, 

daržovės. Knygelės. 

Paveikslai.    Did. Žaid. 

„Meškučiai skaičiuoja“, 

„Vaisiai“ 

Paroda lopšelyje- 

darželyje. 

 Knygelės. 

Enciklopedijos apie: vaisius, 

daržoves, medžius, gamtą. 

Didaktinis žaidimas 

,,Stebuklingas maišelis‘‘. 

 

 

 

 

 

Žaidimai:  

,,Neišmindyk daržo‘‘, ,,Kas ten 

darže auga?‘‘ Rusų liaudies 

pasaka ,,Ropė‘‘. Rinkinys 

,,Jums, mažieji‘‘. 

 

 

 

Pokalbiai. Didaktinis 

žaidimas domino „Vaisiai“. 

 

 

 

 

1. ,,Nuskambėjo 

sodai obuoliais‘‘. 

 
 

2. ,,Bulvė kalbina 

buroką ‘‘. 

 
 

3. ,,Ką slepia 

miškas? ‘‘. 

 
 

4. ,,Aš augu 

sveikas ir laimingas ‘‘. 

 
 

? 
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Ugdyti gebėjimą augti 

sveikam ir stipriam. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti žmogaus ir gamtos ryšį. 

 

 

Įgyti žinių apie sveiką 

gyvenseną bei apie sveikatos 

stiprinimą, vitaminų naudą. 

Žino, kur kreiptis, jei 

atsitiko nelaimė. Žaisdamas 

stengiasi neužsigauti ir 

neužgauti draugo. 

Daug kalba, 

pasakoja, dalijasi įspūdžiais. 

Rūšiuoja vaisius ir daržoves, 

ragauja, lygina. 

Plaunasi rankas, 

veidą. Pastebi ir susitvarko, 

kai būna netvarkingas.   

Sportiniai, judrūs 

žaidimai. 

 

 

Pokalbiai. 

Pasivaikščiojimai lauke. 

Tyrinėjimai gamtos stotelėse, 

kieme. 

Projektai sveikai 

gyvensenai ugdyti. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

papasakoti apie vaisius, 

daržoves, mišką. 

 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais, atsakyti į klausimus 

sudėtingesniu sakiniu. 

Ugdyti gebėjimą 

kalboje vartoti mažybinius 

žodžius. 

Ugdyti gebėjimą 

įvardinti aplinkoje ir gamtoje 

matomus vaizdus. 

  

 

Kuria nesudėtingas 

istorijas pagal knygelių 

iliustracijas. ,,Skaito‘‘ 

knygeles pagal paveikslėlius. 

Savo įspūdžius 

reiškia trumpais sakiniais. 

Pasakoja iš paveikslėlio, 

atsako į klausimą ,,Kas?‘‘ 

Vartoja daug 

mažybinių žodelių. Pasako 

trumpą eilėraštį, skaičiuotę. 

Atpasakoja sekamas, 

skaitytas pasakas, 

pasakojimus, matytus 

vaizdus. 

 

 

V. Palčinskaitės 

eilėraščio ,,Pomidoras‘‘, 

,,Bulvė kalbina buroką‘‘ ( 

rinkinys ,,Jums, mažieji‘‘). 

Knygos. Paveikslėliai. 

 

 

 

Smulkioji tautosaka.  

Eilėraščiai. Pasakos. 

 

Pasakos apie gamtą. 

Pasakojimai. Pokalbiai. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti  atpažinti vaisius 

ir daržoves.  

Gebėti stebėti, tyrinėti 

daržoves ir vaisius, suvokti, kad 

skiriasi skonio savybėmis, 

spalva, forma. 

Sužinoti medžių 

pavadinimus, augančius darželio 

teritorijoje. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

atkartoti judesius, formuoti 

saugaus judėjimo įgūdžius. 

 

 

 

 

 

Ragauja, atpažįsta 

vaisius ir daržoves. 

 

Apžiūri rudens 

gėrybes, suranda juos 

paveikslėliuose (natūralius ir 

perdirbtus). 

Žino, kam naudojami 

vaisiai ir daržovės. Atsako į 

klausimus ,,Ar skanus?‘‘, ,,Ar 

saldus?‘‘, ,,Ar rūgštus?‘‘, ,,Ar 

kvepia?‘‘, ,,Ar čeža?‘‘ 

Atpažįsta 

paveikslėliuose pavaizduotus 

gyvūnus, žvėrelius, 

paukščius. Susipažįsta su jais. 

 

Loto ,,Medžiai‘‘, 

,,Augalai‘‘, ,,Gėlės‘‘, 

,,Daržovės ir vaisiai‘‘. 

Knygelės. 

Paveikslėliai. Smulkioji 

tautosaka. 

 

Dėlionės. Žaidimai 

,,Atrink vaisius ir daržoves‘‘. 

K. Jakubėnas „Kiškis“ (rink. 

„Jums mažieji“, 25p.) 

 

Paveikslėliai. 

Pasakojimai. Pasivaikščiojimas 

gamtoje. A. Matutis „Pats 

mažiausias“ (rink. „Jums 

mažieji“) 
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MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą dailės 

priemonėmis perteikti gamtos 

formų, spalvų, linijų įvairovę. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

imituoti, improvizuoti. 

 

 

Skatinti  savarankišką 

meninę veiklą (individualią ir 

grupinę). 

Skatinti susidomėjimą 

įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis: kurti, grožėtis, 

reikšti savo nuotaiką, mintis. 

 

Mėgaujasi spalvų 

žaismu. Skiria pagrindines 

keturias spalvas. Pasako, ką 

nupiešė, nulipdė, išaplikavo, 

sukonstravo. 

Eina rateliu, 

dainuoja, ploja, juda, sukasi, 

linguoja, pritūpia, atlieka 

žaidimo judesius. 

Skiria žanrus: daina, 

ratelis, šokis. Geba išklausyti, 

vertinti klausomą muziką. 

Šokio metu atlieka 

nesudėtingus judesius, šokio 

elementus. Įsiklauso kaip 

įvairiai skamba grojama 

muzika.  

 

Atvirų durų dienos. 

 

 

 

 

Parodos. Pramogos. 

Šokiai. Rateliai. 

 

 

Muzikiniai žaidimai. 

Dainos. Šokiai. Rateliai. 

 

Dainos. Šokiai. 

Muzikos klausymas. 
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LAPKRITIS - ,,PALYDĖKIM RUDENĖLĮ‘‘ 

 

 

   

 

 

 

  

Tikslas: 1. Supažindinimas su žmogaus gyvenimo linija.    

               2. Supažindinimas su išskrendančiais paukščiais.   

               3. Supažindinimas su duonelės keliu.  

              4. Žinių apie rudenį apibendrinimas ir įtvirtinimas. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Supažindinti su 

žmogaus gyvenimu: gimsta, 

auga, bręsta, sensta, miršta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėsti ir gilinti 

supratimą apie  išskrendančius 

paukščius. 

 

 

 

 

Ugdyti pagarbą duonai 

ir žmogaus darbui. Plėsti žinias 

apie duonos gimimo kelią: nuo 

rugių sėjos, javų auginimo, 

malimo, duonos raugo ruošimo 

iki duonelės kepimo. 

 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti pokyčius gamtoje, 

supančioje aplinkoje. Ugdyti 

meilę ir atsakomybę gamtai. 

 

 

 

 

 

Sudeda šeimos narių 

eilę iš paveikslėlių, 

nuotraukų, nuo vyriausio, ar 

nuo linksmiausio, ar nuo 

didžiausio: (pvz.: senelis, 

senelė, tėvelis, mamytė, pats 

vaikas, sūnelis, papūgėlė, 

katytė).Domisi, kaupia 

informaciją apie žmones: jų 

panašumais ir skirtumais, 

išvaizda, jausmais. 

Pasakoja, pavadina, 

klausinėja apie gamtą, gamtos 

reiškinius (išskrendančius 

paukščius). 

 

 

 

Ieško informacijos 

nuotraukose, paveikslėliuose, 

knygose, enciklopedijose apie 

duonos augimo kelią. Dėlioja 

paveikslėlius su įvairiais 

duonos gaminiais ir juos 

pavadina. 

Analizuoja 

vykstančius pokyčius 

gamtoje, spontaniškai tyrinėja 

aplinkos reiškinius. 

 

 

 

 

Nuotraukos. 

Paveikslėliai. Loto ,,Jausmai‘‘. 

Kūrybinis-vaidmeninis 

žaidimas: ,,Šeima‘‘, ,,Namai‘‘. 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidimai. Stalo 

žaidimas ,,Kas išskrenda į 

šiltus kraštus, o kas 

pasilieka?‘‘ Loto ,,Paukščiai‘. 

Žaidimas ,,Kaimynai‘‘. 

Rinkinys M. Grigonės ,,200 

žaidimų‘‘. 

Diskusijos.  Dėlioja 

paveikslėlius su duonos 

gaminiais ir juos pavadina. 

Tradiciniai pasveikinimai apie 

duoną:  ,,Skalsos‘‘, ,,Sotink, 

Dieve‘‘.  

 

Paveikslėliai. 

 
 

1. ,,Vieni auga, kiti 

sensta‘‘. 

 
 

2. ,, Palydėkim paukštelius į 

šiltus kraštus ‘‘. 

 
 

3. ,, Duonutė – 

visų pyragų močiutė ‘‘. 

 
 

4. ,, Palydėkim 

rudenėlį...‘‘  
 ? 

 



11 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA : 

Formuoti bendravimo 

įgūdžius su šeimos nariais, 

draugais, auklėtoja, pardavėja, 

gydytoja. 

 

 

 

Kalbėtis, pasakoti apie 

išskrendančius paukščius. 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą į 

duoną kreiptis pagarbiais, 

maloniais žodžiais: duonele, 

duonute, duonyte, duona 

maitintoja. 

Skatinti grožėtis 

rudenine gamta, pasakoti 

patirtus įspūdžius vaizdinga, 

raiškia kalba. 

  

 

Stengiasi suprasti 

kito nuomonę, jausmus, 

elgesį. Supranta, kas gera ir 

kas bloga, derina ketinimus ir 

veiksmus. Geba suvokti 

pakantumo ir pagarbos 

jausmą. 

Žiūrinėja knygų 

iliustracijas apie paukščius, 

dalyvauja pokalbiuose, 

klausinėja. Susipažįsta su 

išskrendančiais paukščiais. 

 

 

 

 

Dalyvauja 

pokalbiuose, klausosi sekamų 

pasakų, aiškinasi žodžių 

prasmę, reikšmę, vartojimą.  

 

Atidžiai įsiklauso į 

kito pasakojimą. 

 

 

Diskusijos,  

pasakojimai. V.Miliūno 

kūrinėlis ,,Senelio pamoka‘‘ 

(rinkinys ,,Evalduko metai‘‘). 

 

 

 

Knygos, 

enciklopedijos, paveikslėliai, 

nuotraukos, stalo žaidimai, 

pasakos, eilėraščiai, smulkioji 

tautosaka apie paukščius. 

Knyga ,,Ar pažįsti 

paukščius?‘‘.  P.Mašioto 

kūrinys ,,Paukštelių laiškas‘‘ 

(psl.95). 

J.Degutytė ,,Juokiasi 

duonelė‘‘. K.Jakubėnas 

,,Šeimininkė‘‘ (rinkinys ,,Jums, 

mažieji‘‘). Rusų liaudies 

pasaka ,,Pagrandukas‘‘. 

Smulkioji tautosaka, 

patarimai. 

 

MENINĖ 

KOMPATENCIJA:  

Mokyti mėgdžioti 

aplinkoje girdimus gamtos ir 

mechaninius garsus. 

Ugdyti gebėjimą 

pajusti metų laikų spalvų 

derinius, skirti šiltas ir šaltas 

spalvas, rasti gamtos sukurtus 

drabužius, spalvas, formas. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

reikšti savo jausmus, 

dainuojant , deklamuojant ir kt. 

Ugdyti gebėjimą kurti 

daineles, žaidimus.  

 

 

 

 

 

Savo nuotaiką 

perteikia judesiais, mimika. 

Mėgdžioja paukščių garsus. 

Žaidžia spalvomis, jų 

deriniais. Lieja, taško dažus, 

mėgaujasi spalvų žaismu 

tapant skirtingo storio 

teptukais, rankomis, pirštais, 

pajuntant metų laikų spalvų 

tipiškumą. 

Dainuoja, klausosi 

muzikos, juda, šoka, žaidžia. 
 

 

Žaisdamas įsijaučia į 

vaidmenį  "atgaivina" žaislus 

ir daiktus, bendrauja su jais 

kaip su gyvais. Domisi b 

garso instrumentais, bando 

kurti, improvizuoti. 

 

Žaidimai gamtoje. 

Paukščių balsų 

pamėgdžiojimas 

Piešia, tapo, aplikuoja, 

štampuoja, lipdo, konstruoja. 

 

 

 

 

 

Muzikiniai žaidimai 

,,Šarka‘‘. Lietuvių liaudies 

žaidimas ,,Klausė žvirblis 

čiulbuonėlis‘‘.. Žaidimas 

,,Kepu, kepu kepalėlį‘‘. 

Muzikinė veikla. 

Kolektyvinis darbas. Žaidimai. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą nuo 

mažens rūpintis savo sveikata 

ir saugumu. Norą judėti, augti 

sveikais, stipriais, drąsiais. 

Skatinti saugoti save ir aplink 

esančius draugus. 

Ugdyti gebėjimą jausti 

augimą,  kaip natūralų 

žmogaus keitimąsi gyvenant. 

 

 

Ugdyti suvokimą, kad 

žmonės yra skirtingi. 

 

Ugdyti gebėjimą 

saugiai orientuotis naujoje 

aplinkoje. Gebėti saugiai ir 

aktyviai veikti, judėti šalia kitų. 

 

 

Laikosi saugaus 

elgesio taisyklių grupėje 

(nesistumdo, nesimuša, 

nedarinėja durų). Nuramina, 

paguodžia grupės draugą, 

padeda jam susitvarkyti, 

apsirengti. 

Nuramina, paguodžia 

draugą, padeda jam 

apsirengti, susitvarkyti. 

 

Vengia konfliktų, 

netrukdo aplinkinių ramybės. 

 

Sąmoningai  aktyviai 

juda, žaidžia judriuosius 

žaidimus. Lavina 

koordinaciją, greitumą, 

vikrumą ir kt. fizines 

ypatybes. 

 

 

Žaidimai lauke. Rytinė 

mankšta. Judrūs, ramūs 

žaidimai. Savarankiška judri 

vaikų veikla. Pokalbiai apie 

sveikatą, saugų elgesį. Knygos, 

paveikslai. 

 

Pokalbiai. Žaidimai 

,,Milžinai-nykštukai‘‘, 

,,Žvirblis ir automobiliai",  

,,Paukšteliai lizdeliuose‘‘. 

Judesių imitavimas:  

,,girnų sukimas‘‘, ,,malūnas‘‘, 

,,tešlos minkymas‘‘. 

Projektas "Augsiu 

stiprus, saugus ir sveikas". 

Sportinės pratybos, sportiniai 

žaidimai, rungtynės. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

stebėti ir pažinti gamtą, jos 

reiškinius, aplinką, 

egzistuojančius ryšius tarp 

žmogaus ir gamtos. 

 

Ugdyti gebėjimą 

domėtis išskrendančiais 

paukščiais. Supažindinti kaip 

laukiniai paukščiai prisitaiko 

prie savo aplinkos ir metų 

kaitos. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

nusakyti duonos augimo kelią, 

atsiradimą ant mūsų stalo. 

 

 

 

 

 

Varto, žiūrinėja 

knygų iliustracijas, 

enciklopedijas, paveikslėlių 

serijas apie gamtą, metų 

laikus, aiškinasi skirtumus. 

 

Klausosi pasakojimų 

apie žemėje vykstančius 

pokyčius, išskrendančius 

paukščius. Bando juos 

išvardinti. Diskutuoja apie 

laukinius paukščius, jų 

prisitaikymą prie metų kaitos. 

Apibūdina paukščių išorę, 

gyvenimo būdą. Grupuoja 

daiktus, skaičiuoja, lygina, 

matuoja juos pagal dydį, 

nusako formą, spalvą. 

Dalyvauja 

pokalbiuose ir diskusijos apie 

duonelę, jos atsiradimo ant 

stalo kelią. Ieško informacijos 

knygose, enciklopedijose. 

Stebi grūdus per padidinamąjį 

 

 

Knygos, paveikslėliai, 

žurnalai, enciklopedijos, stalo 

žaidimai, loto, vaizdinės 

priemonės. "Žmogaus 

gyvenimo ratas", "Metų ratas". 

Savarankiška vaikų veikla. 

Skaitmeninės kortelės. 

Geometrinių  formų kortelės. 

Įvairūs žaislai. Didaktinis 

žaidimas "Apibūdink 

paukščius. Stalo žaidimas 

"Paukščių loto". Pokalbiai 

"Žiemojantys ir išskrendantys 

paukščiai". Paveikslėlių 

grupės, stebėjimai, 

eksperimentai. 

 

 

Įvairūs paveikslai apie 

duonos auginimą. 

Padidinamasis stiklas. Grūdai. 

Duonos gaminiai. 
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Ugdyti gebėjimą 

nusakyti rudens požymius. 

stiklą, palygina, rūšiuoja, 

skaičiuoja. 

Lauke stebi gamtos 

pokyčius, įvardija orą, nusako 

spalvas. Aiškinamės, kaip 

keičiasi medžiai. 

 

 

Knygos, paveikslėliai, 

žurnalai, enciklopedijos, stalo 

žaidimai, loto. 
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GRUODIS - ,,ŽIEMUŽĖLĖS PASAKA‘‘ 

 

 

              

              

              

 

Tikslas: 1. Supažindinimas su žiemos požymiais.   

               2. Supažindinimas su naminiais gyvūnais.   

               3. Šventinės nuotaikos pajautimas.    

               4. Džiugių emocijų suteikimas. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

stebėti gamtoje vykstančius 

pakitimus, suprasti kai kurias 

žinias apie sniegą, aktyviai 

kalbėti, nusiteikti žiemos 

pramogoms. 

Ugdyti gebėjimą 

sukaupti dėmesį, klausantis 

kūrinėlių,  mokytis atsakyti į 

klausimus. 

Ugdyti gebėjimą 

įsijausti ir susigyventi su 

šventine Kalėdų nuotaika. 

Suvokti ir gerbti šeimos, 

darželio tradicijas, papročius. 

Ugdyti gebėjimą skirti 

ir apibūdinti gyvūnus pagal 

išorę, gyvenimo būdą. Suvokti 

jų naudą žmogui. 

 

 

 
 

 

 

Žiūri ir aptaria 

paveikslus žiemos tematika. 

Gėrisi žiemos vaizdais lauke, 

išbando sniego savybes. 

 

 

Klauso pasakojimų, 

dalyvauja pokalbyje, bando 

išsakyti savo nuomonę. 

 

Deklamuoja 

eilėraštukus apie žiemą.  

Emociškai išgyvena žiemos 

džiaugsmus, pramogas, 

išdaigas. 

Skirsto paveikslėlius 

į grupes: naminiai gyvūnai, 

laukiniai žvėrys. Klausosi 

pasakojimų apie gyvūnus, jų 

naudą žmogui. 

 

 

 

 

 

Pokalbis, 

pasakojimas, aiškinimas. 

Tyrinėjimas, stebėjimas, 

demonstravimas. 

 

 

Knygos, paveikslėliai, 

nuotraukos, stalo žaidimai. 

Grožinės literatūros kūriniai.  

Garso įrašai. 

Pasakos. Eilėraščiai. 

Rinkinys „Saulės kelias“. 

 

 

 

K. Ušinskio kūrinėlis 

,,Gyvulių ginčas‘‘ .   Stalo 

žaidimas ,,Kas gyvena 

tvartelyje‘‘. M. Gave ,,Arkliai 

ir poniai‘‘, R. Cloke ,,Gyvūnai 

ir jų vaikai. Didaktinis 

žaidimas ,,Mūsų ūkis-

smagumynas‘‘. Knygos, 

enciklopedijos, paveikslėliai, 

grožinės literatūros kūriniai. 

1.,,Žiemužėlės paslaptys‘‘. 
 

2.,,Kas gyvena tvartelyje?‘‘. 
 

3. ,,Mums širdelėje džiugu – 

laukiam švenčių mes 

linksmų‘‘. 
 

4. ,,Kalėdų Senelių šalyje‘‘. 
 ? 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti konkrečius sezoninius 

reiškinius gamtoje. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pajausti ryšį tarp švenčių ir 

tradicijų. Skatinti atkreipti 

dėmesį į šventiniuose 

ritualuose naudojamus augalus: 

eglutę, Kalėdų medelį. 

Skatinti  stebėti, 

klausinėti, eksperimentuoti. 

 

 

 

Skatinti domėtis, 

grožėtis gyvūnais, nusiteikti su 

jais bendrauti, juos mėgdžioti.  

 

 

 

 

Stebi orus, šalčio 

raštus ant langų, žmonių 

aprangą. 

 

 

 

 

Padeda auklėtojai 

puošti grupę Kalėdiniais 

akcentais. Dalyvauja 

šventinėje popietėje su Kalėdų 

Seneliu. Žaidžia kūrybinius 

žaidimus. Stato sniego kalnelį. 

Varto ir žiūrinėja 

knygų iliustracijas, 

paveikslėlių serijas apie 

gamtą. Atlieka eksperimentus 

su ledu, sniegu. 

Dalyvauja šeimos, 

grupės, bendruomenės 

tradicinėse vakaronėse, 

šventėse. 

 

 

 

Didaktinis žaidimas 

,,Surask tokį pat‘‘, stalo 

žaidimai ,,Suaugę ir jų 

jaunikliai‘‘, ,,Surask gyvūnų 

namelius‘‘. Dėlionė 

,,Žvėreliai‘‘, ,,Meškučiai 

skaičiuoja‘‘. 

 Knygelės,  

paveikslėliai, nuotraukos. 

Savarankiška vaikų veikla, 

vaizdinės priemonės ,,Metų 

juosta‘‘, įvairūs konstruktoriai, 

lego, dėlionės. 

Žaidimas ,,Kas 

tvartelyje gyvena?‘‘. 

Konstruoja gyvūnams būstus. 

 

 

V. Baltrėnas ,,Senio 

Šalčio ūsai‘‘ (rinkinys ,,Saulės 

kelias‘‘). 
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SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

pajausti, kuo sužavėjo žiema, 

jos pramogos. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti pokyčius gamtoje, 

džiaugtis žiemos išdaigomis. 

 

 

Skatinti domėtis 

gamtos ir žmogaus ryšiu, 

naminių gyvūnų gyvenimu. 

 

 

 

 

 

 

Gebėti suvokti Kalėdų 

laukimo džiaugsmą, papročius, 

tradicijas. 

 

 

  

 

Mėgaujasi, grožisi, 

džiaugiasi žiemos reiškinių 

kaita, laisvai reiškia jausmus, 

emocijas, patiria daug 

malonių akimirkų gamtoje, 

aplinkoje, kruopščiai puošia 

grupę žiemos ženklais. 

Pramogauja lauke, 

džiaugiasi žiemos 

malonumais, stebi orus, stato 

sniego kalnelius, bando 

nuspėti orus. 

Dalyvauja 

pokalbiuose apie naminius 

gyvūnus, loto ,,Naminiai 

gyvūnai, didaktinis žaidimas 

,,Didelis-mažas‘‘. Atrenka 

paveikslėlius su naminiais 

gyvūnais ir miško gyvūnais. 

Suranda naminių gyvūnų 

būstus. 

Dalinasi patirtais 

įspūdžiais, ruošiasi Kalėdų 

šventei, rašo laišką Kalėdų 

Seneliui. Geba laikytis gero 

elgesio gamtoje taisyklių, 

tinkamai joje elgtis. 

 

 

,,Minčių lietus‘‘, 

nuotraukos, knygos, 

paveikslėliai, stalo žaidimai 

,,Metų juosta‘‘, dėlionės, 

konstruktoriai, parodos, 

ekskursijos, pramogos. 

 

Lopšelio – darželio 

kiemas. 

 

 

 

Loto ,,Naminiai 

gyvūnai, didaktinis žaidimas 

,,Didelis-mažas‘‘. Knygos, 

enciklopedijos, paveikslėliai, 

nuotraukos. 

 

 

 

 

Kalėdų papročiai, 

tradicijos, žaidimai, smulkioji 

tautosaka, pasakojimai apie 

kūdikėlio Jėzaus gimimą, 

Kalėdų eglutę, medelį, sniegą, 

žiemos spalvas. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

judesiais ir garsais pavaizduoti 

gyvūnų atliekamus judesius. 

Skatinti dalyvauti  

Kalėdų šventėje ,,Su Kalėdų 

Seneliu‘‘. 

 

Ugdyti gebėjimą 

gamtoje ir aplinkoje patirtus 

įspūdžius išreikšti meninės 

raiškos priemonėmis. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą jausti 

muzikinės kalbos 

melodingumą, skambesį, ritmą, 

 

 

Mėgdžioja gyvūnų 

garsus, eiseną, judesius, 

lygina vienus su kitais. 

Suteikia džiugių 

emocijų, palaiko gerą 

nuotaiką. Išgyvena estetinius 

jausmus. 

Piešia ir tapo gamtą 

pasirinkta tematika. Savo 

nuotaiką išreiškia spalvomis. 

Piešia, štampuoja, naudoja 

gamtinę medžiagą. Piešia 

kreidelėmis ir spalvotais 

pieštukais, flomasteriais. 

Dainuoja, muzikuoja, 

žaidžia, šoka, skanduoja. 

Bando improvizuoti mimika, 

 

 

Dainelės ,,Raina 

katytė‘‘, ,,Aš turiu Sargiuką‘‘. 

 

Tradicinės vaikų, 

tėvų, pedagogų vakaronės. 

Kalėdų šventė, atvirų durų 

dienos, parodos, projektai. 

Dailės priemonės, 

piešimo, štampavimo 

priemonės, gamtinė medžiaga. 

 

 

 

 

Atvirų durų diena, 

žaidimai, pramogos. Stebuklų 

kraitelė. Dainelės, skirtos 
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vaizdingumą. 

Ugdyti gebėjimą 

gaminti tradicinius papuošalus 

eglutei, karnavalines kaukes. 

 

 

 

 

 

judesiu, žodžiu, daina. 

Iš įvairios technikos 

daro žaisliukus, karnavalines 

kaukes. Stengiasi būti 

linksmas, išradingas, su 

Kalėdų Seneliu. Stebi šalčio 

raštus ant langų, lauke stato 

sniego kalnelius, puošia 

eglutę. 

Kalėdų šventei. 

Gamtinė medžiaga. 

Žaidimai lauke. Kalėdinės 

dekoracijos. 

 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

pasitikėti savo jėgomis, saugiai 

žaisti su bendraamžiais. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti žmogaus ir gamtos 

ryšį, 

 

Gebėti išreikšti save 

judesiu, suprasti judesio kalbą. 

 

 

 

Skatinti įgyti 

savarankiškumo įgūdžių. 

 

 

 

 

Jaučiasi saugus 

pažįstamoje aplinkoje. 

Žaisdamas stengiasi 

neužgauti, nepastumti draugo, 

lauke nesimėtyti sniego 

gniūžtėmis. 

Stato, lipdo sniego 

kalnelius, sniego senį, sniego 

gniūžtes.  Važinėjasi 

rogutėmis. 

Atlieka ėjimo, 

bėgimo, šuolių, laipiojimo 

judesius. Atlieka fizinius 

pratimus,  taisyklingai kūno 

laikysenai ugdyti. 

Pratinasi naudotis 

asmens higienos reikmenimis. 

Pratinasi patys plautis rankas, 

nusišluostyti. 

 

 

Sportinės pramogos, 

estafetės, judrūs žaidimai.. 

 

 

 

 

Žaidimai lauke su 

sniegu. Pasivažinėjimas 

rogutėmis. 

 

Sportiniai pratimai. 

 

 

 

 

Asmens higienos 

reikmenys. Žaidimai. 

Pokalbiai. 
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SAUSIS - ,,KALENDORINIŲ METŲ PRADŽIA‘‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas: 1. Supažindinimas su kalendorinių metų pradžia.    

              2. Supažindinimas su žiemojančiais paukščiais.  

              3. Supažindinimas su  žvėrelių žiemojimu.  

              4. Supažindinimas su žiemos teikiamais malonumais. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO APLINKA, 

METODAI, PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Suvokti metų ritmą ir 

laiko tėkmę. 

 

 

Gebėti įvairioje 

aplinkoje domėtis gyvūnais, 

paukščiais. Turėti globos, 

priežiūros įgūdžių. 

Gebėti palaikyti 

draugišką, jaukią bendravimo 

atmosferą, nusiteikti smagiems 

išgyvenimams, džiugiems 

žaidimams. 

 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti žiemojančių žvėrelių 

gyvenimo sąlygas. 

 

 

Vartoja pagrindines 

laiko sąvokas: metai, metų 

laikai, mėnuo, diena, naktis, 

rytas, vakaras. 

Stebi paukščius, 

gyvūnėlius, jais džiaugiasi, 

gėrisi, rūpinasi, domisi jų 

gyvenimo būdu, aplinka.  

Mėgaujasi, grožisi, 

džiaugiasi žiemos reiškiniais, 

jų kaita. Laisvai reiškia 

jausmus, emocijas, patiria 

daug malonių akimirkų 

gamtoje, aplinkoje. 

Varto knygeles, 

žiūrinėja paveikslėlius. 

Diskutuoja apie žiemojančių 

žvėrelių gyvenimo sąlygas. 

 

 

Knygelės su 

spalvotomis iliustracijomis. 

Stalo žaidimai. Gamtinė 

medžiaga. 

Paveikslėliai. Knygelių 

vartymas. Stebėjimas. 

Tyrinėjimas. Pokalbis, 

aiškinimas. 

Stalo žaidimai ,,Metų 

juosta‘‘, ,,Pavadink ir 

papasakok, ,,Metų ratas‘‘. 

 

 

 

Knygos. Paveikslėliai. 

Stalo žaidimai. Loto 

„Žvėreliai“. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti kalbėti apie 

žiemos požymius, žiemos 

pramogas, suprasti ir apibūdinti 

žodžiais, žodžių junginiais. 

Gebėti pasakoti apie 

žiemojančius paukščius, miško 

žvėrelius ir jų globą žiemos 

metu. 

 

 

 

 

 

Žaidimo metu 

bendrauja dialogu. Kalba ir 

reiškia savo mintis sakiniais. 

 

Nuosekliai apibūdina 

žiemojančius paukščius, kalba 

apie jų globą. Seka pasakas, 

apibūdina pasakų veikėjų 

išvaizdą, būdo bruožus. 

Šnekamojoje kalboje vartoja 

apibendrinamąsias sąvokas. 

 

 

Pokalbis. Pasakojimas.  

Žaidimai. Meninė kūryba. 

 

 

Knygos. 

Enciklopedijos. Paveikslėliai.  

Nuotraukos.  Stalo žaidimai. 

 

 

 

 

? 
 

4. ,,Pastatysim sniego 

Senį, sniego Senį 

Besmegenį‘‘. 
 

3.,,Aplink sniegas baltas, 

visiems žvėreliams 

šalta‘‘. 
 

2. ,,Paukštelių 

laiškas‘‘. 
 

1. ,,Sutikime naujus 

kalendorinius metus‘‘. 
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Gebėti raiškiai 

deklamuoti, atpasakoti girdėtas 

istorijas, 

 

Ugdyti gebėjimą 

suprasti grožinės literatūros 

kūrinio turinį. 

Sakiniais apibūdina gyvūnų ir 

paukščių išorės požymius. 

Aptaria jų mitybą, naudą 

žmogui. 

Deklamuoja 

eilėraščius, dainuoja daineles. 

Dalinasi įspūdžiais apie 

žiemos pramogas. 

Klausosi pasakų, 

supranta jų turinį. 

 

 

 

 

Didaktiniai žaidimai 

,,Metų laikai‘‘, ,,Mūsų 

gyvūnėliai ir paukščiai‘‘. 

Savarankiška vaikų veikla. 

Grožinės literatūros 

kūriniai, K. Kubilinsko 

eilėraštis ,,Sausis‘‘. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti suvokti laiko 

tėkmę ir tinkamai vartoti laiko 

sąvokas.  

 

 

 

Gebėti skirti metų 

laikus ir pavadinti gamtos 

reiškinius. 

 

Ugdyti supratimą, kaip 

laukiniai paukščiai prisitaiko 

prie savo aplinkos ir metų laikų 

kaitos.  

 

Mokyti globoti 

paukščius žiemą. 

 

 

Pavadina paros dalis 

pagal savo gyvenimo ritmą. 

Metų laikus skiria pagal 

pokyčius gamtoje. Žaidžia 

kūrybinius žaidimus, stato 

sniego kalnelį, sniego pilis. 

Atlieka eksperimentus 

su ledu ir sniegu. Stebi orus, 

šalčio išrašytus raštus ant 

langų. 

Skirsto paveikslėlius į 

grupes: naminiai gyvuliai, 

naminiai paukščiai, žvėrys, 

laukiniai paukščiai. Žaidžia 

stalo didaktinius žaidimus. 

Skirsto paukštelius į 

žiemojančius ir išskrendančius. 

Atpažįsta pagal išvaizdą, 

spalvą, balsus. Stebi į darželio 

teritoriją atskrendančius 

paukščius. 

 

 

Pokalbiai. Tyrinėjimai. 

Stebėjimai. 

 

 

 

 

Knygos: ,,Pažįstu 

gamtą. Eilėraščiai V. 

Palčinskaitės: ,,Sniego boba‘‘, 

,,Sniego senis‘‘. 

Stalo žaidimai 

,,Paukščių loto‘‘, ,,Žvėrelių 

loto‘‘.  

 

 

Kūrybinis žaidimas 

,,Kas kur gyvena?‘‘. Didaktinis 

žaidimas ,,Išskrenda ar 

pasilieka‘‘. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti pajusti metų 

laikų spalvų derinius, skirti 

šiltas ir šaltas spalvas, rasti 

gamtos sukurtus dažus, 

spalvas, formas. 

Gebėti imituoti, 

improvizuoti vienas su kitu. 

Kurti mažus siužetus. 

Gebėti spontaniškai 

reikšti savo nuotaiką, jausmus. 

Gebėti išreikšti save 

muzikos pagalba.  

 

 

Piešia, tapo, aplikuoja, 

štampuoja, lipdo, konstruoja, 

išbando įvairius išraiškos 

būdus, priemones, medžiagas. 

 

Perpranta žaidimo-

vaidinimo siužetą, jį 

improvizuoja, atskleidžia. 

Vaidina – įterpia 

raiškų judesį, mimiką, žodį. 

Dainuoja, klausosi 

muzikos, juda, šoka, žaidžia. 

 

 

Guašas,  akvarelė, 

vaškinės kreidelės, teptukai, 

spalvotas popierius, klijai, 

spalvoti pieštukai, modelinas. 

 

Dramatizacija.  

Saviraiška. Rateliai. 

 Žaidimai. Dainos.  

Šokiai. 

Muzikos pamokėlės. 

Grojimas vaikiškais muzikos 

instrumentais. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti spontaniškai 

išreikšti savo nuotaiką, mintis  

kūno poza ar  judesiu. 

 

Gebėti savarankiškai 

apsirengti. Pritaikyti aprangą 

pagal metų laiką. 

 

Gebėti pamėgdžioti 

įvairius            gyvūnus, 

paukščius. 

 

Gebėti laikytis 

žaidimo taisyklių, joms 

paklusti. 

 

 

Stengiasi kontroliuoti 

savo emocijas, padėti kitiems. 

 

 

Nusirengia ir 

apsirengia. Rūbus tvarkingai 

susideda,  pasirenka  pagal oro 

sąlygas, metų laiką. 

Žaidžia didaktinius ir 

judriuosius žaidimus 

pamėgdžiodami gyvūnus, 

paukščius. 

Žaidžia komandoje, 

poromis. Derina savo 

veiksmus su draugų veiksmais. 

 

 

Sportinis inventorius: 

kamuoliai, lankai, gimnastikos 

suolelis ir t.t.  Judrūs žaidimai: 

,,Daryk kaip aš‘‘. 

Knygelės:  ,,Šaltis ir 

vaikai, ,,Pas lokį šile‘‘, 

,,Vanagėlis ir paukšteliai, 

,,Žvirbliai ir automobilis‘‘. 

,,Minčių lietus‘‘. 

Knygelės: ,,Atsargiai – slidu‘‘, 

,,Kaip išvengti pavojų žiemą‘‘. 

 

Žaidimai lauke su 

sniegu. Važinėjimasis 

rogutėmis. Sniego senio 

lipdymas. 
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VASARIS – „MANO TĖVIŠKĖS SPALVOS“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas: 1. Skatinimas grožėtis drabužėliais, juos tinkamai dėvėti ir tausoti.  

               2. Gimtinės savitumo pajautimas ir didžiavimasis ja.  

               3. Supažindinimas tinkamai auginti, prižiūrėti augalus, bendrauti su jais.   

               4. Supažindinimas su žmonių amatais ir meistrystės būdais. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

grožėtis savo ir kitų 

drabužėliais, įvairia apranga, 

įvardinti pavadinimus ir 

rengimosi veiksmus. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti susižavėjimą savo 

gimtinės grožiu, tradicijomis, 

kultūrinėmis vertybėmis, 

vyčiu, trispalve, herbu. 

 

 

 

 

 

Gebėti nusiteikti 

globoti, prižiūrėti, auginti 

augalus, domėtis jais. Kalbinti, 

paglostyti, prisiimti 

atsakomybę už juos, išvardinti 

kaip prižiūrėti augalėlius. 
 

 

Skatinti sužinoti kuo 

daugiau amatų ir meistrystės 

būdų, juos įvardinti, pavadinti, 

džiaugtis savo it kitų gražiais 

darbais. 

 

 

Aiškinasi, pastebi, 

kad rūbai skiriasi spalva, 

dydžių, faktūra, yra panašūs, 

skirtingo dydžio, bei 

vienodos spalvos. Įvardina 

drabužėlius : paltas, kepurė, 

pirštinės, kelnės, sijonas, 

šalikas, megztinis, batai. 

Išvardina simbolius: 

vytį, trispalvę, herbą. Domisi 

muziejiniais eksponatais. 

 

 

 

 

 

 

 

Stebi kaip dygsta 

sėklytės, auga augalai.  

Diskutuoja, aptaria apie 

priežiūrą, sudaro augalų 

kalendorių ir žymi jų 

augimą. Varto knygas. 

 

 

Kuria žaidimų 

aplinką. Spalvina, kopijuoja, 

žiūrinėja, bando paskaityti. 

 

 

 

Diskusijos „minčių 

lietus“.  R. Rašausko kūrinėlis 

„Batai pyksta“, R. Skučaitės 

eilėraštis „Močiutės spinta“, 

Jančauskio kūrinėlis „Nauja 

suknelė“. Žaidimas „šilta – 

šalta“ (drabužėlių atrinkimas 

pagal metų laikus). 

V. Nemunėlio eilėraštis 

„Myliu aš Tėvynę“, V. 

Nemunėlis „ Mano Vytis ir 

trispalvė“, Knygelės: „Gimtinė“, 

„ Ką vadinam Gimtine“, 

„Gedimino sapnas“, Š. Raganos 

kūrinėlis „Lietuvos pilys“.  

Žaidimas „ Kelionė po Lietuvą“, 

„Metų juosta“.  Patarlės, 

priežodžiai, mįslės apie Lietuvą. 

R. Skučaitės eilėraščiai:  

„Tulpė“, „Primulė“, „Kaktusai“.  

Knygos: „Gėlių knygos“, 

„Jaunasis gamtininkas“ . R. 

Skučaitės eilėraštis „Karklo 

katinukai“ , V. Nemunėlio 

eilėraštis „Drugelis“. Žaidimas „ 

Gėlės – Loto“. 

Pokalbis, stebėjimai, 

savarankiška vaikų veikla, 

paveikslėliai, loto, vaizdinės 

priemonės. 

 

? 

 

2. „Gimtinės spalvos“. 

1. ,,Aš turiu drabužėlių 

įvairių‘‘. 

 4. „Gurgu, gurgu, gurgu, į 

Kaziuko turgų“. 
 

3. „Opa-opa-opa-pa, augo 

žirnis ir pupa“. 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti domėtis rūbų 

ir avalynės įvairove. Pratinti 

rūpestingai elgtis su rūbeliais, 

avalyne. Suvokti, kad 

drabužėliai yra skirtingi : 

mergaičių ir berniukų. 

 

 

Skatinti domėtis savo 

miesto naujovėmis, senoviniais 

ir šiuolaikiniais pastatais, 

rūbais, darbo įrankiais, 

skulptūrėlėmis, pinigais, 

knygomis, Lietuvos žemėlapiu, 

audimų raštais, trispalve. 

 

 

 

 

 

 

Skatinti tyrinėti kaip 

atbunda gyvybė : kalasi, lenda, 

želia iš sėklos, svogūnėlio, 

gumbo lapo, pumpuro. Suvokti 

ko reikia, kad augalas augtų : 

vandens, šviesos, šilumos, 

dirvožemio. 

 

 

Ugdyti įsidėmėti 

medžiagų, darbo veiksmų 

pavadinimus, kad galėtų vartoti 

tardamas, aiškindamas kitam, 

kreipdamasis pagalbos. 

 

 

 

Pastebi, kad rūbai 

skiriasi spalva, dydžių.  

Savarankiškai rengiasi, 

tvarkingai pasideda juos. 

Rūšiuoja berniukų ir 

mergaičių drabužėlius, 

bando sudėti pagal dydį, 

spalvas.  

Įvardina amatų ir 

meistrystės būdus : puodžius – 

puodininkystė, kalvis – 

kalvininkystė, dailidė – 

dailidžiavimas, siuvėjas, 

pynėjas, rišėjas, audėjas ir kt. 

„Keliauja“ Lietuvos žemėlapiu, 

tyrinėja įvairius miestus, jūras, 

upes, ežerus, miškus.  Svarsto, 

kodėl Lietuvoje gera gyventi, 

bando „skaityti“, kopijuoti 

svarbius ženklus, žodžius, 

raštus, aptaria trispalvės 

spalvų reikšmę. 

Apžiūri sėklytes, 

daigelius, gėles. Įsižiūri į 

lapų formą, spalvą, dydį. 

Įsitikina, kad sausoje 

sėkloje, gumbe, svogūnėlyje 

slypi augalų gyvybė. 

Suskaičiuoja kiek žydi 

augalų, kiek dar tik dygsta, 

auga. 

Įsimena įvairių 

medžiagų, darbo veiksmų, 

įrankių pavadinimus, 

džiaugiasi net tik savo, bet ir 

kitų darbeliais, juos skirsto, 

grupuoja, skaičiuoja, lygina, 

dėlioja. 

 

 

 

Berniukų ir mergaičių 

drabužėliai. Stalo žaidimas 

„Drabužėlių Loto“. Žaidimas 

„Sudėk drabužėlius pagal metų 

laikus“. 

 

 

 

Pasakojimas: „ Kaip į  

Vilnių atėjo Kaziukas?“. A. 

Urbienės kūrinėliai „ Kalvėje“, 

„Duona kepant“.  K . Binkio 

eilėraštis „ Gerų darbininkų 

kraštas“.  Stalo žaidimas 

„Kelionė po Lietuvą“. Gaublio 

ir Lietuvos žemėlapio 

tyrinėjimas. 

 

 

 

 

„Žiemos pievelė“, - 

sodinukai. Enciklopedijos, 

knygos, nuotraukos, 

paveikslėliai. Savarankiška 

vaiko veikla. 

 

 

 

 

Pokalbiai, 

eksperimentai su įvairiomis 

medžiagomis, gamtos 

stebėjimas. Stebėjimas, 

tyrinėjimas, apibūdinimas, 

klausinėjimas, aiškinimas, 

skaičiavimas, matavimas, 

gretinimas, lyginimas, 

grupavimas ir kt. 

Enciklopedijos, knygos, 

nuotraukos, paveikslėliai. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti rūbų paskirtį, jų 

eiliškumą rengiantis. Gebėti 

juos prižiūrėti, pasirinkti, 

susitvarkyti. 

 

Ugdyti gebėjimą 

savarankiškai apsirengti, 

pritaikyti aprangą įvairiu metų 

laiku. 

 

Skatinti  suprasti 

teigiamą vaistažolių poveikį 

žmogaus sveikatai. 

 

Gebėti  jausti ir 

įvaldyti savo kūną. Pajausti 

judėjimo džiaugsmą, atrasti 

įvairius judėjimo būdus, 

taisyklingai kvėpuoti. 

 

 

Nusirengia ir 

apsirengia rūbus, tvarkingai 

pasideda. Pastebi 

netvarkingus rūbelius, 

stengiasi juos saugoti, 

atpažinti savo rūbelius. 

Pasirenka rūbus 

pagal oro sąlygas, metų 

laiką. Stengiasi susisagstyti 

rūbų sagas, susijuosti diržą, 

užsirišti batų raištelius. 

Dalyvauja 

pokalbiuose apie vaistažoles, 

sužino jų teigiamą poveikį 

sveikatai. 

Lenktyniauja, 

varžosi tarpusavyje, sužino 

kaip saugoti save. Judesiais 

kuria pasakojimus, išlaiko 

pusiausvyrą, derina rankų, 

kojų judesius. 

 

 

Kūrybiniai žaidimai. 

Stalo žaidimas „Drabužėlių 

Loto“. 

 

 

 

Savarankiška vaikų 

veikla. Knygos, paveikslėliai, 

stalo žaidimai, enciklopedijos. 

 

 

Sveikatingumo 

valandėlės. Knygos. 

Paveikslėliai, stalo žaidimai. 

 

Judrūs, ramūs žaidimai, 

žaidimai lauke.  Sportinis 

inventorius, įvairi atributika. 

 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti skirti metų laikus 

pagal pokyčius gamtoje. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

perimti geriausius tautos 

bruožus ir sveikatą 

stiprinančias gyvenimo 

nuostatas (susivaldyti, būti 

geranorišku, darbščiu, 

kūrybingu, aktyviu...). 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

natūralioje aplinkoje pamatyti, 

atrasti ir pasidžiaugti 

įvairiaspalviais gėlių žiedais, 

sėklytėmis, daigeliais. Sužinoti 

augalų augimo sąlygas, bei 

skatinti jausti pagarbą jų 

 

 

Metų laikus skiria 

pagal pokyčius gamtoje, 

šiltą, šaltą orą. Aptaria, ką 

žmonės rengiasi įvairiais 

metų laikais : pavasarį, 

vasarą, rudenį ir žiemą. 

Rūpinasi savo ir 

kitų jausmais. Kaupia gerų 

darbų kraitelį, džiaugiasi 

aplinkinių gera šventine 

nuotaika. Įgyja žinių apie 

tautos tradicijų, papročių 

reikšmę. Rodo meilę, 

pagarbą, švelnumą 

draugams, suaugusiems, 

noriai švenčia šventes. 

Tyrinėja 

augmenijos panašumus ir 

skirtumus gamtoje.  Daigina 

augalų sėklas, sodina 

svogūnus, laisto, valo dulkes 

nuo kambarinių augalų. 

Gėrisi augalų žiedais, lapais, 

 

 

Knygos, paveikslėliai, 

stalo žaidimai, enciklopedijos. 

Savarankiška vaikų veikla. 

 

 

 

Fotoalbumai, žurnalai, 

knygos, atvirukai, paveikslėliai. 

Žaidimai, meninė veikla, 

kūrybiniai projektai. 

 

 

 

 

 

 

Paveikslėliai su gėlių 

žiedais, daigeliais. Ekskursija į 

gėlių parduotuvę. V. 

Žilinskaitės apsakymas 

„Svogūnėlis“. Enciklopedijos 

skyreliai : „Gėlių daktarai“, 

„Augalai serga“. 
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gyvybei. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą pagal 

pomėgį pasirinkti ir išbandyti 

puodininkystės, žaislininkystės 

ar kitus darbus. Skatinti mugei 

pagaminti gražų, gerą dirbinį. 

tobulomis jų formomis, 

puošnumu. Susidomėję 

klausosi pasakojimų, eilių, 

pasakų, dainų apie augalus. 

Džiaugiasi savo ir 

kitų darbais, noriai, aktyviai 

dalyvauja bendruose 

renginiuose su šeima. 

 

 

 

 

 

Pažinimo ir tyrinėjimo 

savaitė „Kaziuko mugė“.  

Atvirų durų dienos. 

 

 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti kūrybinį 

mąstymą.  Gebėti dailės 

priemonėmis, spalvomis, 

formomis perteikti jausmus 

savo kraštui, pažinti tautos 

meninę kultūrą. 

 

Skatinti  žaisti 

vaidmeninius, vaizduotės 

žaidimus. 

 

 

Skatinti puošti aplinką 

savo ir žmonių pagamintais 

daiktais.  Komponuoti, derinti, 

surinkti detales į visumą. 

 

Gebėti eiti rateliu, 

šokti, groti vaikiškais muzikos 

instrumentais, improvizuoti, 

imituoti. 

 

 

Žaidžia spalvomis, 

jų deriniais, lieja, taško 

dažus.  Mėgaujasi spalvų 

žaismu, tapant skirtingo 

storio teptukais. Pirštais, 

rankomis pajunta plastilino, 

modelino plastiškumą, 

formavimo galimybes. 

Dalyvauja 

įvairiuose renginiuose, 

šventėse, pramogose, 

parodose. 

 

Konstruoja, lipdo, 

piešia „žiemos paveikslą“. 

Kuria ornamentus rūbams 

(šalikams, kepurėms, 

skaroms, pirštinėms). 

Atpažįsta ir įvardina 

girdėtą dainą. Pasako kokia 

muzika (rami, lėta, tranki...). 

Groja vaikiškais muzikos 

instrumentais, dainuoja. 

 

 

Akvarelė, spalvotas 

popierius, vaškinės kreidelės, 

teptukai, piešimo sąsiuvinis, 

plastilinas, statybinė medžiaga – 

kaladės. 

 

 

 

Savarankiška vaikų 

veikla. Žaidimai, meninė veikla, 

kūrybiniai projektai. Sąlygų 

sudarymas spontaniškai vaiko 

kūrybai. 

Tyrinėjimai gamtos 

kambaryje. Vaikų darbų dailės 

parodos tėvams, visuomenei. 

Žaidimas „Gėlė“. 

 

Vaikiški muzikos 

instrumentai: barškučiai, 

metalofonas, būgneliai. Lietuvių 

liaudies rateliai, žaidimai. 

Saviraiška, dramatizacija. 

Kūrybinės raiškos savaitė: „ 

Mano gimtinė Lietuva“, 

„Kaziuko mugė“. 
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KOVAS -,,PIRMIEJI PAVASARIO ŽENKLAI‘‘ 

 

             

              

 

 

 

     

 

Tikslas:  1. Grožėjimasis, gėrėjimasis pavasario gamta, noras įminti daugybę jos paslapčių. 

                2. Skatinimas suprasti ir vertinti, kas yra gera ir kas bloga.  

                3. Domėjimasis ir gėrėjimasis knygelėmis, pagarba joms, noras jas vartyti žiūrėti. 

               4. Skatinimas noro prisidėti prie Tėvynės gamtos, gyvybės, grožio, tyrumo 

išsaugojimo. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

matyti gamtos grožį, jį 

suprasti, juo gėrėtis ir saugoti. 

 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti šiltus jausmus šeimos 

nariams, draugams, užuojautą 

silpnesniam.  

 

 

 

Skatinti domėtis 

knygelėmis, dalyvauti 

turtinant grupės biblioteką. 

 

Ugdyti meilę, 

atsakomybę gamtai ir 

aplinkai. Suvokti savo veiklos 

poveikį gamtai. Ugdyti 

pagarbą gyvybei šalia savęs, 

žemei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebi įvairią aplinką, 

dalinasi pavasario paslapčių 

atradimais, įspūdžiais, analizuoja 

vykstančius pokyčius gamtoje. 

Rūpinasi savo, kitų 

jausmais, rodo meilę, pagarbą, 

švelnumą draugams, 

suaugusiems. Skiria kas gerai ir 

kas blogai. Bando suvokti kitų 

jausmus ir tinkamai į juos 

reaguoti. 

Žiūrinėja paveikslėlius, 

varto knygeles. Padedamas 

suaugusių rūpinasi, taiso 

suplyšusias knygeles, saugo. 

Dalyvauja pokalbyje 

apie aplinkos tvarkymą, sužino, 

kokių higieninių reikalavimų 

reikia laikytis. Tvarko savo 

darželio teritoriją. 

 

 

Pokalbiai, 

pasakojimas, ,,minčių lietus‘‘. 

 

 

Paveikslai, knygos, 

nuotraukų albumai, stalo 

žaidimai, kūrybiniai žaidimai. 

 

 

 

 

Knygos, paveikslėliai. 

Savarankiška vaikų veikla. 

 

 

Aplinkos tvarkymas. 

Pokalbiai. 

3.,,Mano 

knygelės‘‘. 

? 

1.,,Vėl pavasario 

linksmybės pievoje 

suskambo‘‘. 
4.,,Mano graži 

Lietuvėlė‘‘. 2.,,Gerumo daigelį 

auginsiu‘‘. 
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

grožėtis pavasarine gamta, 

pasakoti patirtus įspūdžius. 

 

Skatinti  pajausti 

pasikeitimą gamtoje, suvokti, 

kad pavasaris – gyvybės 

atbudimo metas. Džiaugtis 

gamta, aktyviai dalyvauti 

pokalbyje, klausinėti, atsakyti 

į klausimus. 

Ugdyti gebėjimą 

bendrauti su bendraamžiais ir 

kitais žmonėmis, reikšti 

mintis, jausmus, nuotaikas. 

Ugdyti gebėjimą 

įsiklausyti  į draugo 

problemas. 

Skatinti domėtis 

knygelėmis, raidėmis, 

iliustracijomis, klausytis 

grožinės ir pažintinės 

literatūros kūrinio. 

  

 

Aiškina, pasakoja apie 

gamtos pasikeitimus. 

 

 

Užduoda klausimus, 

atsako į klausimus apie gamtą.  

 

 

 

 

 

Klausosi kūrinėlių apie 

pavasarį. Domisi naujų, 

nežinomų žodžių reikšmėmis. 

 

Vertina savo elgesį, 

draugiškai bendrauja. 

 

Domisi knygelėmis, 

moka išklausyti tekstą. Vertina 

veikėjų poelgius, pastebi 

teigiamus ir neigiamus jų 

bruožus. 

 

 

Pokalbiai, diskusijos, 

paveikslėlių dėliojimas, 

pasakos, eilėraščiai, smulkioji 

tautosaka. 

Auklėtojos 

pasakojimas. Paveikslėliai. 

Diskusijos apie gamtą. 

 

 

 

 

Savarankiška vaikų 

veikla. Knygos. Literatūros 

kūriniai apie pavasarį.  

 

Žaidimai. 

Savarankiška vaikų veikla. 

 

Knygos. Pokalbiai. 

 

 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti drąsiai 

išsakyti savo pastebėjimus 

apie gamtos pokyčius. 

 

Skatinti  stebėti ir 

pažinti gamtą, tyrinėti 

augalus artimiausioje 

aplinkoje. 

 

Ugdyti gebėjimą 

natūraliai reikšti savo 

jausmus ir nuotaikas. 

Skatinti domėtis, kaip 

rūpintis aplinka. Saugoti 

gamtą, tvarkyti, valyti 

įstaigos teritoriją. 

 

 

 

 

 

 

 

Metų laikus skiria pagal 

pokyčius gamtoje, šaltą, šiltą 

orą. 

 

Gamtoje ieško pavasario 

ženklų. Stebi, tyrinėja, 

eksperimentuoja. Svarsto, 

dalijasi patyrimu su kitais 

vaikais ir suaugusiais. 

Klausosi ir deklamuoja 

eilėraščius apie pavasarį.  

Reiškia jausmus, nuotaiką. 

Varto ir žiūrinėja knygų 

iliustracijas, enciklopedijas, 

paveikslėlių serijas apie gamtą. 

Dalyvauja aplinkos tvarkymo 

akcijose. 

 

 

Žaidžia stalo 

didaktinius žaidimus 

,,Pavadink ir papasakok‘‘, 

,,Metų juosta‘‘. 

Gamtos ir augalų 

stebėjimas. Pokalbiai. 

 

 

 

Eilėraščių 

deklamavimas. 

 

Aplinkos tvarkymas. 

Knygos, enciklopedijos, 

paveikslėliai. 
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MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą  

savarankiškai naudotis dailės 

priemonėmis. Skatinti 

emocinę būseną išreikšti 

tapymo priemonėmis, 

savarankiškai pasirenkant 

spalvas. 

Ugdyti gebėjimą 

pajusti metų laikų spalvų 

derinius, rasti gamtos 

sukurtus dažus, spalvas, 

formas. 

Ugdyti gebėjimą eiti 

rateliu, šokti šokius, vaidinti, 

kurti savo knygas. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

individualiai ir bendrai 

statyti, konstruoti statinius iš 

statybinės, gamtinės ir 

netradicinės medžiagos. 

 

Žaidžia spalvomis, jų 

deriniais. Komponuoja įvairias 

spalvas, formas. 

 

 

 

 

 

Piešia ir tapo gamtą, 

savo nuotaiką išreiškia 

spalvomis. 

 

 

Eina rateliu keičiant 

kryptis, šoka įvairius žingsnius, 

vaidina. Kuria savo knygas, jas 

iliustruoja, tekstą užrašo 

simboliais, piešiniais. 

Gamina žaislus iš 

įvairių medžiagų, buitinių 

atliekų. 
 

 

Piešia, karpo, 

aplikuoja, lipdo, konstruoja. 

 

 

 

 

 

 

Atvirų durų dienos. 

Piešinėlių parodos. ,,Pasakų 

savaitė‘‘. 

 

 

Saviraiška, lėlių 

spektaklis, vaidinimai. Grupės 

knyga ,,Pagrandukas‘‘. 

Šventės, pramogos. 

 

Gamtinė, statybinė, 

netradicinė medžiaga. 

SVEIKATOS 

SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

perimti žinias apie sveiką 

gyvenimo būdą, išgirsti 

perteikiamą informaciją. 

 

 

Gebėti pajusti, jog 

pavasaris gyvybės, atbudimo 

metas, džiaugtis gamta. 

Gebėti jausti ir 

įvaldyti savo kūną, pajusti 

judėjimo džiaugsmą, atrasti 

įvairius judėjimo būdus. 

 

 

Įtvirtinti žinias apie 

vaistažoles, jų teigiamą 

poveikį, arbatos gėrimo 

naudą. 

 

 

 

Rūpinasi savo ir kitų 

sveikata ir saugumu, žaisdami, 

sportuodami. Lenktyniauja, 

varžosi tarpusavyje, sužino, kaip 

reikia maitintis, kaip saugoti 

save ir kitus. 

Klausosi pasakojimų, 

stebi gamtos pokyčius, 

diskutuoja. 

Žaidžia judriuosius 

žaidimus, atlieka kvėpavimo 

pratimus. Derina rankų, kojų 

judesius, išlaiko pusiausvyrą. 

Judesiais vaizduoja įvairius 

gyvūnus, pasakų personažus. 

Dalyvauja pokalbiuose 

apie vaistažoles, sužino jų 

teigiamą poveikį žmogaus 

sveikatai. 

 

 

 

Sveikatingumo 

valandėlės, kūno kultūros 

valandėlės. 

 

 

 

Knygos, paveikslėliai, 

enciklopedijos. 

 

Rytinė mankšta, 

judrūs žaidimai, ramūs 

žaidimai, sportinės pramogos, 

žaidimai lauke. 

 

 

Arbatos gėrimas. 

Pokalbiai. 
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BALANDIS - ,,GYVYBĖS RATE AUGU STIPRUS IR SVEIKAS‘‘ 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslas: 1. Supažindinimas  su  paukščiais.    

              2. Supažindinimas su šv. Velykų tradicijomis ir papročiais.  

              3. Supažindinimas su žmogaus kūno sandara ir asmens higiena.  

              4. Švelnumo, gerumo įgūdžių formavimas artimam žmogui, mamai. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti suprasti ir vartoti 

apibendrinamuosius 

malonybinius žodžius, suprasti 

daiktų ir reiškinių ypatybių 

skirtumus, kalboje vartoti 

prieveiksmius. 

Gebėti pastebėti ir 

papasakoti apie pasikeitimus 

gamtoje. Dalintis įspūdžiais apie 

parskrendančius paukščius, iš 

klausos skirti paukščių balsus. 

Sakyti vienas kitam sugrįžtančių 

paukščių pavadinimus. 

Mokyti  pasveikinti 

vienas kitą sulaukus šv. Velykų. 

Suprasti žodžius, apibūdinančius 

Velykinę atributiką, Velykų 

žaidimų ir dainelių tekstus. 

 

 

 

 

 

 

Skatinti domėtis 

žmogaus kūno dalimis, gebėti 

jas parodyti ir pavadinti, 

nusakyti jų paskirtį ir svarbą. 

 

 

 

 

 

Apibūdina grupės 

daiktus. Kalba, reiškia savo 

mintis sakiniais, taisyklingai 

vartoja įvardžius, 

apibendrinančias sąvokas. 

 

Ieško informacijos 

enciklopedijose, knygose, 

nuotraukose, paveikslėliuose ir 

kt. Dalyvauja pokalbiuose, 

klausinėja, sužino vaizdingų 

žodžių, garsų pamėgdžiojimus. 

 

Deklamuoja, dainuoja 

Velykines giesmes, daineles, 

apibūdina iliustracijas. 

Klausinėja ir atsako į 

klausimus, žaidžia lietuvių 

liaudies žaidimus. 

 

 

 

 

 

Kalba apie sveiką 

gyvenseną, žino higienos 

priemonių pavadinimus. 

Dalyvauja pokalbiuose apie 

dantukų priežiūrą. 

 

 

 

Pokalbis, 

pasakojimas, aiškinimas, 

stebėjimas. 

 

 

 

Grožinės 

literatūros kūriniai, 

paveikslėliai, 

enciklopedijos, garso 

įrašai, stalo žaidimai. 

 

 

Kūrybiniai-

vaidmeniniai žaidimai, 

savarankiška vaikų veikla. 

J.Burkaus kūrinėlis 

,,Velykos‘‘ (knygelė 

,,Mažųjų dainelės‘‘), 

V.Nemunėlio eilėraštis 

,,Pavasario šventė‘‘ 

(rinkinys ,,Purienos‘‘), 

žaidimas ,,Velykinio pašto 

dėžutė‘‘. 

,,Minčių lietus‘‘, 

diskusijos, knygos, 

enciklopedijos, ,,Smagiai 

pažink savo kūną. 

 

 

? 
 

4. ,,Visos gėlytės 

mano mamytei‘‘. 
 

3. ,,Pažink savo 

kūną‘‘. 
 

2. ,,Riedėkit, 

margučiai‘‘. 
 

1. ,,Čiulba ulba 

maži paukšteliai‘‘. 
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Mokyti papasakoti apie 

šeimos narius, tėvelių profesijas, 

gebėti žodžiais išreikšti savo 

jausmus mamai. 

 

 

 

 

Rišliai pasakoja apie 

šeimos narius, pasako jų 

vardus, apibūdina profesijas. 

Raiškiai deklamuoja 

eilėraščius, žaidžia siužetinius-

vaidmeninius žaidimus, 

aktyviai bendrauja dialogine 

kalba. 

J.Nekrošiaus 

eilėraštis ,,Pareigos‘‘ 

(rinkinys ,,Žiedai, žiedai‘‘, 

,,Bitutės darbai‘‘). 

K.Kubiliaus eilėraštis 

,,Motulės rūpesčiai‘‘ 

(rinkinys ,,Jums, 

mažieji‘‘). 

SOCIALINĖ  

KOMPETENCIJA: 

Mokėti aktyviai tyrinėti 

natūralią aplinką, patirti 

dvasinius, estetinius 

išgyvenimus gamtoje, tinkamai 

elgtis įvairioje aplinkoje. 

 

 

 

 

Gebėti pajausti švenčių 

nekasdieniškumą, nuotaiką, 

laukimo džiaugsmą. Suvokti, 

kaip švenčiamos šventės. 

 

 

 

 

 

Domėtis savimi, savo 

kūnu. Gebėti išreikšti save 

judesiu, kūno poza. Gebėti 

įvaldyti kai kurias vidines savo 

būsenas, jas įvardinti. 

 

 

 

 

Domėtis šeimos nariais, 

jų darbais. Gebėti išreikšti šiltus 

jausmus šeimos nariams (mamai, 

močiutei) ir jų svarbą žmogui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebi įvairią aplinką, 

laisvai jaučiasi, pastebi 

pasikeitimus, nuotaikingai 

dalijasi atradimais, įspūdžiais. 

Stebi paukščius, noriai domisi 

jų gyvenimo būdu, mokosi 

netrukdyti jų ramybės, kelia 

inkilėlius. 

 

Džiaugiasi aplinkinių 

gera šventine nuotaika, noriai 

puošia grupę. Įgyja žinių apie 

tautos tradicijų reikšmę. 

Dalyvauja šventėse. 

 

 

 

 

Suvokia ir apibūdina 

savo jausmus, pajaučia savo 

širdies plakimą, užčiuopia 

pulsą ilsintis ir pabėgiojus. 

Suvokia, kad kūnas vystosi ir 

keičiasi (gimsta, auga, sensta). 

Sužino, kokių higieninių 

reikalavimų reikia laikytis. 

 

Pasakoja, dalyvauja 

dialoguose, domisi 

profesijomis, pareigomis, 

supranta, kam skirta Motinos 

diena, įsidėmi, kada ji 

švenčiama. 

 

 

Sąlygų sudarymas 

spontaniškai vaiko 

kūrybai. Tautosakos ir 

grožinės literatūros 

papildymas. Knygos, 

enciklopedijos, 

paveikslėliai, stalo 

žaidimai, dėlionės, 

,,Minčių lietus‘‘. 

Isoho kūrinėlis 

,,Tyla‘‘ (rinkinys 

,,Pavasario žibintai‘‘), 

simboliniai paveikslėliai su 

reikšmėmis, žaidimas ,,Ką 

slepia maišelis‘‘, 

,,Pavasario rytas (knyga 

,,Dešimties mažylių 

kelionės‘‘). 

Galvosūkiai apie 

žmogaus kūną ,,Kada 

žmogus būna kambaryje be 

galvos?‘‘ (Kai galvą iškiša 

pro duris, langą). Pasaka 

be galo ,,Senelis ant 

akmenėlio‘‘, A.Matučio 

,,Du karaliai‘‘ (rinkinys 

,,Jums, mažieji‘‘). 

A.Matučio 

eilėraštis ,,Seneli, tau 

dėkoju‘‘), Žemaitės 

kūrinėlis ,,Mamaitė‘‘ 

(rinkinys ,,Mūsų 

mažiesiems‘‘), 

V.Nemunėlio ,,Prašymas‘‘. 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą skirti 

paukščių išorę, kūno dalis, 

pasakoti apie paukščių 

gyvenimo sąlygas, mitybą. 

 

 

 

Domėtis įvairiomis 

gyvybės formomis, žmogaus 

sveikata. 

 

Domėtis žemėje 

vykstančiais pokyčiais, 

parskrendančiais paukščiais. 

Domėtis 

enciklopedijomis, grožinės 

literatūros kūrinėliais. Gebėti 

bendrauti įvairiuose 

kūrybiniuose projektuose. 

 

 

Gebėti pažinti savo 

kūną, suvokti jo galimybes, 

visapusiškai pažinti save ir kitus, 

lyginti juos su savimi. 

 

 

 

 

 

Gebėti klausytis pasakų, 

legendų apie motulę, močiutę – 

namų židinio, gimtosios kalbos 

sergėtoją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakoja, diskutuoja, 

skiria paukščių kūno dalis, 

išorę. Pasako, kokiu metų laiku 

sugrįžta į gimtinę. Aptaria 

gyvenimo sąlygas, mitybą. 

 

 

Ieško gyvybės 

paslapčių. 

 

 

Klausosi paukščių 

balsų, vandens čiurlenimo, 

lašėjimo ir kitų garsų. 

Pasakoja, komentuoja, 

eksperimentuoja, aptaria, 

lygina, grupuoja, dėlioja, 

rūšiuoja, skiria geometrines 

formas, spalvas, vartoja 

sąvokas ,,didelis‘‘, ,,mažas‘‘, 

varto knygeles. 

Atlieka saviruošos, 

asmens higienos darbus – 

naudojasi nosinaite, šukomis, 

prausiasi muilu, šluostosi 

rankšluosčiu, valosi dantis. 

Tyrinėja savo kūną, jausmus, 

domisi kitais, palygina save, 

koks yra ir koks buvo. 

 

Diskutuoja, klausosi 

pasakų, legendų, dainų. 

Pasakoja, kuo ir ką dirba 

kiekvieno mama. Varto 

knygeles, žiūri paveikslėlius 

apie dirbančias moteris. 

 

 

 

,,Minčių lietus‘‘, 

paveikslėliai, knygos, stalo 

žaidimai, ,,Paukščių loto‘‘, 

,,Metų ratas‘‘, 

savarankiška vaikų veikla, 

kalbos žaidimai, gamtos 

stebėjimas lauke. 

Eilėraščiai, 

pasakos, smulkioji 

tautosaka, atvirų durų 

dienos. 

Pažinimo ir 

tyrinėjimo savaitės 

,,Paukščių sugrįžimo 

šventė‘‘, ,,Velykų šventė‘‘. 

Didaktiniai žaidimai su 

geometrinėmis figūrėlėmis. 

Didaktinės priemonės. 

 

 

 

Žaidimas 

,,Išklausyk, įsimink ir 

padaryk‘‘, savos kūrybos 

knygelės ,,Kada džiaugiasi 

širdelė‘‘, ,,Kada liūdi 

širdelė‘‘. Padidinamas 

stiklas tyrinėjimui. 

 

 

Paveikslėlių 

serijos, stalo žaidimai, 

A.Baranausko albumas 

,,Vaikų pasaulis‘‘. 

Kūrybiniai žaidimai 

,,Svečiai‘‘, ,,Šeima‘‘, loto 

žaidimas ,,Profesijos‘‘, 

,,Lėlės, lovelės, 

vežimėliai‘‘. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Gebėti išgyventi 

kūrybos džiaugsmą, spontaniškai 

reikšti jausmus, sumanymus 

meninėmis priemonėmis, 

muzikiniais instrumentais. 

Gebėti eksperimentuoti 

su dailei, lipdymui skirtomis 

medžiagomis. Tapyti, piešti 

įvairia technika, saviraiškai 

naudotis dailės priemonėmis. 

Mokyti įvairia technika 

marginti  Velykinius margučius. 

 

 

Gebėti improvizuoti, 

kurti judesius, muzikuoti. 
 

 

Atranda gyvybės 

formų panašumus ir skirtumus, 

grupuoja, lygina, piešia, 

aplikuoja, konstruoja.  

 

Eksperimentuoja, 

piešia, tapo, lipdo, modeliuoja, 

naudoja įvairią techniką.  

 

 

Margina įvairiais 

raštais margučius, kuria 

ornamentus, dekoruoja 

štampuoja. 

Šoka, vaidina, 

muzikuoja, žaidžia liaudies 

žaidimus, klausosi muzikos 

įrašų, vaizdingų posakių. 

Vaidina, šoka, žaidžia, juda, 

groja, eina rateliu. 

 

 

 

 

Akvarelės, guašas, 

flomasteriai, vaškinės 

kreidelės. 

 

 

 Spalvoti 

pieštukai, spalvotas 

popierius, modelinas, 

teptukas, klijai. 

 

Dekoravimo 

priemonės. Kiaušiniai. 

 

 

Vaikiški muzikos 

instrumentai, būgneliai, 

metalofonai, armonikėlės, 

barškučiai ir kt. Pramogos 

savarankiškai vaiko 

veiklai: ,,Margutis‘‘, 

,,Pavasarėlis‘‘, ,,Mamytės 

portretas‘‘, ,,Paukšteliai‘‘. 

Vaikų meninė saviraiška.  

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti kontroliuoti savo 

judesius ir emocijas. 

 

 

Pratintis būti sveiku, 

saugiu, stipriu ir aktyviu. 

 

 

 

 

Žinoti, kad žmonės 

būna sveiki ir serga, kad yra 

žmonių, kurie rūpinasi mūsų 

sveikata. Kur reikia kreiptis 

ištikus nelaimei. 

 

Ugdyti nuostatą augti 

sveikam, stipriam. Įgyti žinių 

apie sveikatos saugojimą ir 

stiprinimą. 

 

 

Rūpinasi asmens 

higiena, atsispiria pagundoms, 

vengia žalingų įpročių. 

 

Geba susikaupti, siekti 

tikslo, atsipalaiduoti ir pailsėti 

po intensyvios veiklos. Žaidžia 

įvairius judrius žaidimus, 

sportuoja, dalyvauja estafetėse. 

 

Tyrinėja magneto, 

mikroskopo, padidinamojo 

stiklo galimybes, žaidžia su 

žaislais. 

 

Vengia vietų, kur tyko 

pavojai sveikatai, gyvybei. 

Lavina kūno judesių tikslumą, 

kvėpavimo įgūdžius, 

koordinaciją, jėgą, ištvermę. 

Žaidžia įvairius judriuosius 

žaidimus. 

 

 

Judrūs žaidimai: 

,,Paukšteliai lizdeliuose‘‘, 

,,Vėjas ir vaikai‘‘, 

,,Gandras ir varlės‘‘. 

Sportiniai 

žaidimai, estafetės, išvykos 

į gamtą, sportinis 

inventorius: kamuoliai, 

smėlio maišeliai, lazdos, 

kopėtėlės, virvė. 

Knygos, 

enciklopedijos apie 

žmogaus kūną, 

mikroskopas, padidinamas 

stiklas, magnetas, žaislai, 

lėlės, paveikslėliai. 

Diskusija ,,Kaip 

išvengti pavojingų 

daiktų?‘‘. Lazdos, 

juostelės, lankai. 

Imitacinio pobūdžio 

žaidimai. 
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GEGUŽĖ – SUKURSIU SAVITĄ PASAULĮ, PILNĄ SAULĖS SPINDULIŲ‘‘ 

 

 

 

 

          

 

 

 

Tikslas: 1. Supažindinimas su pavasario gėlėmis.   

              2. Žinių įtvirtinimas.  

              3. Supažindinimas su profesijomis.  

              4. Šventės   ,,Vaikystės spindulėlis‘‘ aptarimas. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO APLINKA, 

METODAI, 

PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

apibūdinti pirmąsias pavasario 

gėles, džiaugtis gamta, dalyvauti 

pokalbyje. 

 

 

 

 

 

 

Gebėti pajusti 

pavasarinį sodų, gėlynų, pievų, 

pamiškių sužydėjimą, jų 

spalvingumą, gyvybingumą. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

bendrauti su bendraamžiais ir 

kitais žmonėmis, reikšti mintis, 

jausmus, nuotaikas. Bando 

įsiklausyti į draugo problemas. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

apibūdinti žmonių profesijas, 

papasakoti apie šeimos narius, jų 

pasiskirstymą pareigomis. 

 

 

Apibūdina pirmąsias 

pavasario gėles: snieguoles, 

žibutes, narcizus, tulpes, 

pakalnutes, pienes. 

Džiaugiasi gamtos pokyčiais, 

dalyvauja pokalbiuose. 

 

 

 

 

Aiškinasi, pasakoja 

apie pavasarį, gėles, klausosi 

kūrinėlių, pasakų, eilėraščių, 

užduoda klausimus, atsako į 

klausimus. 

 

 

 

 

Domisi naujų, 

nežinomų žodžių reikšmėmis, 

vertina savo elgesį, 

draugiškai bendrauja, 

pasakoja savo patirtus 

įspūdžius, kuria dialogus. 

Atpasakoja, pasakoja. 

Pasakoja, diskutuoja 

apie žmonių darbus, 

profesijas. Aptaria, kokius 

darbus namie atlieka šeimos 

 

 

Pokalbiai, ,,Minčių 

lietus‘‘, smulkioji tautosaka, 

eilėraščiai, pasakos, knygos, 

paveikslėliai. J.Degutytės 

eilėraštis ,,Aš ieškau 

žibuoklės‘‘, C.Navakausko 

eilėraštis ,,Gėlytė ir 

kirmėlytė‘‘ (rinkinys ,,Jums, 

maži ir didesni‘‘), stalo 

žaidimas ,,Gėlių loto‘‘. 

Savarankiška vaikų 

veikla, pasakojimai, 

paveikslėliai apie pavasarį, 

gėles. P.Mašioto kūrinėlis 

,,Sodas žydi‘‘, ,,Jonukas ir 

bitelė‘‘ (rinkinys ,,Senelio 

pasakos‘‘), L.Gutausko 

,,Žydinčios obelys‘‘ (rinkinys 

,,Kur nakvoja vėjai‘‘). 

Vaizdinės 

priemonės, ,,Metų ratas‘‘, 

knygos, vaikiški žurnalai, 

įvairūs žaislai. 

 

 

 

Diskusijos, ,,Minčių 

lietus‘‘, individualus darbas, 

iliustruotos knygelės, 

paveikslėliai apie žmonių 

? 
 

4. ,,Vaikystės 

spindulėlio takeliu‘‘. 
 

3. ,,Kiek 

darbelių, kiek darbų...‘‘ 
 2. ,,Aš paaugau‘‘. 

 

1. ,,Šildo saulė 

spindulėlį‘‘. 
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nariai. Bando vartoti 

apibendrinamuosius, 

malonybinius žodelius, 

kalboje vartoti prieveiksmius. 

Taisyklingai vartoti įvardžius, 

apibendrinančias sąvokas. 

profesijas, stalo žaidimas 

,,Profesijos‘‘, kūrybiniai 

žaidimai, R.Skėrio knyga ,,Ką 

žmonės dirba visą dieną‘‘. 

 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti pamatyti, 

atrasti, pasidžiaugti 

įvairiaspalviais gėlių žiedais bei 

augalų augimo sąlygomis. Jausti 

pagarbą gėlių gyvybei, pastebėti 

gamtos grožį. 

 

Ugdyti gebėjimą  

domėtis šeimos nariais, kitais 

artimaisiais, jų darbais. Išreikšti 

šiltus jausmus šeimos nariams. 

 

Gebėti įvertinti žmonių 

darbą, žino darbų svarbą 

žmogaus gyvenimui, moka 

nusiteikti geriems darbams. 

 

 

 

 

 

Skatinti domėtis  

socialiniais reiškiniais (įvykiais, 

vykstančiais mieste). 

 

 

Skatinti  didžiuotis 

savimi ir pasijusti reikšmingu 

didelės bendruomenės nariu. 

 

 

Džiaugiasi, pastebi 

įvairias gėles, diskutuoja apie 

jas, augalus, apie jų augimą ir 

priežiūrą, apie pirmąsias 

pavasario gėles. Reiškia 

džiugias emocijas, įsijaučia į 

gamtos grožį. 

Pasakoja apie savo 

šeimos narius, jų atliekamus 

darbus namuose. Rūpinasi 

savo ir kitų jausmais, kaupia 

gerų darbų kraitelę. 

Nuotaikingai dalijasi 

atradimais, įspūdžiais. 

Laisvai reiškia: nuotaikas, 

emocijas, mandagiai elgiasi 

su garbaus amžiaus 

žmonėmis, atsargiai elgiasi su 

nepažįstamais žmonėmis. 

Įvertina žmonių profesijas, jų 

atliekamus darbus. 

Deklamuoja, žaidžia 

kartu su nepažįstamais 

vaikais neįprastoje aplinkoje. 

 

 

Žaidžia kalbos ir 

erdvės suvokimo žaidimus, 

domisi skaičiais, raidėmis. 

 

 

Stebėjimai, 

kūrybiniai projektai, albumai, 

knygos, enciklopedijos, 

gamtinė medžiaga, 

paveikslėlių serijos, stalo 

žaidimai. 

 

Kūrybiniai-

vaidmeniniai žaidimai, 

,,Kalbos savaitė‘‘, ,,Kelionė į 

žinių šalį‘‘, ,,Pasakų savaitė‘‘. 

 

Susitikimai su 

įvairiais žmonėmis. 

Savarankiška vaikų veikla. 

Atvirų durų dienos. 

 

 

 

 

 

Tarpusavio 

bendravimas, albumai, 

knygos, statybinė medžiaga, 

įvairūs žaislai, 

enciklopedijos, paveikslėliai. 

Bendravimo situacijų 

modeliavimas. Išvykos į 

miestą. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti apžiūrėti įvairius 

žiedelius, suskaičiuoti jų 

žiedlapius, stebėti gėlių įvairovę. 

 

 

 

 

Gebėti pajusti pagarbą 

augalų gyvybei. Ugdyti 

 

 

Apžiūri, stebi, 

tyrinėja pirmąsias pavasario 

gėles, įsižiūri į lapus, stiebus, 

žiedlapius. Nusako gėlių 

spalvas, liečia, uosto, prižiūri, 

tyrinėja per padidinamąjį 

stiklą. 

Gamtoje ieško 

pavasarinių gėlių, lygina jas 

 

 

Dėlionės, knygos, 

eilėraščiai, grožinės 

literatūros kūrinėliai, 

paveikslėlių serijos. 

Didaktinis žaidimas ,,Surask 

vienodas gėlytes‘‘, ,,Gėlių 

loto‘‘. 

Padidinamasis 

stiklas, gėlės: tulpės, narcizai, 
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susigyvenimo su Tėviškės gamta 

jausmą. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą matyti 

gamtos grožį ir kurti jį savo 

aplinkoje. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

apibūdinti ir išvardinti žmonių 

profesijas, atliekamus darbus. 

 

 

 

 

 

su žydinčiomis laukuose, 

soduose. Stebi, 

eksperimentuoja, dalijasi 

įspūdžiais su kitais vaikais, 

suaugusiais. 

Aiškinasi gėlių 

panašumus ir skirtumus, 

pastebi gamtos grožį, ieško 

informacijos enciklopedijose, 

knygose, paveikslėlių 

serijose. 

Vardina, apibūdina 

žmonių profesijas, bando 

suvokti, kad kiekvienas 

darbas yra reikalingas ir 

atsakingas. 

 

 

pienės, pakalnutės ir kt. 

Pokalbis iš paveikslo ,,Kokios 

gėlės auga pievose‘‘. 

 

 

Vaižganto kūrinėlis 

,,Mano dobilėliai‘‘, ,,Čir vir 

vir pavasaris‘‘. R.Kazlausko 

knyga ,,Lietuvos gamta‘‘. 

 

 

Knygos, 

enciklopedijos, paveikslėliai, 

stalo žaidimai, didaktiniai 

žaidimai, kortelės su 

skaitmenimis, raidėmis, 

geometrinės formos: 

trikampis, kvadratas, 

apskritimas. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti papasakoti apie 

augalus, gėles, apie šviesos, 

vandens naudą. 

 

 Gebėti papasakoti, kuo 

žmonių sveikatai naudingi 

augalai, gėlės, medžiai. 

 

Ugdyti nuostatą augti 

sveikam, stipriam. Įgyti sveikos 

gyvensenos įgūdžių, bei žinių 

apie sveikatos saugojimą ir 

stiprinimą. 

Gebėti kontroliuoti savo 

judesius ir emocijas. 

 
 

 

 

Pasakoja, diskutuoja 

apie gėles, augalus. Supranta 

gamtos poveikį žmogui, jo 

dvasinei būsenai, sveikatai. 

Pasakoja ir supranta, 

kad gėlės ir augalai naudingi 

žmogaus gyvenimui, 

sveikatai. 

Vengia žalojančių 

poveikių. Susikaupia, siekia 

tikslo, atsipalaiduoja po 

intensyvios veiklos. 

 

Kontroliuoja savo 

emocijas, laikosi saugaus 

elgesio taisyklių (nebėgioja, 

nesimuša, nesistumdo, 

nevarsto durų). Taisyklingai 

stovi, sėdi, vaikšto. Stebi, 

tyrinėja savo kūno kaitą. 

Žaidžia įvairius sportinius ir 

judriuosius žaidimus, 

geranoriškai lenktyniauja. 

 

 

Žaidimas ,,Gėlės 

žiedas‘‘. Išvyka į gamtą. 

 

 

Pasakojimai. 

Pokalbiai. 

 

 

Sportinės estafetės, 

žaidimai, sportinis 

inventorius: kamuoliai, 

lazdos, smėlio maišeliai, 

lankai, juostelės. 

Pasivaikščiojimai 

lauke, gamtos stebėjimas. 

Savaiminė vaikų veikla. 

Judrūs ir ramūs žaidimai. 

Projektai sveikai gyvensenai 

ugdyti. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Skatinti bendrauti, 

atsiskleisti, išreikšti save kalba, 

intonacija, garsu, judesiu, 

mimika, spalvomis, linijomis, 

formomis. 

 

Gebėti fantazuoti, 

improvizuoti. 

 

 

 

 

Gebėti išgyventi 

kūrybos džiaugsmą, spontaniškai 

reikšti jausmus, sumanymus 

meninėmis priemonėmis, 

muzikos klausymu, muzikos 

instrumentais. Skatinti 

atsipalaiduoti ir nusiraminti. 

Skatinti reikšti emocinę 

būseną (piešiant, tapant). 

 

Intuityviai suvokia ir 

perima suaugusiojo nuostatas. 

Puošia, aplikuoja, klijuoja, 

lipdo, modeliuoja, konstruoja, 

lanksto. 

 

Diskutuoja, kalbasi 

apie patirtus įspūdžius, 

įvardija santykius tarp 

žmonių, stebi filmus, 

spektaklius, parodas, klausosi 

ir dalyvauja koncertuose. 

Piešia, aplikuoja, 

šoka, vaidina, muzikuoja, 

deklamuoja, žaidžia liaudies 

žaidimus, klauso pasakų, 

vaizdingų posakių, 

pašmaikštavimų ir kt. 

 

Pasakoja ką 

pavaizdavo darbelyje, bando 

jį pavadinti, reikšti savo 

mintis. Savo jausmus reiškia 

įvairiomis tapymo 

priemonėmis. 

 

Išvykos į miestą. 

Konkursų, parodų 

organizavimas. Pieštukai, 

akvarelė, guašas, spalvotas 

popierius, klijai, teptukai, 

modelinas. 

Miesto 

ikimokyklinių įstaigų bendras 

kūrybinis projektas 

,,Vaikystės spindulėlis‘‘. 

Vaikų meninė saviraiška. 

 

Kūrybinės raiškos 

savaitė ,,Vaikystės 

spindulėlis‘‘ (parodos, 

koncertai, kūrybinės 

valandėlės, konkursai, 

sportiniai žaidimai, estafetės 

ir kt.) 

Akvareliniai dažai, 

flomasteriai, dažai, pieštukai, 

teptukai. 
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BIRŽELIS - ,,BIRŽELIS-ŽAIDIMŲ BROLELIS’’ 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tikslas: 1. Supažindinimas su vasaros požymiais. 

              2. Supažindinimas su mažais gyvūnėliais,  jų stebėjimas,  globojimas.  

              3. Supažindinimas su Joninių šventės papročiais ir tradicijomis.  

              4. Supažindinimas su vasaros spalvotomis paletėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
 

4. ,,Vasaros 

spalvos’’. 
 

2. ,,Basomis per 

žolę’’. 
 

3. ,,Nupinkime 

Joninių vainiką (Rasos 

šventė)’’. 
 

1. ,,Pasitikime 

vasarėlę’’. 
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS "VARTELIAI‘‘  SIŪLOMOS TEMOS IR 

POTEMĖS ,,SAULUTĖS‘‘ UGDOMOJO PROCESO  

PLANAVIMUI 

I. RUGSĖJIS - "NAUJŲ DRAUGŲ RATE" 

1. ,,Naujų draugų rate‘‘. 

2. ,,Žaiskime visi kartu (mylimas žaislas)‘‘. 

3. ,,Graži mano šeimynėlė‘‘. 

4.    ,,Ruduo tėviškėje‘‘. 

II. SPALIS  - „KVIEČIAME DĖDĘ RUDENĖLĮ Į SVEČIUS“ 

1. ,,Šen, mergaitės ir berniukai, jums raudoni obuoliukai‘‘. 

2. ,,Kas ten darže auga? - tai morkytė, agurkėlis‘‘. 

3. ,,Miškas ošia pamažu, rudenėlį, kaip gražu!‘‘. 

4. ,,Auga mūsų vaikas, stiprus ir sveikas‘‘. 

III. LAPKRITIS - „PALYDĖKIME RUDENĖLĮ“ 

1. ,,Vieni auga, kiti sensta‘‘. 

2. ,,Paukščiai skrenda į pietus, greit šalta žiemužė bus‘‘. 

3. ,,Ant mano stalo guli duonelė‘‘. 

4. ,,Rudens kalendoriaus mėnesiai‘‘. 

IV.   GRUODIS - „ŽIEMUŽĖS PASAKA“ 

1. ,,Laukiam, laukiame žiemos, laukiam pirmo sniego‘‘. 

2. ,,Gyvūnai žmogaus gyvenime‘‘. 

3. ,,Laiškas Kalėdų Seneliui‘‘. 

4. ,,Su Kalėdų Seneliu žaisime visi kartu‘‘. 

   V.  SAUSIS  "SAUSIS - KALENDORINIŲ METŲ PRADŽIA" 

1. ,,Kalendorinių metų pradžia‘‘. 

2. ,,Globokime žiemojančius". 

3. ,,Aplinkui balta, visiems žvėreliams šalta‘‘. 

4. ,,Mes pastatėm sniego senį, sniego senį besmegenį‘‘. 

VI.  VASARIS - „ MANO TĖVIŠKĖS SPALVOS “ 

1. „ Aš turiu drabužėlių įvairių “. 

2. „ Gimtinės spalvos “. 

3. „Opa – opa – pa, augo žirnis ir pupa “.       

4. „Gurgu, gurgu, gurgu, į Kaziuko turgų “.          
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VII.  KOVAS - „ PIRMIEJI PAVASARIO ŽENKLAI “ 

1. ,,Aš jaučiu pavasarį‘‘. 

2. ,,Mano delnuose šilti jausmai‘‘. 

3. ,,Paslėpkime raideles stebuklingose knygelėse‘‘. 

4. ,Mūsų graži Lietuvėlė ir jos švarūs ežerėliai‘‘. 

VIII. BALANDIS - „ GYVYBĖS RATE AUGU STIPRUS IR SVEIKAS “ 

1. ,,Paukšteliai gimtinėje‘‘. 

2. ,,Velykos - puošias žemė žiedais ir pumpurėliais‘‘. 

3. ,,Mano kūno paslaptys‘‘. 

4. ,,Mama, mano mama, aš tave myliu‘‘. 

  IX.   GEGUŽĖ - "SUKURSIU SAVITĄ PASAULĮ - PILNĄ SAULĖS SPINDULIŲ" 

1. ,, Švieski saulyte ir sušildyki gėlytę ‘‘. 

2. ,,Keliaukime į žinių šalį‘‘. 

3. ,, Kiek darbelių, kiek darbų ‘‘. 

4. ,, Mūsų pasaulis pilnas saulės spindulių ‘‘. 

X.BIRŽELIS - ,,BIRŽELIS-ŽAIDIMŲ BROLELIS’’ 

1. ,,Pasitikime vasarėlę’’. 

2.  ,,Basomis per žolę’’. 

3.  ,,Nupinkime Joninių vainiką (Rasos šventė)’’. 

4.  ,,Vasaros spalvos’’. 
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RUGSĖJIS - „NAUJŲ DRAUGŲ RATE“ 

 

 

 

 

 

 

        Tikslas: 1. Supažindinimas su nauja aplinka, naujais draugais.  

                      2. Žaidybinių įgūdžių formavimas.  

                      3. Įtvirtinti vaiko ir šeimos socialinius ryšius.  

4. Supažindinimas su rudens pokyčiais laiko tėkmėje. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO APLINKA, 

METODAI, PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą gerai 

jaustis naujoje aplinkoje. 

 

 

Ugdyti norą bendrauti, 

pasirinkti žaidimo partnerį. 

Gebėti suvokti kūno dalių 

reikšmę bendravimui, 

įvairiems veiksmams atlikti. 

Ugdyti gebėjimą 

surasti, skirti, rūšiuoti daiktus 

pagal tam tikrą požymį. 

 

Ugdyti gebėjimą 

suskirstyti daiktus pagal dydį, 

spalvą, formas. 

 

 

Susipažįsta su darželio 

aplinka ir supančiais žmonėmis. 

Kuria savo grupės taisykles. 

 

Daug kalba, dalijasi 

žaislais, sveikinasi, guodžia 

draugą, tvarko žaislus, rengiasi, 

valgo ir kt. 

 

Simboliais žymi 

asmeninius daiktus. Išreiškia 

šiltus jausmus šeimos nariams, 

užuojautos silpnesniam jausmą. 

Atrenka daiktus pagal 

spalvą, dydį, formą. Pavadina 

spalvas, lygina daiktus pagal dydį. 

 

 

Pasisveikinimo 

ritualas. Klausosi R. 

Kašausko kūrinėlio 

,,Draugai‘‘ ( ,,Jums, mažieji). 

Kūrybiniai žaidimai: 

,,Šeima‘‘, ,,Namai‘‘, 

,,Parduotuvė‘‘, ,,Gydytojas ir 

ligonis‘‘. 

 

Didaktinis žaidimas 

,,Pasakyk, kuo tu vardu‘‘. 

 

 

Didaktinis žaidimas 

,,Surask ir parodyk‘‘. 

Paveikslėliai ,,Didelis ir 

mažas‘‘. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti mintis, norus, 

susižavėjimą. 

Gebėti papasakoti tai, 

kas pavaizduota paveikslėlyje. 

 

Gebėti perteikti svarbią 

informaciją apie save ir šeimą. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

dainuoti, deklamuoti. 

 

 

 

Kalba, pasakoja, 

dalyvauja pokalbiuose, klausinėja, 

atsako į klausimus. 

Vardija paveikslėlyje 

pavaizduotus objektus, atliekamus 

veiksmus, užduoda klausimus. 

Pasakoja apie save, 

šeimą, namus. Apibūdina 

išvaizdą: jaunas, senas, didelis, 

mažas, berniukas, mergaitė. 

,,Klabasi‘‘ mimika, gestu, 

judesiu, vaizdu. 

 

 

Grupės medžio 

,,auginimas‘‘ iš savo pėdų, 

delnų antspaudų. 

V.Nemunėlio 

eilėraštis ,,Krinta lapai‘‘. 

 

Nuotraukos, 

pasakojimai, stebėjimai, 

diskusijos. 

 

Atvirų durų dienos. 

Eilėraščiai, dainos, žaidimai. 

2.,,Žaiskime visi kartu 

(mylimas žaislas)‘‘ 
 

 
? 

 

4.,,Ruduo 

tėviškėje‘‘ 
 

3.,,Graži mano 

šeimynėlė‘‘ 
 

1.,,Naujų 

draugų rate‘‘ 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Intuityviai suvokti 

gamtos ir žmogaus ryšį. 

 

 

Formuoti skaičiavimo 

įgūdžius. 

 

Gebėti atskirti augalų, 

vaisių, daržovių rūšis. 

 

Ugdyti gebėjimą 

atskirti muziką, įsiminti 

dainelių žodžius, atkartoti 

šokio judesius. 

 

 

 

 

Atrenka tris obels 

siluetus. Suranda jiems vietą 

,,Metų laikų sekos‘‘ 

paveikslėliuose. 

Skaičiuoja, lygina daiktų 

kiekį, vartoja sąvokas ,,vienas‘‘ ir 

,,daug‘‘, ,,po lygiai‘‘, ,,tiek pat‘‘. 

Sodina augalus, žiūri 

paveikslėlius, piešia daržoves, 

vaisiu. 

Šoka kartu ir po vieną, 

dainuoja lietuvių liaudies dainas, 

stengiasi įsiminti žodžius. 

Improvizuoja. 

 

 

Skaičiuotės, 

knygutės, paveikslėliai. 

 

 

Paveikslėliai ir obels 

siluetas, knygos. 

 

Eksperimentai 

gamtos kampelyje. 

 

Lietuvių liaudies 

ratelis ,,Jurgeli, meistreli‘‘, 

lietuvių liaudies šokis 

,,Klumpakojis‘‘. Rateliai. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Susipažinti su 

įvairiomis meninės raiškos 

formomis. 

Ugdyti gebėjimą 

taisyklingai jausti ir naudoti 

dailei skirtas priemones. 

 

Gebėti išreikšti save 

įvairia kūno kalba. 

 

Gebėti suprasti 

muziką: lėta, greita, linksma, 

liūdna. 

 

 

Dainuoja, klausosi 

įvairios muzikos, piešia, lipdo, 

aplikuoja, inscenizuoja. 

Piešia teptuku, kreidele, 

daro atspaudas, klijuoja, lipdo. Iš 

atskirų dalių komponuoja 

paveikslėlį. 

Ploja rankomis, trepsi 

kojomis, linguoja visu kūnu, 

išreiškia įvairius garsus. 

Klausosi muzikos įrašų. 

Atskiria liaudies dainą nuo 

šiuolaikinės melodijos. 

 

 

Judrūs žaidimai, 

įvairūs pratimai. 

 

Spalvos, 

flomasteriai, akvarelė, 

popierius, pieštukai, klijai, 

kreidelės. 

Judrūs žaidimai, 

įvairūs pratimai. 

 

Muzikos įrašai, 

įvairūs muzikos instrumentai. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

saugiai žaisti su kitais vaikais. 

 

 

Ugdyti asmeninės 

higienos įgūdžius. 

 

Gebėti atlikti judesius 

įvairių kūno dalių  pagalba. 

 

Gebėti išreikšti save 

muzikoje. 

 

 

Pasirenka žaislus, 

žaidimo vietą, netrukdo kitiems. 

Dalyvauja pokalbiuose, atlieka 

praktinius veiksmus. 

Plaunasi rankas. 

 

 

Eina, ropoja, pralenda, 

užlipa, šliaužia, šokinėja. Mėto, 

gaudo, ridena kamuolį. 

Klausosi muzikos. 

Improvizuoja. Išreiškia save 

šokyje. Atlieka savo sukurtą šokį. 

 

 

Žaislai, pokalbiai, 

grupiniai žaidimai. 

 

 

Pokalbiai, higienos 

priemonės, pamokėlės apie 

švarą. 

Sportinis inventorius, 

mankštelė, įvairūs pratimai. 

 

Muzikos įrašai, 

vaizdo filmukai, pasakojimai. 
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SPALIS - „KVIEČIAME DĖDĘ RUDENĖLĮ Į SVEČIUS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tikslas: 1. Įtvirtinti žinias apie vaisius, jų įvairovę.  

                    2. Įtvirtinti žinias apie įprastines daržoves, jų naudą mūsų organizmui.  

                    3. Supažindinimas su medžių įvairove, gamtos turtais ir nauda žmogui. 

                    4. Įtvirtinti žinias apie sveikatą, vitaminus, judėjimo džiaugsmą. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO APLINKA, 

METODAI, PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti atskirti vaisius 

nuo daržovių. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

ragauti, apžiūrėti, lyginti 

vaisius, daržoves, grupuoti 

pagal spalvą, formas. 

Ugdyti gebėjimą 

kalbėtis apie rudens spalvų, 

formų, dydžių, gamtos garsų 

įvairovę. 

 

Ugdyti gebėjimą 

gėrėtis gamtos dovanomis, jas 

tausoti, patiri estetinius 

išgyvenimus gamtoje. 

 

 

Atrenka vaisius, 

daržoves pagal formą, dydį, 

spalvą. Pavadina spalvas, 

lygina juos pagal dydį. 

 

Džiaugiasi rudens 

gėrybių gausa. Gėrisi gamtos 

dovanomis, jas tausoja, vertina. 

 

Tyrinėja augmenijos 

panašumus ir skirtumus 

gamtoje, dalinasi rudens 

paslapčių atradimais, 

įspūdžiais. 

Suranda žmogaus ir 

gamtos ryšį. Jaučia pagarbą 

augalų gyvybei, mato gamtos 

grožį, laikosi elgesio taisyklių 

gamtoje. 

 

 

Didaktiniai žaidimai: 

,,Kas ten darže auga?‘‘, 

,,Stebuklingas maišelis‘‘, 

,,Kada tai būna?‘‘, ,,Atrask 

tokį pat lapelį‘‘. 

Pokalbis ,,Iš ko 

verdama sriuba?‘‘ 

 

 

Rusų liaudies pasaka 

,,Ropė‘‘ (,,Jums, mažieji‘‘). 

 

 

 

Žaidimas ,,Neišmanyk 

daržo‘‘. Rudens gėrybių 

paroda. 

SVEIKATOS 

SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

augti sveikam, stipriam, įgyti 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

bei žinių apie sveikatos 

saugojimą ir stiprinimą. 

Gebėti suprasti 

gamtos poveikį žmogui, jo 

dvasinei būsenai, sveikatai. 

 

 

 

Geba papasakoti apie 

vaisius, daržoves, kur jie auga, 

kur renkami, kuo jie naudingi 

sveikatai. 

 

Dalyvauja pokalbiuose 

apie vaisių ir daržovių naudą, 

apie vitaminus, gerą sveikatą. 

 

 

 

Tyrinėjimai ,,gamtos 

stotelėse‘‘, gamtos kambaryje, 

kieme. 

 

 

Akcijų organizavimas: 

,,Renkame rudens kraitelę‘‘, 

,,Išausiu lapų kilimą‘‘. 

? 
 

4.,,Auga mūsų vaikas, 

stiprus ir sveikas‘‘ 
 

3.,,Miškas ošia pamažu, 

rudenėlį, kaip gražu!‘‘ 
 

 
2.,,Kas ten darže auga?- 

Tai morkytė, agurkėlis‘‘ 
 

 

1.,,Šen, mergaitės ir berniukai, 

jums raudoni obuoliukai‘‘ 
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Ugdyti gebėjimą 

suvokti, kad daržovės ir 

vaisiai naudingi žmogaus 

sveikatai. 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti gamtos ir žmogaus 

ryšį. Ugdyti gebėjimą būti 

sveiku, saugiu, stipriu ir 

aktyviu. 

Atlieka praktinius 

veiksmus, rūšiuodami vaisius ir 

daržoves. 

 

Žaisdamas stengiasi 

neužgauti draugų. Laikosi 

asmens higienos. Žino, kur 

kreiptis, jei atsitiko nelaimė. 

Sportiniai, judrieji 

žaidimai. 

 

 

Vaikščiojimas, 

bėgimas, ropojimas, lindimas, 

kamuolio mėtymas ir 

gaudymas. Sportinės 

pramogos, estafetės. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

papasakoti apie save. 

 

Ugdyti gebėjimą 

kalbėtis apie gamtą, spalvas. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

papasakoti apie tai, kas 

pavaizduota paveikslėlyje. 

Ugdyti gebėjimą vartyti 

knygelę. 

Ugdyti gebėjimą 

deklamuoti, kurti pasakojimą, 

atsakyti į klausimus. Ugdyti 

gebėjimą kalboje naudoti 

mažybinius-malonybinius 

žodžius. 

 

 

Pavadina pagrindines 

kūno dalis, taisyklingai stovi, 

sėdi, vaikščioja. 

Jaučiasi saugus, savimi 

pasitikintis, pažįsta aplinką. 

Skiria gamtos spalvas, jas 

apibūdina. 

Geba atsipalaiduoti, 

susikaupti, siekti tikslo, pailsėti 

po intensyvios veiklos. 

 

 

Teisingai įvardina 

žodžiais vaisių ir daržovių 

skonį, išvaizdą, kvapus, darbo 

įrankius, veiksmus. 

 

 

 

Projektai sveikai 

gyvensenai ugdyti. 

 

Žaidimas ,,Surišk 

atitinkamus raištelius‘‘. 

 

 

Rusų liaudies pasaka 

,,Ropė‘‘ (rinkinys ,,Jums, 

mažieji‘‘). 

 

 

Smulkioji tautosaka, 

pasakos, eilėraščiai, 

paveikslėliai. 

 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

įvairiais pojūčiais atpažinti 

vaisius ir daržoves, sužinoti 

augmenijos pavadinimus. 

Ugdyti gebėjimą 

pažinti augalus, formų 

įvairovę. 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti, kam reikalingi 

medžiai, jų naudą. 

 

Ugdyti gebėjimą 

stebėti, tyrinėti vaisius ir 

daržoves, suvokti, kad skiriasi 

jų spalva, forma, skonio 

savybės. 

 

 

 

Teisingai atsako į 

klausimus: ,,Ar saldus?‘‘, ,,Ar 

rūgštus?‘‘, ,,Ar kvepia?‘‘, ,,Ar 

gruoblėta?‘‘ 

Kalba, pasakoja, 

dalyvauja pokalbiuose, atsako į 

klausimus, užduoda klausimus. 

Geba kalbėtis apie 

rudens spalvas, formas, 

dydžius, gamtos garsų 

įvairovę, medžius. 

Aptaria vaisius, 

daržoves, jų rūšis. Apžiūri 

daržoves, vaisius, lapus, 

gamtos dovanas, suranda 

paveikslėliuose, kuriuose 

pavaizduotos natūralios ir 

 

 

Knygelės, pasakos, 

eilėraščiai, smulkioji 

tautosaka. 

 

Paveikslėliai su 

vaisiais, daržovėmis, augalais. 

 

Loto ,,Augalai‘‘, 

,,Gėlės‘‘. Žaidimas-loto 

,,Medžiai‘‘. 

 

Loto ,,Daržovės ir 

vaisiai‘‘. 
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perdirbtos daržovės. Žino, kam 

naudojami augalai, daržovės, 

vaisiai. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

taisyklingai paimti ir naudoti 

dailei skirtas priemones. 

 

Panaudoti įvairias 

meninės raiškos priemones. 

 

Formuoti dainavimo, 

ritmo, šokio įgūdžius. Ugdyti 

savarankišką meninę veiklą 

(individualią ir grupinę). 

Tobulinti piešimo, 

tapymo, štampavimo, 

aplikavimo, lipdymo, 

stebėjimo įgūdžius. Ugdyti 

meninį suvokimą, stebėti 

dailės kūrinėlius. Gebėti 

išreikšti save įvairia kūno 

kalba. 

 

 

Dailės priemonėmis, 

spalvomis, linijomis perteikia 

gamtos formų įvairovę ir 

harmoniją. 

Žaidžia spalvomis, jų 

deriniais. Mėgaujasi spalvų 

žaismu. 

Geba dainuoti, 

skaičiuoti, intonuoti. Geba 

išklausyti, vertinti klausomą 

muziką. 

Komponuoja, kerpa, 

piešia, tapo lapus, vaisius, 

daržoves. Iš atskirų dalių 

komponuoja paveikslėlius, ima 

pieštuką, teptuką, kreidelę. 

Piešia, keverzoja, teplioja, daro 

antspaudus, klijuoja, lipdo. 

Ploja rankomis, trepsi kojomis, 

linguoja visu kūnu, reiškia 

įvairius garsus. 

 

 

Akvarelė, spalvoti 

pieštukai, flomasteriai. 

 

 

Paveikslėliai, 

knygelės, ,,Spalvų loto‘‘, 

pasakojimai. 

Muzikos įrašai, 

dainos, šokio pamokėlės. 

 

 

Meninės raiškos 

priemonės. Dailės priemonės. 

Muzikos įrašai. 
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LAPKRITIS - „PALYDĖKIME RUDENĖLĮ“ 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tikslai: 1. Supažindinimas su žmogaus gyvenimo linija.  

                        2. Supažindinimas su rudenį išskrendančiais paukščiais.  

                        3. Supažindinimas su žiemkenčio keliu. 

                        4. Įgytų žinių apie rudenį apibendrinimas ir įtvirtinimas. 

                         

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO APLINKA, 

METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Suvokti žmogaus 

gyvenimo liniją: gimsta, auga, 

bręsta, sensta, miršta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti pakantumo 

pagarbos jausmą, bendravimo 

gebėjimus, supratimą apie save 

ir kitus. 

 

 

Ugdyti supratimą apie 

rudenį išskrendančius 

paukščius ir laiko pokyčius 

gamtoje. 

 

 

Siekti, kad vaikas 

žinotų kaip atsiranda duonelė 

ant mūsų stalo. 

 

 

Geba sudėti žmogaus 

gyvenimo liniją iš savo tėvelių, 

senelių nuotraukų: kūdikio, 

suaugusio žmogaus, senelio, 

paveikslėlių, iliustracijų, piešinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geba žemėlapyje surasti 

kitų tautybių žmonių gyvenamąją 

vietą, namus, suvokti, kad 

skirtingų tautybių žmonės gali 

gyventi net toje pačioje šalyje, 

tame pačiame mieste. 

Domisi paveikslėliais, 

knygelėmis, nuotraukomis. 

Suranda išskrendančius ir 

žiemojančius paukščius. Palygina, 

spontaniškai tyrinėja aplinkos 

reiškinius. 

Ieško informacijos 

nuotraukose, knygose apie duonos 

augimo kelią: nuo rugių sėjos iki 

duonos kepimo. 

 

 

Paveikslėliai, 

albumų vartymas, 

nuotraukų stebėjimas. 

Kūrybiniai-vaidmeniniai 

žaidimai: ,,Mano 

šeima‘‘, ,,Namai 

namučiai‘‘. Senelių, 

prosenelių nuotraukos su 

lietuvių liaudies 

elementais: išausta 

lovatiesė, tautinis 

kostiumas, parašyta 

knyga, klumpės, juosta, 

,,Minčių lietus‘‘. 

Enciklopedija R. 

ir D. Kazlauskų 

,,Lietuvos gamta‘‘. 

V.Miliūno kūrinėlis 

,,Senelio pamokos‘‘ 

(kn.,,Evalduko metai‘‘.) 

Žaidimas 

,,Kaimynai‘‘ (rink. 

M.Grigonis ,,200 

žaidimų‘‘), ,,Paukščių 

balsų pamėgdžiojimas‘‘. 

Žaidimas 

,,Pavadink duonos 

gaminius‘‘. Matučio 

eilėraštis ,,Duonos 

riekelėje‘‘. 

? 
 

4.,,Rudens kalendoriaus 

mėnesiai‘‘ 
 

 

3.,,Ant mano stalo guli 

duonelė‘‘ 
 

 2.,,Paukščiai skrenda į pietus, 

greit šalta žiemužė bus‘‘ 
 

1.,,Vieni auga, kiti sensta‘‘ 
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KOMINIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti papasakoti tai, 

kas pavaizduota paveikslėlyje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti supratimą apie 

paukščių išorę, elgesį, 

gyvenimo sąlygas. 

 

 

 

Gebėti skirti ir 

pavadinti paukščius. 

 

 

 

 

 

 

Gebėti į duoną kreiptis 

pagarbiais žodžiais: duonelė, 

duonutė, duonytė. 

 

 

 

Atrinkti paveikslėlius, 

kuriuose pavaizduoti naminiai, 

išskrendantys ir žiemojantys 

paukščiai. Iš raidyno, pagal 

pavyzdį, sudėti žodžius su 

paukščių pavadiniais. 

 

 

 

Susipažįsta su 

išskrendančiais paukščiais, 

dalyvauja ,,minčių lietuje‘‘. 

Kalba, pasakoja, dalyvauja 

pokalbiuose, klausinėja, atsako į 

klausimus. 

Raiškiai deklamuoja 

eilėraščius, moka klausytis kitų. 

Trumpai atpasakoja teksto turinį, 

geba komentuoti iliustracijas 

knygoje, pasakoja trumpus 

pasakojimus pagal paveikslėlius. 

 

 

Bando iš paveikslėlio 

sudėlioti rugio kelią nuo grūdo iki 

duonos, įsimena darbų seką. 

 

 

Didaktinis 

žaidimas ,,Surask ir 

parodyk‘‘. Paveikslėliai 

,,Jaunas ir senas‘‘. 

Žaidimai, smulkioji 

tautosaka, skaičiuotės, 

mįslės, knygutės, 

paveikslėliai. Stalo 

žaidimas ,,Jausmų loto‘‘. 

,,Paukščių loto‘‘. 

Žaidimas ,,Pavadink 

vienu žodžiu‘‘. Knygelės 

,,Lietuvos gamta‘‘, ,,Ar 

pažįsti paukščius?‘‘, 

,,Pažįstu gamtą‘‘. 

S.Dzemeškaitės 

,,Motinos dienoraštis‘‘, 

str. ,,Gėlės ant močiutės 

kapo‘‘. Paukščių balsų 

pamėgdžiojimai. 

Įvardinti paukščius: 

gandras, gegutė, pempė, 

gervė, kregždutė. 

K.Kubilinskas 

,,Tingis ingis 

dykaduonis‘‘ (rink. 

,,Mažųjų skaitiniai‘‘). 

Mįslės, patarlės. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

domėtis įvairaus amžiaus, 

tautybės žmonėmis, jų 

pomėgiais, gyvenimo patirtimi, 

istorija. 

 

Gebėti išvardinti, 

pavadinti, suskaičiuoti, 

paukščius. 

Gebėti suvokti gamtos 

reiškinius ir pasaulio pokyčius 

laiko tėkmėje. 

 

 

 

 

 

 

Geba iš nuotraukų, 

paveikslėlių sudėti pradedant nuo 

vyriausiojo ar linksmiausio, ar 

šnekiausio, ar didžiausio. 

 

 

Paveikslėlyje suskaičiuoja 

paukščius. Nukopijuoja 

skaičiukus. 

Stebi paukščius, gyvūnus, 

negyvosios gamtos reiškinius. 

Džiaugiasi patirtais rezultatais. 

Užjaučia ir globoja, rūpinasi ir 

padeda. 

 

 

 

 

Dėlionė. 

V.Pektevičius 

,,Kodėlčius‘‘, kūrinėliai: 

,,Belaisvis‘‘, ,,Senatvė‘‘. 

Žaidimas ,,Tėtis-mama-

vaikas‘‘. 

Žaidimas 

,,Atspėk, koks tai 

paukštis‘‘. 

Dėlionės, lego, 

stalo žaidimas 

,,Paukščiai‘‘. Didaktinis 

žaidimas ,,Kas išskrenda 

ir kas pasilieka‘‘. 

,,Minčių lietus‘‘, 

diskusijos. 
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Ugdyti gebėjimą 

įsižiūrėti, lyginti, aiškinti, 

suprasti darbo įrankių paskirtį. 

Geba atrinkti 

paveikslėlius su šiaudiniais, 

moliniais, mediniais indais ir 

naudojamais įrankiais. Geba 

matuoti grūdus šaukštais, 

stiklinėmis, litriniais indais, 

skaičiuoti, kiek šaukštų telpa į 

stiklinę. 

Atvirų durų 

dienos. ,,Ryto ratas‘‘. 

Diskusijos, mini 

popietės, akcijos, 

išvykos. Statyba iš lego 

kaladėlių. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą nuo 

mažens rūpintis savo sveikata 

ir saugumu. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

stebėti ir domėtis kitais 

žmonėmis, savimi: jų 

panašumais ir skirtumais, 

išvaizda, jausmais, mintimis, 

gyvenimo būdu. 

Ugdyti gebėjimą 

įvaldyti pagrindinius 

motorinius įgūdžius (bėga, 

šokinėja, strikinėja). 

Ugdyti supratimą, 

kodėl reikia gerbti ir tausoti 

duonelę. 

 

 

Žino, kad žmonės būna 

sveiki ir serga. Kad yra žmonių, 

kurie rūpinasi savo sveikata. Kur 

reikia kreiptis ištikus nelaimei. 

 

 

 

 

 

Pasako, kai skauda ar 

blogai jaučiasi. Žino, kur kreiptis 

atsitikus nelaimei. 

 

 

 

Dalyvauja pokalbiuose. 

Atlieka pagrindinius veiksmus. 

 

 

Saugoti, tausoti duonelę, 

rinkti jos kampučius, pluteles, 

džiovinti, pasirūpinti maistu 

žiemojantiems paukščiams. 

 

 

Judrus žaidimas 

,,Paskui didįjį, paskui 

mažąjį‘‘ (rink.,,Judrieji 

žaidimai ir jų pravedimo 

metodika vaikų 

darželyje‘‘). Žaidimas 

,,Kaimynai‘‘ 

(rink.M.Grigonis ,,200 

žaidimų‘‘). 

Žaidimai, 

pokalbiai, paveikslėliai. 

 

 

 

 

Pratimai, 

mankštelės, pokalbiai, 

sportinis inventorius. 

 

Pokalbiai, 

diskusijo. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti save įvairia kūno 

kalba. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

gamtoje ir aplinkoje patirtus 

įspūdžius išreikšti meninės 

raiškos priemonėmis. 

 

 

 

Ploja, trepsi, linguoja, 

reiškia įvairius garsus. 

 

 

 

 

 

 

Suvokia gamtos, gryno 

oro įtaką sveikatai, nuotaikai, 

savijautai. Gamina darbelius iš 

smulkių detalių, piešia 

kreidelėmis, pieštukais, tapo 

 

 

Mitologinė daina 

,,Pinu pinu pynę‘‘ 

(knyga Gaidės ir Rimšės 

apylinkės). Žaidimas 

,,Snaudalė‘‘, ratelis 

,,Linelis‘‘ 

(rink.M.Grigonis ,,200 

žaidimų‘‘). 

Piešimas, 

aplikacija. Lietuvių 

liaudies žaidimas 

,,Šarka‘‘. 
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Formuoti dainavimo, 

ritmikos įgūdžius. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

meninėmis priemonėmis reikšti 

švenčių, renginių metu patirtus 

įspūdžius, išgyvenimus. 

teptukais, pirštais. 

Atkartoja dainelių 

žodžius, muzikinius garsus, ploja, 

atlieka įvairius judesius. 

Dalyvauja rytmečiuose, 

pramogose, dainuoja, šoka, 

žaidžia. 

Reiškia save muzikos 

pagalba, geba klausyti ir girdėti 

save ir kitus, suvokia ir jaučia 

muziką. Žaidžia garsais, 

muzikavimą sieja su kitomis 

veiklos rūšimis. 

 

,,Klausė žvirblis 

čiulbuonėlis‘‘. Žaidimas 

,,Mes vaikučiai gražūs‘‘, 

,,Mano rankytės‘‘. 

 

 

Dalyvauja 

įstaigos sezoniniuose 

interjero apipavidalinimo 

projektuose. Dainuoja, 

klausosi muzikos, juda, 

šoka. 
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GRUODIS - „ŽIEMUŽĖS PASAKA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tikslas: 1. Supažindinimas su žiemos požymiais.  

                        2. Supažindinimas su naminiais gyvūnais.  

                        3. Kalėdų džiaugsmo laukimas, džiugių emocijų suteikimas.  

                        4. Supažindinimas su Kalėdų papročiais ir tradicijomis. 

  

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, 

METODAI, 

PRIEMONĖS 

Gebėti suvokti, kuo 

sužavėjo ir sujaudino žiema, jos 

pramogos. Gebėti intuityviai jausti 

tradicijų, kalendorinių švenčių 

pasikartojimus. 

 

 

Ugdyti gebėjimą suvokti 

būtinas naminių gyvūnų gyvenimo 

sąlygas. 

 

 

 

 

 

Gebėti suvokti Kalėdų 

laukimo džiaugsmą, papročius. 

 

 

Domėtis metinėmis 

šventėmis, tradicijomis, papročiais. 

 

Geba matyti gamtos 

grožį, pajusti žemės 

paslaptingumą, didybę. 

 

 

 

 

 

Atrenka gyvūną, jo 

gyvenamą vietą, kuo jis 

maitinasi. 

 

 

 

 

 

 

Žaidžia tradicinius 

liaudies žaidimus, bando, 

nuspėti orą pagal įvairius 

liaudies pastebėjimus. 

Dalinasi patirtais 

įspūdžiais. 

 

Pokalbiai, 

paveikslėliai, 

nuotraukos, kūrybiniai-

vaidmeniniai žaidimai. 

Stalo žaidimai: ,,Metų 

juosta‘‘, ,,Pavadink ir 

papasakok‘‘. Dėlionės, 

knygos. 

Gyvūnų 

stebėjimas, 

dalyvavimas 

pokalbiuose. A. 

Urbienės kūrinėlis 

„Pelytė“ (rink. „Saulės 

kelias“). Didaktinis 

žaidimas ,,Didelis-

mažas‘‘. 

 

Šventės, 

pasakojimai, šeimos ir 

tautos švenčių prasmė, 

papročiai, tradicijos. 

Kalėdiniai 

žaidimai, papročiai. 

Lietuvių liaudies 

žaidimas „Žiedas“. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti papasakoti tai, kas 

pavaizduota paveikslėlyje. Ugdyti 

 

 

Kalba, pasakoja, 

dalyvauja pokalbiuose, 

 

 

Knygos, 

nuotraukos, 

? 
 

2.,,Gyvūnai žmogaus 

gyvenime‘‘ 
 

 

1.,,Laukiam, laukiame žiemos, 

laukiam pirmo sniego‘‘ 
 

 4.,,Su Kalėdų Seneliu 

žaisime visi kartu‘‘ 
 

 

3.,,Laiškas Kalėdų 

Seneliui‘‘ 
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gebėjimą išreikšti mintis, norus, 

susižavėjimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebėti su gyvūnėliais 

bendrauti maloniu žodžiu, šypsena, 

dėmesingu žvilgsniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti prieraišumo ir 

atsakomybės jausmą. 

 

Ugdyti gebėjimą Kalėdinės 

šventės metu palaikyti džiugią 

nuotaiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

klausinėja, atsako į klausimus. 

Vardija paveikslėlyje 

pavaizduotus žiemos 

požymius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geba atskirti gyvūnų 

paveikslėlius su užrašais 

„KATĖ“, „KARVĖ“, „ŠUO“. 

Suranda korteles su tokiais pat 

žodžiais ir uždeda ant 

paveikslėlio. 

 

 

 

 

 

Pasakoja, įvardina, 

klausinėja apie gamtą, gamtos 

reiškinius. 

Geba būti linksmas, 

išradingas, emocionalus. 

Suteikti džiugių emocijų. 

 

paveikslėliai ir kt. 

Smulkioji tautosaka, 

eilėraščiai, mįslės, 

pasakos. V. 

Palūnskaitės „Pūga“ 

(rink. „Lietaus 

nykštukai“). S. Neries 

„Senelės pasaka“ (rink. 

„Saulės kelias“). D. 

Čiurlionytės „Kalėdų 

senelių šalis“ (rink. 

„Saulės kelias“). 

Gyvūnų balsų 

pamėgdžiojimas. 

Smulkioji tautosaka: 

mįslės, patarlės, 

pasakos, eilėraščiai, 

žaidimai. K. Ušinskio 

kūr. „Gyvūnėlių 

ginčas“ (rink. „Saulės 

kelias“). V. Kukulas 

„Man reikia šunelio“ 

(rink. „Saulės kelias“). 

,,Gerų darbelių 

kraitelė‘‘. 

 

Istorija apie 

kūdikėlio Jiezaus 

gimimą iš knygelės 

„Mano katekizmas“ 

(„Kalėdos“, „Jiezaus 

kūdikystė“). V. 

Baltrėno „Senio Šalčio 

ūsai“ (rink. „Saulės 

kelias“). 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA: 

Ugdyti norą domėtis 

artimiausia gamtine aplinka, 

pasauliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažįsta ir supranta 

gamtą, aplinką, pajunta laiko 

tėkmę, gamtos ir žmogaus 

gyvenimo ritmo bendrumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo žaidimas 

„Sudėk ir papasakok“, 

,,Laiko juosta‘‘. 

Skaitmenys ir raidės. 

Pasakojimai. Laiko ir 

erdvės sąvokos 

suvokimas. Daiktų 

grupavimas pagal vieną 

požymį, o paksui pagal 

kitą. Skaičiavimas iki 5 

ir daugiau. Pasakos, 



50 

 

Ugdyti gebėjimą tyrinėti 

tai, kas aplink- įsižiūrėti, liesti, 

atrasti gyvūnų ir paukščių 

panašumus  ir skirtumus, žmogaus 

ryšį su gamta, gyvūnija. 

Atkreipti dėmesį į 

šventinius ritualus, Kalėdų medelį, 

eglutę. Kur gyvena Kalėdų Senelis? 

Kada švenčiamos Kalėdos? 

 

 

Domisi viskuo, kas jį 

supa. Įvaldo kai kurias 

pasaulio pažinimo priemones, 

pažįsta elementarius 

dėsningumus ir priežastinius 

ryšius. 

 

Klausinėja, bendrauja 

,,KAS‘, ,,KODĖL‘‘, ,,KAIP‘‘. 

Sudaro „Metų įvykių 

kalendorių“ keturių metų laikų 

juostoje, paveikslėliai, 

piešiniai, nuotraukos. 

Kalba apie 

kalendorines šventes. Žino 

senovės žmonių papročius, 

Kalėdų šventimo ypatumus. 

 

eilės, padavimai. 

Iškylavimas, 

gyvūnų, paukštelių 

stebėjimas. Žaidimas 

„Kas tvartelyje 

gyvena?“ 

 

 

Žaidimas 

„Taip-ne“, N. 

Grinevičienės 

„Tradiciniai žaidimai“. 

Pokalbiai „Minčių 

lietus“, žaidimai, 

pramogos, rytmečiai. 

Apžiūrėti, 

džiaugtis, gerėtis 

atnešta Kalėdų Senelio 

dovana. Džiaugtis 

dovanomis, vaišintis. 

Pasaka „Kalėdų Senelių 

šalis“. 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą judesiais 

ir garsais pavaizduoti gyvūnus, 

žmonių atliekamus judesius. Gebėti 

gamtoje ir aplinkoje patirtus 

įspūdžius išreikšti meninės raiškos 

priemonėmis. 

Gebėti pasidalinti menine, 

estetine patirtimi, vertinti grožį, 

pastebėti žmogaus ir gamtos ryšio 

harmoniją, metų laikų kaitą. 

 

 

Gebėti naudoti muziką, 

judesius, vaizdus nuotaikai išreikšti. 

Jausti kalbos skambesį, ritmą, 

vaizdingumą. 

 

Ugdyti gebėjimą 

meninėmis priemonėmis reikšti 

švenčių, renginių metu patirtus 

įspūdžius, išgyvenimus. 

 

 

 

Mėgdžioja gyvūnų 

garsus, eiseną, lygina vienus 

su kitais. Stebi suaugusiojo 

veiksmus, bando juos 

įvardinti, atkartoti. 

 

 

Vartoja tradicinius 

tautodailės puošimo 

elementus: štampuoja, dėlioja, 

piešia, tapo su pirštukais 

„eglutę“, „gyvybės medį“, 

„žaisliukus“. 

 

 

Būna linksmas, 

džiugus, išradingas su Kalėdų 

Seneliu. Stebi šalčio raštus ant 

langų. Stato sniego kalnelį. 

Puošia eglutę. Bando vaidinti, 

inscenizuoti, improvizuoti. 

Klausosi 

dainuojamosios tautosakos 

kūrinėlių, muzikos. Geba 

 

 

Dainelės „Aš 

turiu šuniuką“, „Raina 

katytė“. Pasaka 

„Katinėlis ir gaidelis“. 

 

 

 

Atvirų durų 

dienos, žaidimai, 

šventinės pramogos, 

rytmečiai, dainos „Su 

Kalėdų Seneliu“, 

„Žiema“, „Tyli naktis, 

šventa naktis“. 

Sveikinimai, 

atvirukai, dovanėlės. 

„Gerų darbelių 

kraitelę“. 

 

 

 

Stebuklų 

savaitė. 
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inscenizuoti kūrinėlius. 

Gamina darbelius iš gamtinės 

medžiagos. Išgyvena 

estetinius jausmus ir tenkina 

saviraiškos poreikius. 

 

SVEIKATOS 

SAUGOJIMOKOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą saugiai 

elgtis aplinkoje, šventės metu. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą pasitikėti 

savo jėgomis, teigiamai vertinti 

fizines galimybes. 

 

Ugdyti gebėjimą suvokti 

gamtos ir žmogaus ryšį. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą suprasti 

Kalėdinės šventės ypatingumą, 

didingumą. 

 

 

 

Išsiaiškina, sužino 

kaip reikia elgtis artimiausioje 

aplinkoje, grupėje, salėje. 

Vengia konfliktų su 

aplinkiniais, saugiai elgiasi 

tarp draugų. 

Geba atsispirti 

blogoms pagundoms, 

susikaupia siekiant tikslo, 

ugdo valią. 

Suvokia gamtos, 

gryno oro įtaką sveikatai, 

nuotaikai. Supranta, kada 

jaučiasi blogai, yra pavargęs. 

Geba būti aktyvus, judrus. 

 

Ruošiasi kalėdinei 

šventei. Renkasi karnavalinius 

rūbelius. 

 

 

Šokis, dainos. 

 

 

 

 

 

Pasaka 

„Kalėdų pasaką“. 

 

 

Dalyvavimas 

šeimos, grupės, 

bendruomenės 

kultūriniame gyvenime, 

tradicinės vaikų- 

pedagogų vakaronėse. 

Pokalbiai, 

pasakos, knygelės, 

paveikslėliai, žaidimai, 

vaidinimas. 
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SAUSIS  "SAUSIS - KALENDORINIŲ METŲ PRADŽIA" 

 

 

 

 

             Tikslai: 1. Supažindinimas su kalendorinių metų pradžia, metų laikais.  

                          2. Žinių įtvirtinimas apie žiemojančius paukščius.  

                          3. Įtvirtinti žinias apie žvėrelių gyvenimą.  

                          4. Supažindinimas su žiemos teikiančiais malonumais. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti metų laikų kaitą, jų 

pasikartojamo ritmo pastovumą. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą metus 

"matuoti" nuveiktais darbeliais, 

reikšmingais įvykiais. 

 

Plėsti supratimą apie 

paukščių ir žvėrelių gyvenimą 

žiemą. 

Geba fantazuoti, kurti, 

formuoti sniego figūras, 

prasimanyti įvairių žiemos 

pramogų. 

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti grožėtis gamta 

įvairiais metų laikais, pastebėti 

jos įvairovę, kas matoma ir kas 

jaučiama. Siekti, kad vaikas 

aktyviai dalyvautų pokalbiuose, 

išreikštų savo mintis, norus, 

susižavėjimą. 

Ugdyti supratimą apie 

žiemojančius paukštelius ir 

 

 

Metų laikų įvardijimas. 

Geba dėlioti paveikslėlius: 

dviejų dalių "Laiko tėkmės 

priešybių paveikslėlius"; naujas - 

senas daiktas; mažas - užaugęs 

gyvūnas; jaunas - pagyvenęs 

žmogus; senoviškas - 

šiuolaikinis namas. 

Intuityviai suvokia laiko 

tėkmę. 

 

 

   Stebi  gamtovaizdžius 

žiemą, atskrendančius į lesyklėlę 

paukštelius. 

Domisi paveikslėliais, 

knygelėmis, nuotraukomis, ieško 

informacijos knygose. Daro 

laikrodį, iškerpa skaitmenis, 

pritaiso rodykles.  

 

 

 

Domisi gyvūnais, 

paukščiais, gamtos pokyčiais, 

supranta gamtos ir žmogaus 

gyvenimo  ritmo bendrumą. 

 

 

 

Suranda išskrendančius 

ir žiemojančius paukščius, 

 

 

Pokalbiai, 

paveikslėliai, nuotraukos, 

stalo žaidimai: "Metų juosta", 

"Pavadink ir papasakok". 

 

 

 

 

Nuotraukos su 

lesyklėlių, paukštelių 

vaizdais. Stalo žaidimas  

"Metų ratas". 

Ž ir A. Knygutės 

vartymas "Tomukas ir 

laikas". 

K. Kubilinsko 

eilėraštis "Sausis". 

 

 

 

 

 

 

Enciklopedijos, 

nuotraukos, paveikslėliai. 

 

 

 

 

 

Didaktiniai žaidimai: 

"Metų laikai", "Kas 

? 
 

4.,,Mes pastatėm sniego senį, 

sniego senį besmegenį‘‘ 
 

 

3.,,Aplinkui balta, visiems 

žvėreliams šalta‘‘ 
 

 
2.,,Globokime 

žiemojančius paukštelius‘‘ 
 

 

1.,,Kalendorinių metų pradžia‘‘ 
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žvėrelius. Jų išorės 

apibūdinimas. Gebėti klausytis 

patarlių, skaičiuočių, mįslių, 

pasakų, eilėraščių. 

Gebėti kalbant išreikšti 

emocijas ir mintis. 

 

Gebėti grožėtis žiemos 

pokyčiais gamtoje, pažinti 

supantį pasaulį. 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti skirti metų 

laikus, gamtos reiškinius laiko 

tėkmėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą suvokti 

žmogaus ir gamtos ryšį. 

 

 

Gebėti pavadinti, 

išvardinti, suskaičiuoti, įvardinti 

paukščius ir žvėrelius. 

 

 

 

 

Gebėti formuoti sniego 

figūras, suskirstyti pagal dydį, 

plotį. Stebėti žiemos požymius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spontaniškai tyrinėja aplinkos 

reiškinius. Imituoja paukščius ir 

žvėrelius. 

 

Džiaugiasi žiemos 

malonumais, mėginti iš naujo 

papasakoti, kuo sužavėjo  žiema. 

Pramogauja lauke ant 

sniego. 

 

 

 

 

Apžiūrėti knygeles su 4-

ių metų laikais. Diskutuoja, 

prisimena, ką įdomaus patyrė. 

Kalba, pasakoja, dalyvauja 

pokalbiuose, "minčių lietus". 

Pasakoja trumpus pasakojimus 

pagal paveikslėlį, atsako į 

klausimus. 

 

 

 

Gebėti įvardinti 

žiemojančių paukštelių 

pavadinimus. Aiškintis, kuom 

mes galime jiems padėti.  

Vardija paveikslėlyje 

pavaizduotus paukščius, 

žvėrelius, užduoda klausimus, 

komentuoja, kalbasi, tariasi su 

draugais. Pasakoja apie 

paukščius, žvėrelius, žiemos 

pramogas. 

Prisiminti, iš kokių 

figūrų lipdome senį besmegenį. Į 

grupę parsinešti sniego indelyje. 

Ištirpus, stebėti, koks jis 

nešvarus.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasikeitė", "Mūsų gyvūnėliai 

ir paukščiai". 

 

 

Metų laikų paveikslų 

kūrimas su gamtos vaizdais, 

bei aptarimas. 

Paveikslėlių kopijos, 

raidžių karpymas, sniegas, 

žiemos inventorius: rogutės, 

slidės, pačiūžos. 

 

 

Pasakos, eilėraščiai. 

Stalo žaidimai: "Paukščių 

loto", "Žvėrelių loto"; 

knygos: "Ar pažįsti 

paukščius?", "Pažįstu gamtą"; 

pasakos: "Mažieji eiguliukai", 

H.K. Andersenas "Sniego 

senis";  eilėraščiai: V. 

Palčinskaitės "Sniego boba", 

"Besmegenis išnyksta", (rink. 

"Kū-kū, pagalvėlė pūkų"). 

Smulkioji tautosaka: 

mįslės "Balta drobulė visą 

žemę užgulė" (sniegas); 

patarlės; priežodžiai. 

Eilėraščiai: 

M.Vainilaitis "Sniego senis", 

"Tu, žiemuže, tu graži", V. 

Palčinskaitės "Pūga", 

(rinkinys "Lietaus 

nykštukai"). 

 

Auklėtojos ir vaikų 

pasakojimas apie žiemos 

teikiamus malonumus. 
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MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Gebėti inscenizuoti 

žiemos žaidimus. 

 

 

 

Gebėti aplikuoti, lipdyti, 

štampuoti, kirpti, konstruoti, 

piešti. 

 

Mėginti kopijuoti 

paukštelius ir žvėrelius. 

 

 

Gebėti grožėtis gamta, 

žiemos vaizdus, perteikiant 

dailės priemonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Įtvirtinti žinias su žiemą 

lauke tykančiais pavojais. Gebėti 

eiti gimnastikos suoleliu. 

 

 

Ugdyti gebėjimą gestais 

ir mimika imituoti paukštelius ir 

žvėrelius. 

Ugdyti gebėjimą 

mėgautis žiemos teikiamais 

malonumais. 

 

Sudaro juostoje keturių 

metų laikų seką iš paveikslėlių, 

oro ženklų, įvairių metų laikų 

piešinėlių. 

 

Paukštelio ir lesyklėlės 

aplikavimas. 

 

 

Iš paveikslėlių kopijuoja 

paukštelius ir žvėrelius. Juos 

iškerpa, priklijuoja popieriaus 

lape. 

Sudaro žiemos 

paveikslą, parenkant, 

priklijuojant medžių, krūmų, 

sniego kalnelį, sniego senių 

siluetus, piešia snaiges, pūgą ir 

kt. dalykus. Apžiūrinėja knygas, 

atvirutes, paveikslėlius, 

piešinius, svarsto, ko reikia, kad 

sniego seniai būtų įvairesni, 

saviti. Vartoja vaizdingus orų 

apibūdinimus, jų kaitos 

spėjimus. 

 

 

 

Diskutuoja, apžiūri 

paveikslėlius, knygeles apie 

tykančius pavojus žiemą, kalbasi 

vieni su kitais. Eina gimnastikos 

suoleliu. 

Imituoja žvėrelių ir 

paukštelių judesius, pamėgdžioja 

paukščių balsus. 

Lauke lipdo Senį 

besmegenį. Skaito knygeles apie 

žiemą, aptarinėja perskaitytą 

tekstą.  

 

 

 

Stalo žaidimai: "Metų 

juosta", "Pavadink ir 

papasakok". Orų 

prognozavimas. Kūrybinis 

žaidimas ,,Metų juosta 

Didaktinis žaidimas 

"Išskrenda ar pasilieka". 

Popierius, klijai, spalvoti 

pieštukai. 

Karpymas žirklėmis, 

aplikavimas spalvotu 

popieriumi ir guašu. 

 

Kūrybinis žaidimas 

,,Metų juosta". Didaktinis 

žaidimas "Kas pasikeitė". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportinis inventorius. 

 

 

 

 

"Minčių lietus", 

"Kaip išvengti pavojų žiemą", 

"Atsargiai, slidu". 

J/ž "Lapė vištidėje", 

"Pas lokį šile", "Vanagėlis ir 

paukšteliai", "Milžinai-

nykštukai" ir kt. R/ž 

"Snaigė", "Didysis ir mažasis 

ratas", "Pūkelis". Žaidimai 

sniego gniūžtėmis, muzikinis 

žaidimas "Sniego senis". 
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VASARIS - „ MANO TĖVIŠKĖS SPALVOS “ 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tikslas: 1. Nusiteikimas grožėtis drabužėliais, juos tinkamai dėvėti ir tausoti.  

                               2. Gimtinės savitumo pajautimas ir didžiavimasis ja.   

                               3. Nusiteikimas tinkamai auginti, prižiūrėti augalus, bendrauti su jais.  

                               4. Supažindinimas su žmonių amatais ir meistrystės būdais. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti grožėtis savo ir 

kitų drabužėliais, įvairia 

apranga, įvardinti pavadinimus ir 

rengimosi veiksmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebėti išreikšti 

susižavėjimą savo gimtinės 

grožiu, tradicijomis, 

kultūrinėmis vertybėmis, vyčiu, 

trispalve, herbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebėti globoti, 

prižiūrėti, auginti augalus, 

domėtis jais, kalbinti, paglostyti, 

prisiimti atsakomybę už juos, 

pasakyti kaip prižiūrėti 

augalėlius. 

 

 

Aiškinasi, pastebi, kad 

skiriasi rūbų spalva, dydis, 

faktūra. Rūbai panašūs, skirtingo 

dydžio, bei vienodos spalvos. 

Įvardina drabužėlius: paltas, 

kepurė, pirštinės, kelnės, sijonas, 

šalikas, megztinis, batai. 

 

 

 

 

 

Kuria žaidimų aplinką. 

Išvardina simbolius: vytį, 

trispalvę, herbą. Domisi 

muziejiniais eksponatais. 

Spalvina, kopijuoja, žiūrinėja, 

bando paskaityti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebi, kaip dygsta 

sėklytės, auga augalai, 

diskutuoja, aptaria jų priežiūrą, 

sudaro augalų kalendorių ir žymi 

jų augimą. Pabrėžiami žodžiai: 

pasėjo, išdygo, pražydo, išaugo. 

 

 

Diskusijos 

„minčių lietus“, sąlygų 

sudarymas spontaniškai 

vaiko kūrybai. R. 

Rašausko kūrinėlis „Batai 

pyksta“, R. Skučaitės 

eilėraštis „Močiutės 

spinta“, Jančauskio 

kūrinėlis „Nauja suknelė“. 

Žaidimas „šilta – šalta“ 

(atrinkti drabužėlius pagal 

metų laikius). 

Pokalbis, 

stebėjimai, savarankiška 

vaikų veikla, paveikslėliai, 

loto, vaizdinės priemonės. 

V. Nemunėlio eilėraštis 

„Myliu aš Tėvynę“, V. 

Nemunėlio „ Mano Vytis 

ir trispalvė“, knygelės 

„Gimtinė“, „ Ką vadinam 

Gimtinė“, „Gedimino 

sapnas“, Š. Raganos 

kūrinėlis „Lietuvos pilys“. 

Žaidimas „ Kelionė po 

Lietuvą“. 

R.Skučaitės 

eilėraščiai „Tulpė“, 

„Primulė“, „Kaktusai“. 

Knygos „Gėlių knygos“, 

„Jaunasis gamtininkas“ , 

R.Skučaitės eilėraštis 

? 
 

4. „Gurgu, gurgu, gurgu, į 

Kaziuko turgų “ 
 

3. „Opa – opa – pa, augo 

žirnis ir pupa “              
 

2. „ Gimtinės spalvos “ 
 

1. „Aš turiu drabužėlių 

įvairių “ 
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Sužinoti kuo daugiau 

amatų ir meistrystės būdų, juos 

įvardinti, pavadinti, džiaugtis 

savo ir kitų gražiais darbais. 

 

 

 

 

 

Įvardina amatų ir 

meistrystės būdus: puodžius – 

puodininkystė, kalvis – 

kalvininkystė, dailidė – 

dailidžiavimas, siuvėjas, 

pynėjas, rišėjas, audėjas ir kt. 

 

 

„Kaklo katinukai“ , V. 

Nemunėlio eilėraštis 

„Daugelis“.  Žaidimas „ 

Gėlės – Loto“. 

Savarankiška 

vaiko veikla. Pasakojimas  

„ Kaip į  Vilnių atėjo 

Kaziukas?“. A Urbienės 

kūrinėliai  ,,Kalvėje“, 

„Duoną kepant“.  K. 

Binkio eilėraštis „ Gerų 

darbininkų kraštas“. M. 

Vainilaičio eilėraštis „Į 

Kaziuko turgų“. 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti domėtis rūbų ir 

avalynės įvairove. Pratintis 

rūpestingai elgtis su rūbeliais, 

avalyne. Suvokti, kad 

drabužėliai yra skirtingi: 

mergaičių ir berniukų. 

 

 

Domėtis savo miesto 

naujovėmis, senoviniais ir 

šiuolaikiniais pastatais, rūbais, 

darbo įrankiais, skulptūrėlėmis, 

pinigais, knygomis, Lietuvos 

žemėlapiu, audimų raštais, 

trispalve. 

 

Gebėti tyrinėti kaip 

atbunda gyvybė: kalasi, lenda, 

želia iš sėklos, svogūnėlio, 

gumbo lapo, pumpuro. Suvokti, 

ko reikia, kad augalas augtų. 

 

 

 

Gebėti įsidėmėti 

medžiagų, darbo veiksmų 

pavadinimus, kad galėtų vartoti 

tardamasis, aiškindamas kitam, 

kreipdamasis pagalbos. 

 

 

 

Pastebi, kad rūbai 

skiriasi spalva, dydžiu. 

Savarankiškai rengiasi. Rūšiuoja 

berniukų ir mergaičių 

drabužėlius, bando sudėti pagal 

dydį, spalvas. Savarankiškai 

rengiasi, tvarkingai pasideda 

rūbelius. 

„Keliauja“ Lietuvos 

žemėlapiu, tyrinėja įvairius 

miestus, jūras, upes, ežerus, 

miškus, svarsto, kodėl Lietuvoje 

gera gyventi, bando „skaityti“, 

kopijuoti svarbius ženklus, 

žodžius, raštus, aptaria trispalvės 

spalvų reikšmę. 

Apžiūri sėklytes, 

daigelius, gėles, įsižiūri į lapų 

formą, spalvą, dydį, įsitikina, 

kad sausoje sėkloje, gumbe, 

svogūnėlyje slypi augalų 

gyvybė. Suskaičiuoja, kiek žydi 

augalų, kiek dar tik dygsta, auga. 

 

Kuria žaidimų aplinką. 

Įsimena įvairių medžiagų, darbo 

veiksmų, įrankių pavadinimus, 

džiaugiasi ne tik savo, bet ir kitų 

darbeliais, juos skirsto, 

grupuoja, skaičiuoja, lygina, 

dėlioja. 

 

 

Berniukų ir 

mergaičių drabužėliai. 

Stalo žaidimas 

„Drabužėlių Loto“. 

Žaidimas „Sudėk 

drabužėlius pagal metų 

laikus“. 

 

Stalo žaidimas 

„Kelionė po Lietuvą“. 

Gaublio ir Lietuvos 

žemėlapio tyrinėjimas. 

Pasaka be galo „Buvo 

senis ir senelė“. Žaidimas 

„Nameliai“. 

 

Pokalbiai, 

eksperimentai su 

įvairiomis medžiagomis, 

gamtos stebėjimas. 

Lietimas, stebėjimas, 

tyrinėjimas. 

Enciklopedijos, knygos, 

nuotraukos, paveikslėliai. 

Savarankiška 

vaiko veikla. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti suvokti rūbų 

paskirtį, jų eiliškumą rengiantis. 

Gebėti juos prižiūrėti, pasirinkti, 

susitvarkyti. Ugdyti gebėjimą 

savarankiškai apsirengti, 

pritaikyti aprangą įvairiu metų 

laiku. 

 

 

Gebėti suprasti teigiamą 

vaistažolių poveikį žmogaus 

sveikatai. 

 

Gebėti justi ir įvaldyti 

savo kūną, pajusti judėjimo 

džiaugsmą, atrasti įvairius 

judėjimo būdus, taisyklingai 

kvėpuoti. 

 

 

 

Gebėti pasiruošti 

Kaziuko mugei. Suprasti jos 

svarbą ir būtinumą žmogui. 

 

 

 

Nusirengia ir apsirengia 

rūbus, tvarkingai juos pasideda. 

Pasirenka rūbus pagal oro 

sąlygas, metų laiką. Stengiasi 

susisagstyti rūbų sagas, 

susijuosti diržą, užsirišti batų 

raištelius. Pastebi netvarkingus 

rūbelius, stengiasi juos saugoti, 

atpažinti savo rūbelius. 

Dalyvauja pokalbiuose 

apie vaistažoles, sužino jų 

teigiamą poveikį sveikatai. 

 

Lenktyniauja, varžosi 

tarpusavyje, sužino kaip saugoti 

save, judesiais kuria 

pasakojimus, išlaiko 

pusiausvyrą, derina rankų, kojų 

judesius. Rūpinasi savo ir kitų 

saugumu žaisdami, sportuodami, 

pramogaudami. 

Ruošia darbelius 

Kaziuko mugei. Auklėtojos 

pagalba rengia pasirodymą 

tėveliams. Dalyvauja Kaziuko 

mugėje. 

 

 

Sveikatingumo 

valandėlės, judrūs, ramūs 

žaidimai, žaidimai lauke, 

berniukų ir mergaičių 

rūbeliai, paveikslėliai. 

 

 

 

 

Knygos, 

paveikslėliai, stalo 

žaidimai, enciklopedijos, 

savarankiška vaikų veikla. 

Sportinis 

inventorius. Žaidimai 

lauke, salėje. 

 

 

 

 

 

Pažinimo ir 

tyrinėjimo savaitė 

„Kaziuko mugė“. 

 

 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Sužinoti, kur gaminami 

drabužiai, avalynė. 

 

 

 

Gebėti perimti 

geriausius tautos bruožus ir 

sveikatą stiprinančias gyvenimo 

nuostatas (susivaldyti, būti 

geranorišku, darbščiu, 

kūrybingu, aktyviu). 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

natūralioje aplinkoje pamatyti, 

atrasti ir pasidžiaugti 

įvairiaspalviais gėlių žiedais, 

sėklytėmis, daigeliais. Sužinoti 

 

 

Metų laikus skiria pagal 

pokyčius gamtoje, šiltą, šaltą 

orą. Aptaria, ką žmonės rengiasi 

įvairiais metų laikais: pavasarį, 

vasarą, rudenį ir žiemą. 

Diskutuoja „ Kas yra 

Lietuva?“, „Kas  Gimtinė, 

Tėviškė?“. Kuria žaidimų 

aplinką. Domisi ir atpažįsta 

žymiausias miesto vietas, pastebi 

pasikeitimus mieste. 

 

 

Tyrinėja augmenijos 

panašumus ir skirtumus gamtoje, 

daigina augalų sėklas, sodina 

svogūnus, laisto, valo dulkes 

nuo kambarinių augalų. Gėrisi 

 

 

Knygos, 

kalendorius, atvirukai. 

Kūrybiniai žaidimai. Stalo 

žaidimas „Drabužėlių 

Loto“. 

Fotoalbumas, 

žurnalai, knygos, 

atvirukai, paveiksliukai su 

senolių atvaizdais, 

kunigaikščių, pilių, ežerų 

atvaizdai, piešiniai, 

liaudies meistrų dirbiniai, 

simboliai. 

Paveikslėliai su 

gėlių žiedais, daigeliais. 

Gėlių parduotuvė. V. 

Žilinskaitės apsakymas 

„Svogūnėlis“. 
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apie augalų augimo sąlygas.  

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą pagal 

pomėgį pasirinkti, 

puodininkystės, žaislininkystės 

ir kitus darbus. Mugei pagaminti 

gražų, gerą dirbinį. 

 

augalų žiedų, lapų, tobulomis 

formomis, puošnumu, 

išvaizdumu. Klausosi 

pasakojimų, eilių, pasakų, dainų 

apie augalus. 

 

Džiaugiasi savo ir kitų 

darbais, noriai, aktyviai 

dalyvauja bendruose renginiuose 

su šeima. Kaupia gerų darbų 

kraitelį, džiaugiasi aplinkinių 

gera šventine nuotaika, įgyja 

žinių apie tautos tradicijas, 

papročius. Rodo meilę, pagarbą, 

švelnumą draugams, 

suaugusiems, noriai švenčia 

šventes. 

Enciklopedijos skyreliai: 

„Gėlių daktarai“, „Augalai 

serga“. Žaidimas „Gėlė“. 

Savarankiška vaikų veikla. 

Tyrinėjimai gamtos 

kambaryje. 

Žaidimai, meninė 

veikla, kūrybiniai 

projektai. Atvirų durų 

dienos. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti kūrybinį 

mąstymą. Gebėti žaisti 

vaidmeninius, vaizduotės 

žaidimus. 

 

 

 

Gebėti dailės 

priemonėmis, spalvomis, 

formomis perteikti jausmus savo 

kraštui, pažinti tautos meninę 

kultūrą. 

 

 

Gebėti puošti aplinką 

savo ir žmonių pagamintais 

daiktais, komponuoti, derinti, 

surinkti detales į visumą. 

 

 

Gebėti eiti rateliu, šokti, 

groti vaikiškais muzikos 

instrumentais, dainuoti, imituoti, 

improvizuoti. 

 

 

Konstruoja, lipdo, 

piešia „žiemos paveikslą“, kuria 

ornamentus rūbams (šalikams, 

kepurėms, skaroms, pirštinėms). 

Dalyvauja įvairiuose 

renginiuose, šventėse, 

pramogose, parodose. 

Žaidžia spalvomis, jų 

deriniais, lieja, taško dažus, 

mėgaujasi spalvų žaismu tapant 

skirtingo storio teptukais. 

 

 

 

Pirštais, rankomis 

pajunta plastilino, modelino 

plastiškumą, formavimo 

galimybes. 

 

 

Atpažįsta ir įvardina 

girdėtą dainą, pasako, kokia 

muzika (rami, lėta, tranki). Groja 

vaikiškais muzikos 

instrumentais, dainuoja. 

 

Vaikų veikla. 

Sąlygų sudarymas 

spontaniškai vaiko 

kūrybai. 

 

 

 

Akvarelė, 

spalvotas popierius, 

vaškinės kreidelės, 

teptukai, piešimo 

sąsiuvinis, plastilinas, 

statybinė medžiaga – 

kaladės. 

Saviraiška, 

kūrybinės raiškos savaitė  

,,Mano gimtinė - Lietuva“, 

„Kaziuko mugė“. Vaikų 

darbų dailės parodos 

tėvams, visuomenei. 

Vaikiški muzikos 

instrumentai: barškučiai, 

metalofonai. Lietuvių 

liaudies rateliai, žaidimai. 
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KOVAS - „PIRMIEJI PAVASARIO ŽENKLAI“ 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslai: 1. Supažindinimas su pirmaisiais pavasario požymiais.  

              2. Draugiškumo, pagarbos, šiltų jausmų formavimas.  

              3. Meilės gamtai, ekologijai įgūdžių formavimas.  

              4. Supažindinimas su knygelių pasauliu. 

 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

 

VEIKSENOS 

 

UGDYMO APLINKA, 

METODAI, PRIEMONĖS 

 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti pasakoti apie 

metų laikų kaitą, orus, skirti 

metų laikus 

 

 

 

 

 

 

Skatinti būti 

draugiškais. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

laisvai, gyvai, kalbėti 

nesivaržant. Sakiniais išreikšti 

patirtus įspūdžius. 

 

 

 

Gebėti matyti gamtos 

grožio ekologinę vertę, kurti ją 

savo aplinkoje, pajusti žemės ir 

dangaus paslaptingumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažįsta ir supranta 

gamtą, aplinką, pajunta laiko 

tėkmę, gamtos ir žmogaus 

gyvenimo ritmo bendrumą. 

Varto knygas, enciklopedijas, 

dėlioja paveikslėlius. 

 

 

 

Savo elgesio 

pasvarstymai: „Kodėl taip 

pasielgiau?“. Grupės taisyklių 

prisiminimas ir 

išsiaiškinimas. 

Stengiasi taisyklingai 

kalbėti, pasakoti. Pratinasi 

klausytis kitų, išklausyti 

pokalbio, skaitomų pažintinės 

grožinės literatūros kūrinių. 

 

 

Diskutuoti, kaip 

palaikyti švarią, gražią 

Lietuvą. Ieško pavasario 

ženklų, eksperimentuoja su 

tirpstančiu sniegu. Tyrinėja, 

stebi gamtos reiškinius 

pavasarį. 

 

 

 

 

 

Enciklopedijos, knygos, 

paveikslėliai, stalo žaidimai. 

Tautosakos kūrinėlis „Ką šneka 

lašai?“ (rink. „Pavasarėlis“ 

senovinis kalendorius 

mažiesiems). Informaciniai tekstai 

„Kodėl keičiasi metų laikai“, 

„Orai“ (knyga „Mano pirmoji 

enciklopedija“). 

Lietuvių liaudies pasaka 

„Saulytė“. 

 

 

 

Raidynas, lietuvių 

liaudies pasakos, žaidimai, dainos, 

patarlės, priežodžiai, greitakalbės. 

Knygelės, periodiniai leidiniai, 

pasakos be galo, išgalvotos 

istorijos, juokų pasakos, pasakos 

apie gyvūnus.  

Enciklopedijos knygos, 

stalo žaidimai. M. Karčiausko 

eilėraštis „Vandenėlio 

kelionės“(aps. rink. „Žaliu 

krantu“). „Gamtos tyrinėjimo 

stalas“, knygos, enciklopedijos, G. 

Isoko kūrinėlis „Tyla“ (rink. 

„Pavasario žibintai“). Knyga 

„Gražaus elgesio abėcėlė“, 

paveikslėliai, žaidimai, knygos, 

? 
 

4.,,Mūsų graži Lietuvėlė ir jos 

švarūs ežerėliai ‘‘ 
 

 

3.,,Paslėpkime raideles 

stebuklingose knygelėse“ 
 

2.,,Mano delnuose šilti 

jausmai‘‘ 
 

 

1.,,Aš jaučiu pavasarį‘‘ 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

išvardinti pavasario požymius, 

metų laikus. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

suprasti savo elgesio pasekmes 

ir jas spręsti. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

gerbti taisyklingą, vaizdingą 

kalbą, domėtis knygomis. 

Ugdyti kalbos jausmą ir 

intuiciją. 

 

 

 

 

 

 

Skatinti domėtis 

artimiausia gamtine aplinka, 

pasauliu. Pažinti ir tyrinėti 

aplinką įvairiausiais jutimais. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti apibūdinti ir 

įvardinti pavasario požymius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minčių lietus „Kaip 

padovanoti draugui 

džiaugsmą?“ 

 

 

 

 

Tyrinėja, klausosi 

skaitymo, žiūrinėja knygų 

iliustracijas, atranda 

simbolius- raides, skaitmenis, 

natas, bando atpažinti 

parašytus žodžius.  Prisimena 

pasaką ir įvardija veikėjus. 

Tyrinėja, stebi 

gamtos reiškinius. 

Žemėlapyje skiria ežerus, 

miškus, kalvas. Pamini ežero 

ar upės pavadinimą, prie 

kurio maudėsi. Ieško 

informacijos apie gamtos 

reiškinius, gyvūnus, augalus, 

paukščius, orą, vandens 

telkinius, vietoves, dienos ir 

nakties kaitą, metų tėkmę. 

 

 

 

 

 

 

 

Apibūdina pavasario 

požymius, ieško pavasario 

ženklų gamtoje. Mokosi 

mintinai eilėraščius apie 

pavasarį. 

 

 

 

 

 

 

 

saviraiška. Iškarpos iš žurnalų su 

užduotėlėm, pasakos, raidynai. 

 

 

Žemėlapiai, knygos 

„Lietaus gamta“, „Mažieji miško 

turtai“, žaidimas „Atspėk, kas 

nupiešta knygelėje“, kortelės su 

žodžiais „knyga“, „knygelė“, 

„knygutė“, „Burtų knygelės“, 

„Sienos knyga“. 

V. Krėvės kūrinėliai 

„Perkūnas“, „Vaiva ir straublys“, 

tautosakos kūrinėliai 

„Vaivorykštė, „Laumės juosta“. 

 

 

 

Knygos, paveikslėlių 

serijos,  dėlionės, stalo žaidimai, 

enciklopedijos, savarankiška 

vaiko veikla, diskusijos, „minčių 

lietus“. Lietuvių liaudies sakmė 

„Saulė, mėnulis, žemė“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nemunėlis „Pavasario 

šventė“ (rink. „Purienos“), 

bibliotekėlės, vaikiška grožinė 

literatūra, paveiksliukai, 

inscenizacija, saviraiška, stalo 

teatras. Pasakos 

„Raudonkepuraitė“, „Jonukas ir 

Gretutė“, „Trys paršiukai“, 

„Saulytė“. 
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Gebėti maloniai 

bendrauti su bendraamžiais. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

vartyti knygeles, pasakoti, 

apibūdinti, netrumpinti 

galūnių, pasakoti pilnais 

sakiniais. 

 

 

 

 

 

Gebėti išklausyti 

grožinės literatūros kūrinėlių 

apie metų laikus, pavasarį. 

 

 

 

 

 

 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti modeliuoti 

aplinką savo žaidimuose, 

gamtos objektus ir reiškinius, 

vaizduoti dailės darbuose ir 

kitoje „kūrybinėje“ veikloje. 

Ugdyti gebėjimą kurti, 

interpretuoti, komentuoti 

veiklos rezultatus, vaidinti 

sukurtus vaidmenis ir 

situacijas. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

suprasti skirtingo žanro 

kūrinius.  

 

 

Gebėti improvizuoti 

piešiant, dainuojant, šokant. 

 

 

 

 

Nukopijuoti ant 

širdelės palinkėjimus. 

„Bičiulį nelaimėje pažinsi“ 

(patarlė). 

Varto knygeles, 

dalyvauja pokalbiuose, 

dialoguose, klausinėja, 

pasakoja, „kuria“, „skaito“, 

atpažįsta, vardija, kuria 

išgalvotas istorijas, pasakas, 

deklamuoja eilėraščius, 

iliustruoja knygas, atvirukus, 

mėgdžioja. 

 

Klausosi grožinės 

literatūros kūrinėlių apie 

pavasarį, ieško informacijos 

knygose, enciklopedijose, 

periodiniuose leidiniuose, 

kalendoriuose apie metų 

laikus. Skaito knygeles apie 

pavasarį vykstančias šventes, 

joms ruošiasi. 

 

 

Iliustruoja, 

modeliuoja, eksperimentuoja, 

kuria, spalvina, piešia, 

naudoja gamtinę medžiagą, 

buitines atliekas. 

Gamina darbelius iš 

smulkių ir stambių detalių, 

piešia kreidelėmis, pieštuku, 

tapo teptuku, pirštais. Piešia 

siužetinius piešinius. Klausosi 

pačių kuriamos muzikos. 

„Saulučių“ emblemų gamyba. 

Džiaugiasi, gėrisi, 

vertina savo ir draugų darbus, 

dainuoja daineles, šoka, 

žaidžia, improvizuoja. 

 

Klausosi skirtingo 

žanro kūrinių, diskutuoja. 

Kuria savo daineles, jas 

atlieka. 

 

 

Knygelės, diskusijos, 

pasakojimai, dailės priemonės, 

savarankiška vaikų saviraiška., 

patarlės. 

Parodos, kūrybinės 

raiškos ir saviraiškos savaitė, 

ekskursijos. Priemonės: gamtinė 

medžiaga, buitinės atliekos, 

spalvotas popierius, guašas, 

akvarelė, klijai, teptukas, 

štampukai, vaškinės kreidelės, 

flomasteriai, spalvoti pieštukai, 

modelinas, molis, plastilinas, tešla 

ir kt. 

Smulkios ir stambios 

detalės, kreidelės, pieštukai, 

teptukai, muzikos įrašai-diskai, 

vaikiški muzikos instrumentai: 

būgneliai, metalofonai, barškučiai, 

kaladėlės, švilpynės, skudučiai, 

birbynė. 

 

 

 

 

Vaikų meninė ir 

muzikinė veikla. 

 

 

 

Muzikos įrašai, dainelės, 

pačių sukurti dainelių žodžiai. 

 

 

 

 

 

Estafetės: „Kas 

greitesnis“, „Kas taiklesnis“. 

Judrūs žaidimai: „Varlės ir 

varnos“, Vėjas ir vaikai“, 

„Žvirbliai ir automobilis“. 

Sportinis inventorius: 

kamuoliai, gimnastikos suoliukas, 

lankai, kaspinai, virvės, smėlio 

maišeliai, kėgliai, gimnastikos 

sienelės, įvairūs žaislai. 
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SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Suvokti oro, vandens, 

žemės  naudą. 

 

 

 

 

Gebėti išreikšti save 

judesiu, kūno poza, bandyti 

suprasti savo ir kito 

išgyvenimus. 

 

 

Gebėti savarankiškai 

saugiai judėti, pasirinkti 

tinkamą žaidimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebėti rūpintis savo 

sveikata ir saugumu. Nori 

judėti, augti stiprus, 

ištvermingas, drąsus, sveikas. 

 

 

 

 

 

Visais pojūčiais 

tyrinėja tai, kas aplink-

įsižiūri, išklauso, bando 

suvokti žmogaus ryšį su 

gamta, augmenija, gyvūnija, 

atranda naudą ir žalą. 

Įvairiai judėdamas 

tyrinėja supančią erdvę ir 

sportines priemones. 

„Atbulomis pas draugą „ 

(padėti judėti einančiam 

saugiai ir teisinga kryptimi). 

Aktyviai veikia 

grupėje, salėje ir lauke. 

Fizinio ugdymo, ryto 

mankštos, laisvos veiklos 

metu išbando judėjimą 

vietoje, keičiant padėtis, 

judėjimą skirtingu tempu, 

skirtingomis kryptimis. 

Išbando įvairius vaikščiojimo, 

ropojimo, šliaužimo, lindimo, 

šokinėjimo, kamuolio 

mėtymo, gaudymo būdus. 

 

Lavina(si) rankų, 

kojų, kūno judesių tikslumą, 

taisyklingo kvėpavimo 

įgūdžius, koordinaciją, jėgą, 

ugdosi taiklumą, kūno 

saviraiškos gebėjimą ir kt. 

Sužino, kur ir kaip judėti 

saugu ar pavojinga. 

 

 

Judrūs, ramūs žaidimai. 

Paveikslėlių serijos apie 

vaistažoles, asmens higieną. 

Pokalbis „Kodėl sportuoti 

sveika“. 

 

Plakatai: „Nedegink 

žolės-nužudysi gyvybę“, 

„nedegink buities atliekų ir 

šiukšlių-neteršk oro“, „Neteršk 

vandens-nunuodysi žuvį“. 
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BALANDIS -  „GYVYBĖS RATE AUGU STIPRUS IR SVEIKAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tikslai:  1. Žinių įtvirtinimas apie parskrendančius paukščius.  

                               2. Supažindinimas su Velykų papročiais ir tradicijomis.  

                               3. Supažindinimas su žmogaus kūno sandara, asmens higiena.  

                               4. Gerumo, švelnumo įgūdžių formavimas savo mylimai mamai, artimam žmogui. 

 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

 

VEIKSENOS 

 

UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

? 
 

4.,,Mama, mano mama, aš tave 

myliu‘‘ 
 

 

3.,,Mano kūno paslaptys‘‘ 
 

 
2.,,Velykos - puošias 

žemė žiedais ir 

pumpurėliais‘‘ 
 

 

1.,,Paukšteliai gimtinėje‘‘ 
 

 



64 

 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

 Ugdyti gebėjimą 

domėtis pavasarį 

parskrendančiais paukščiais. 

Džiaugtis paukščių skelbiamu 

pavasariu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebėti pajusti švenčių 

laukimo džiaugsmą, jų 

nekasdieniškumą, sužinoti apie 

jų tradicijas, papročius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aiškintis  savo kūno 

paslaptis, tyrinėtų jutimus, 

gebėtu juos parodyti ir nusakyti. 

 

 

 Gebėti pasakoti apie 

Motinos dieną, įsidėmi kada ji 

švenčiama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stebi gamtą, 

paukščius, domisi jų gyvenimo 

būdu, kelia inkilėlius, netrukdo 

jų ramybės, nedrasko lizdelių. 

Varto knygeles, dėlioja 

paveikslėlių serijas, džiaugiasi 

pavasarinių gamtos grožiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalba, pasakoja, 

diskutuoja apie Velykų šventės 

papročius, tradicijas. Puošia 

grupę, džiaugiasi gera 

nuotaiką, dalyvauja šventėje. 

 

 

 

 Dalyvauja pokalbiuose 

apie žmogaus kūną, varto 

knygeles, stebi paveikslėlius, 

diskutuoja, aptaria, vardija ir 

pavadina kūno dalis. 

Pasvarstom, kurios kūno dalys 

reikalingiausios. Diskusija: „Ar 

gera būti tarp draugų“? 

 Pasakoja apie šeimos 

narius, pareigas, apibūdina 

profesijas, aiškinasi apie 

Motinos dienos šventę, aptaria 

kaip sveikins savo mamytes. 

 Pasakoja, diskutuoja, 

dalyvauja pokalbiuose apie 

parskrendančius paukščius. 

Pavadina paukščius, išvardina, 

kalbėdami naudoja 

mažybinius-maloninius 

žodžius, pamėgdžioja paukščių 

balsus. 

 

 

 

 

 Pokalbiai, diskusijos, 

„minčių lietus“, knygos, 

enciklopedijos, stalo 

žaidimai, kūrybiniai žaidimai, 

dėlionės, atvirutės, loto ir kt. 

Isoko kūrinėlis „Tyla“ (rink. 

„Pavasario žibintai“). Stalo 

žaidimas „Paukščių loto“, 

knyga „Ar pažįsti gamtą“. 

Stalo žaidimas „Paukščių 

loto“, V. Nemunėlio eilėraštis 

„Pavasario šventė“ (rink. 

„Purienos“). Paveikslėlių 

serijos apie parskrendančius 

paukščius. 

 Saviraiška vaikų 

veikla. Stalo žaidimai, 

dėlionės, knygos, 

paveikslėliai, didaktinis 

žaidimas „Ką slepia 

maišelis“, „Pavasario rytas“ 

(knyga „Dešimties mažylių 

kelionės“). 

 Knyga „Smagiai 

pažink savo kūną“, D. 

Haresdro kūrinėlis „Mano 

berniuko paslaptis“ (rink. 

„Saulės kelias“). J. 

Nekrošiaus eilėraštis 

„Pareigos“ (rink. „Žiedai, 

žiedai, bitutės darbai“). 

 K. Kubilinsko 

eilėraštis „Motulės 

rūpestėliai“ (rink. „Jums, 

mažieji“). 

 

 Diskusijos, „minčių 

lietus“, pokalbiai apie 

paukščius, paveikslėlių 

serijos, stalo žaidimai, 

tautosakos grožiniai 

kūrinėliai, smulkioji 

tautosaka, kūrybiniai-

vaidmeniniai žaidimai, 

paukščių karūnėlės. 
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KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

 Gebėti pasakoti, 

apibūdinti apie pavasarį 

parskrendančius paukščius, 

sakiniuose naudoti mažybinius-

maloninius žodžius, pamėgdžioti 

paukščių balsus. 

 Pratintis būti sveiku, 

saugiu, stipriu ir aktyviu. geba 

vienas kitą pasveikinti sulaukus 

Šv. Velykų. 

 

 

 Domėtis įvairiomis 

gyvybės formomis, žmogaus 

sveikata. 

 

 

 

 Gebėti pasakoti apie 

šeimos narius, profesijas, 

žodžiais reikšti savo jausmus 

mamai. 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

 Gebėti ieškoti ir gauti 

informacijos apie paukščius, jų 

gyvenimo sąlygas. 

 

 Gebėti suprasti ryšį tarp 

švenčių, metų laikų, tradicijų ir 

papročių, atkreipiant dėmesį į 

šventiniuose ritualuose 

naudojamus augalus-simbolius: 

verba, kiaušinis, marginimo 

raštai ir spalvos. 

 Geba pažinti savo kūną, 

suvokti jo galimybes, pažinti 

save ir kitus, lyginti su savimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geba vienas kitą 

pasveikinti sulaukus Šv. 

Velykų. Klausosi auklėtojos 

pasakojimų apie šią šventę. 

 

 

Ieško gyvybės 

paslapčių. Atranda įvairių 

gyvybės formų panašumus ir 

skirtumus, grupuoja, ieško 

informacijos apie augalus. 

 

 Pasakoja apie šeimos 

narius, apibūdina šeimos narių 

profesijas, rišliai deklamuoja 

eilėraščius, skirtus Motinos 

dienai, aktyviai bendrauja 

dialogine kalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ieško informacijos 

enciklopedijose, knygose apie 

paukščius, jų gyvenimo 

sąlygas, išorę. 

 Dalyvauja šventėse, 

stebi suaugusiuosius, klausosi 

jų pasakojimų, intuityviai 

suvokia kai kurių tautos 

švenčių prasmę. Dalyvauja 

šeimos, grupės, bendruomenės 

kultūriniame gyvenime. 

 Tyrinėja savo kūną, 

jausmus, domisi kitais, 

palygina save koks yra dabar ir 

buvo ankščiau. Įsimena jusles: 

lytėjimo, regos, uoslės, skonio. 

Padidinamuoju stiklu 

apžiūrinėja odą, raukšles. 

Klausytis muzikos užsidengus 

ausis. Ar girdime? Atidengti 

vieną ausį. Kaip girdime 

dabar? 

 

 Pokalbiai, 

pasakojimai, grožinės 

literatūros kūrinėliai, 

enciklopedijos. 

 

 

 J. Burkaus kūrinėlis 

„Velykos“(kn. „Mažųjų 

dainelės“) V. Nemunėlio 

eilėraštis „Pavasario šventė“ 

(rink. „Purienos“) Žaidimas 

„Velykinio pašto dėžutė“. 

Atvirukai, eilėraščiai 

apie mamas, stalo žaidimas 

"Profesijos". Pokalbiai, 

pasakojimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stalo žaidimas 

„Paukščių loto“, kalbos 

žaidimai, eilėraščiai, pasakos, 

apsakymai. 

 Atvirų dienų dienos, 

pramogos, kūrybinės raiškos 

ir saviraiškos savaitė, 

Velykos.  

 

 

 

 Žaidimas „Išklausyk 

ir padaryk“. Kūrybinis-

vaidmeninis žaidimas 

„Svečiai“, „Šeima“. 
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 Geba išreikšti savo 

jausmus, emocijas artimiems 

žmonėms, jaučia pagarbą 

tėvams, mamai. 

 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

 Gebėti išreikšti patirtus 

įspūdžius, improvizuoti pagal 

muziką ir vaidinimą. 

 

 

 

 Gebėti eksperimentuoti 

su dailei, lipdimui skirtomis 

medžiagomis, savarankiškai 

naudotis dailės priemonėmis, 

marginant kiaušinius. 

Gebėti išgyventi 

kūrybos džiaugsmą, spontaniškai 

reikšti jausmus, sumanymus 

meninėmis priemonėmis. 

 

 Gebėti  šokti ritmiškai, 

pagal muziką ir keisti rato 

kryptį, inscenizuoti ratelius, 

pasakas su dainuojamais 

intarpais, skirtus mamytėms. 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO  

KOMPETENCIJA: 

 Gebėti spontaniškai 

išreikšti savo nuotaiką, mintis 

savo kūno poza, judesiu. 

 

 

 

 Gebėti pasakoti apie 

augalus, gėles, suvokti kuo 

žmonių sveikatai naudingi 

augalai, gėlės. 

 

 Ugdyti nuostatą augti 

sveikam, stipriam, įgyti žinių 

apie sveikatos saugojimą ir 

stiprinimą. 

 

 Diskutuoja, pasakoja 

apie savo artimus žmones, 

kokius darbus atlieka namuose, 

dalyvauja tradicinėse vaikų ir 

tėvų vakaronėse. 

 

 

 Atranda įvairių 

gyvybės formų panašumus ir 

skirtumus, ieško informacijos 

apie gyvūnus, augalus, gamtos 

kitimą. Piešia, tapo, 

improvizuoja. 

 Eksperimentuoja, 

puošia, tapo, lipdo, modeliuoja, 

naudoja įvairia įvairią techniką, 

margina, dekoruoja, žaidžia. 

 

 Piešia, tapo, lipdo, 

aplikuoja, karpo, gėrisi ir 

vertina savo ir draugų darbais, 

improvizuoja, dainuoja, 

žaidžia, šoka ratelius. 

Ritmiškai šoka 

ratelius, dainuoja, deklamuoja 

eilėraščius, vaidina mamytėms 

inscenizuoja, muzikuoja. 

 

 

 

 

 Lavina kūno judesių 

tikslumą, kvėpavimo įgūdžius, 

koordinaciją, jėgą, ištvermę, 

žaidžia įvairius judriuosius 

žaidimus. 

 

 Supranta, kad gėlės ir 

augalai naudingi žmogaus 

gyvenimui, sveikatai, supranta 

gamtos poveikį žmogaus 

sveikatai. Pasakoja, diskutuoja. 

 Stengiasi kontroliuoti 

savo emocijas, padėti kitiems. 

 

 

 

 

 Savarankiška vaikų 

veikla. 

 

 

 

 

 

 Dailės priemonės: 

akvarelė, guašas, kreidelės, 

spalvotas popierius ir kt., 

muzikos instrumentai. 

 

 

 Pramogos, 

savarankiška vaikų veikla. 

 

 

 

 Kūrybinės raiškos 

savaitės, parodos, koncertai, 

konkursai, atvirų durų dienos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskusijos „Kaip 

išvengti pavojingų daiktų“. 

Imitacinio pobūdžio  

žaidimai, pasivaikščiojimai 

lauke, savaiminė vaikų 

veikla. 

 Išvykos į gamtą, 

žaidimas „Gėlė“. Savaiminė 

vaikų veikla. 

 

 

 Sportinis inventorius: 

kamuoliai, lankai, suolelis ir 

t.t. Judrus žaidimas „Daryk 

kaip aš“. 
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 Gebėti elgtis 

savarankiškai, suprasti kas bloga 

ir kas gera, derinti ketinimus ir 

veiksmus. 

 Išklauso, derina 

ketinimus, veiksmus, pastebi ir 

priima, pats rodo dėmesį 

kitiems, pastebi ir įvertina. 

 

 Judrūs žaidimai pagal 

vaikų sumanymą. 
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GEGUŽĖ - "SUKURSIU SAVITĄ PASAULĮ - PILNĄ SAULĖS SPINDULIŲ" 

 

   

 

 

 

  

  

 

             Tikslai:   1. Supažindinimas su pavasario gėlėmis.  

                            2. Žinių įtvirtinimas ir formavimas.  

                            3. Supažindinimas su žmonių profesijomis, darbais.  

                            4. Supažindinimas su saulės teikiamais malonumais. 

 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

 

VEIKSENOS 

 

UGDYMO 

APLINKA, METODAI, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti atrasti, pamatyti, 

pasidžiaugti gėlių žiedais, jų 

gaivumu, spalvingumu, 

gyvybingumu. 

 

 

 

 

Gebėti džiaugtis savimi 

ir pasijusti reikšmingu didelės 

bendruomenės nariu. 

 

 

 

Gebėti džiaugtis, gerėtis 

ir vertinti savo, draugų ir 

suaugusiųjų darbais. 

 

 

Gebėti domėtis žmonių 

veikla, daiktais, sumanymais, 

nuomone ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakoja, klausinėja 

apie pirmąsias pavasario gėles: 

snieguoles, žibutes, narcizus, 

tulpes, pienes. 

 

 

 

 

Pratinasi klausytis, 

išklausyti pokalbio sekimo, 

deklamavimo. Domisi žmonių 

veikla, jų atliekamais darbais, 

atsižvelgdamas į situaciją 

stengiasi tinkamai elgtis. 

Klausinėja apie gamtą, 

gamtos reiškinius. Domisi 

naujų, nežinomų žodžių 

reikšmėmis. Pasakoja savo 

patirties įspūdžius. 

Žaidžia, bendrauja, 

diskutuoja, domisi skaičiais, 

raidėmis, geometrinėmis 

formomis, dalyvauja 

kompleksinėse atvirose 

veiklose. 

 

 

 

Enciklopedijos, 

knygos, paveikslėliai, stalo 

žaidimai: Gėlių loto, Sudėk ir 

papasakok, žaidimas „Žydi 

nežydi“. L. Gutausko eilėraštis 

„Žydinčios obelys“ (rink. „Kur 

nakvoja vėjai“). Bendravimo 

situacijų modeliavimas. 

Atvirų durų dienos. 

 

 

 

 

 

Knygos, stalo 

žaidimas „Profesijos“, įvairūs 

žaislai, paveikslėliai, dėlionės, 

statybinė medžiaga. 

 

V. Račicko kūrinėlis 

„Kodėl reikia dirbti“ („Genys“ 

1988 m., Nr. 5) Patarlės 

„Tinginys du kartus dirba“, 

„Daug rankų didžią naštą 

pakelia". 

 

1.,, Švieski saulyte ir 

sušildyki gėlytę ‘‘ 

 
 

2. ,,Keliaukime į žinių 

šalį‘‘ 

 
 

3. ,, Kiek darbelių, kiek 

darbų ‘‘ 

 
 

4. ,, Mūsų pasaulis pilnas 

saulės spindulių ‘‘ 

 
 

? 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti apžiūrėti gėlių 

žiedus, suskaičiuoti žiedlapius, 

jų eiles, įsižiūrėti į viduriukus, 

stebėtis jų įvairovę. 

 

 

 

 

 

 

Gebėti ieškoti ir gauti 

informacijos apie gamtos 

reiškinius, augalus, gebėti matyti 

gamtos grožį ir kurti jį savo 

aplinkoje. 

 

 

 

 

 

 

Gebėti išvardinti, 

apibūdinti žmonių profesijas. 

 

 

 

 

 

Gebėti dalyvauti 

veiklose, pasitikėti savo jėgomis, 

didžiuotis savimi, domėtis 

skaičiais, raidėmis ir kt. 

 

 

 

Apžiūri, tupinėja, stebi 

gėlių žiedus, lapelius, 

viduriukus, stiebus, apžiūri pro 

padidinamąjį stiklą, nusako 

spalvas, aptaria augalų 

gyvenimo sąlygas. 

 

 

 

 

Ieško informacijos 

knygose, enciklopedijose apie 

augalus, gėles, visais pojūčiais 

tyrinėja tai kas aplink, įsižiūri, 

įsiklauso, uodžia, liečia, 

atranda augmenijos panašumus 

ir skirtumus, žmogaus ryšį su 

gamta, augalais perimant 

tradicinį požiūrį į augmeniją, 

gamtą, atranda jų naudą, žalą ir 

t.t. 

Vardina, apibūdina 

profesijas, dėlioja paveikslėlius 

su žmonių atliekamais darbias, 

išvardina kokius  darbus atlieka 

žmonės, ką dirba, varto 

knygeles, ieško informacijos 

enciklopedijose. 

Dalyvauja atvirose 

veiklose, reiškia savo emocijas, 

domisi skaičiais, raidemis, 

geometrinėmis formomis, 

diskutuoja apie patirtus 

įspūdžius, žaidžia įvairius 

žaidimus. 

 

 

 

 

Pokalbis „minčių 

lietus‘, stebėjimai, tyrinėjimai, 

knygos, enciklopedijos, gėlių 

žiedai: narcizai, tulpės, pienės, 

pakalnutės ir kt. Didaktinis 

žaidimas „Surask vienodas 

gėlytes“, „Gėlių loto“, 

padidinamasis stiklas. R. 

Kazlausko knyga „Lietuvos 

gamta“. 

Vaižganto kūrinėlis 

„Mano žolynėliai“.  Atvirų 

durų dienos. Savarankiška 

vaikų veikla. Paveikslėlių 

serijos. Vaižganto „Bitės 

lankonys“ (rink. „Mikutis 

gamtininkas“) 

 

 

 

 

Knygos, stalo 

žaidimai, didaktiniai žaidimai, 

kortelės, paveikslėliai su 

žmonių profesijomis, loto, 

žaidimas „Kas ką dirba“.  

Skėrio knyga „Ką žmonės 

dirba visą dieną“ 

Kortelės su 

skaitmenimis, raidėmis, 

geometrinėmis formomis. 

Vaikų savarankiška ir 

individuali veikla, žaidimas 

„Išklausyk, įsimink ir 

padaryk". 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Gebėti apibūdinti 

pavasario gėles, papasakoti 

kokiu metų laiku jos žydi, 

pasidžiaugti gamta, pasakoti iš 

paveikslėlio. 

 

 

 

 

Apibūdina, pasakoja, 

dalyvauja „minčių lietuje“ apie 

pavasario gėles, išvardina jų 

pavadinimus, kada žydi, bando 

nusakyti spalvas.  Deklamuoja 

eilėraščius, klausosi pasakų, 

apsakymų, smulkiosios 

 

 

Atvirų durų dienos, 

kūrybinės raiškos savaitė. 

Knygos, enciklopedijos, 

smulkioji tautosaka, 

paveikslėlių serijos apie gėles, 

pavasarį.  J. Degutytės 

eilėraštis „Aš ieškau 
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Gebėti bendrauti, 

suprasti, kalbėti, aiškintis, atrasti 

žodžių ir kalbos prasmę. Išreikšti 

mintį žodžiais, sakiniais, juos 

modeliuoti siekiant kalbos 

taisyklingumo. 

 

 

 

 

Gebėti darbą suvokti 

kaip vertybę, padedančią sukurti 

viską, kuo mes naudojamės - tai 

kasdienis rūpinimąsi savimi ir 

kitais. 

 

 

 

Domėtis socialiniais 

reiškiniais (įvykiais, 

vykstančiais mieste), gebėti 

didžiuotis savimi, pasijusti 

reikšmingu didelės 

bendruomenės nariu. 

 

tautosakos kūrinėlių. 

 

 

 

Kalba kitam, kalbasi 

bendraudami tarpusavyje su 

draugais, pedagogais, pasakoja 

patirtus įspūdžius, nutikimus, 

apibūdina daiktus, seka 

pasakos, klausinėja, įvardija, 

deklamuoja, dalyvauja 

pokalbyje, diskusijose, 

stengiasi kalbėti taisyklingai, 

gyvai, įtaigiai. 

Pasakoja apie žmonių 

darbus, profesijas. Vartoja 

mažybinius-maloninius 

žodžius, prieveiksmius, 

apibendrinančias sąvokas. 

Tyrinėja savo jausmus, kūną, 

kalbą, domisi kitais, jų 

daiktais, sumanymais ir kt. 

Žaidžia socialinius 

žaidimus: vaidmeninius, 

situacijų, modeliavimo 

žaidimus. Domisi suaugusiųjų 

gyvenimu, pasitiki artimaisiais, 

seka jų pavyzdžiu, iš jų 

mokosi. 

 

žibuoklės“. Stalo žaidimas 

„Gėlių loto“.  Navakausko 

eilėraštis „Gėlytė ir kirmelytė“ 

(rink. „Jums maži ir didesni“). 

Vaizdinės priemonės, 

knygos, įvairūs vaikiški 

žurnalai, žaislai. P. Mašioto 

kūrinėlis „Jonukas ir bitelė“ 

(rink. „Senelio pasakos“). 

Savarankiška vaikų veikla. 

 

 

 

 

Z. Gaižauskaitės 

eilėraštis „Leisk man viską 

padaryti“ („Genys“ 1985 m. 

Nr. 10)  Žaidimas „Atrink 

pagal profesijas darbo 

įrankius“. 

 

 

Patarlės, greitakalbės, 

mįslės, pasakos, apsakymai, 

eilėraščiai, stalo, didaktiniai 

žaidimai. Savarankiška vaikų 

veikla, kūrybiniai-

vaidmeniniai žaidimai. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Gebėti pajusti kalbos 

grožį, skambumą, ritmą, 

deklamuojant, pasakojant, 

dainuojant. Gebėti įsiklausyti į 

gamtos ir muzikos garsų pasaulį. 

Gebėti užbaigti darbelį, 

pasidžiaugti ir pristatyti, 

atpažinti tuos pačius puošybos 

elementus. 

 

 

 

Gebėti bendrauti, 

atskleisti, išreikšti save kalba, 

intonacija, garsu, judesiu, 

mimika, spalvomis, linijomis, 

formomis. 

 

Klauso, atpažįsta, 

vardija, pasirinkdami kalbinę 

raišką, papildydami ją 

meniškai, pantomima, 

dainuodami. 

Piešia kreidelėmis, 

pieštuku, tapo teptuku, pirštais, 

bando piešti siužetinius 

piešinius, kerpa žirklėmis. 

Grožisi žmogaus kalbos atskirų 

žodžių melodingumu, ritmu, 

tempu ir pan. 

Intuityviai suvokia 

suaugusio nuostatas, etines 

vertybes. 

 

 

 

Teptukas, kreidelės, 

pieštukai, piešimo sąsiuvinis, 

muzikos instrumentai: dūdelės, 

armonikėlės, metalofonai, 

būgneliai. 

Išvykos į miestą, 

konkursų, parodų 

organizavimas. 

 

 

 

 

Miesto ikimokyklinių 

įstaigų bendras kūrybinis 

projektas „Vaikystės 

spindulėlis“. 
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Gebėti fantazuoti, 

improvizuoti. 

 

Diskutuoja, kalbasi 

apie patirtus įspūdžius, įvardija 

santykius tarp žmonių, stebi 

filmus, parodas, koncertus. 
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BIRŽELIS - ,,BIRŽELIS-ŽAIDIMŲ BROLELIS’’ 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Tikslas: 1. Supažindinimas su vasaros požymiais.  

                           2. Supažindinimas su mažais gyvūnėliais,  jų stebėjimas,  globojimas.  

                         3. Supažindinimas su Joninių šventės papročiais ir tradicijomis.  

                         4. Supažindinimas su vasaros spalvotomis paletėmis. 

? 
 

4. ,,Vasaros 

spalvos’’. 
 

2. ,,Basomis per 

žolę’’. 
 

3. ,,Nupinkime 

Joninių vainiką (Rasos 

šventė)’’. 
 

1. ,,Pasitikime 

vasarėlę’’. 
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IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS „VARTELIAI“ SIŪLOMOS TEMOS IR POTEMĖS 

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS UGDOMOJO PROCESO PLANAVIMUI 

I.RUGSĖJIS – „IR ATĖJO RUDENĖLIS“ 

1.„Saugūs rudens keliai, takeliai ir gatvės“. 

2.„Mano šeima“. 

3.„Aš grupėje“. 

4.„Mano miestas – Šiauliai“. 

II.SPALIS – „KRENTA AUKSINIAI MEDŽIŲ LAPAI“ 

1.„Rudens gėrybės“. 

2.„Krenta lapai pamažu, rudenėli, kaip gražu“. 

3.„Miškas rudenį“. 

4.„Kiek darbelių, kiek darbų“. 

III.LAPKRITIS – „LIK, SVEIKAS RUDENĖLI“ 

1.„Vieni auga, kiti sensta“. 

2.„Žiemkenčio kelias“. 

3.„Mus supanti erdvė“. 

4.,,Rudenėlio palydos‘‘. 

IV.GRUODIS – „ŽIEMUŽĖLE, KAIP GRAŽU“ 

1.,,Tu, Žiemuže, tu graži, sidabriniame važy‘‘. 

2.,,Šilti jausmai baltais žiedeliais sninga‘‘. 

3.,,Paukščiai, gyvūnai  - mūsų draugai‘‘. 

4.,,Mūs širdelėje džiugu - laukiam švenčių mes linksmų‘‘. 

V.SAUSIS – „PIRMAS NAUJŲ METŲ MĖNUO“ 

1.,,Rieda metų ratai‘‘. 

2.,,Kur gyvena laikas?‘‘ 

3.,,Aplink sniegas baltas-mažiems paukšteliams šalta‘‘. 

4.,,Žiemos pasakos‘‘. 

VI.VASARIS – „SNIEGO PILĮ PASTATYSIU, SNIEGO SENĮ NULIPDYSIU“ 

1.,,Senių Besmegenių šalyje‘‘. 

2.,,Mano širdelė – Lietuva‘‘. 

3.,,Aš auginu‘‘. 

4.,,Amatai, verslai, meistrystė‘‘. 
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VII.KOVAS – „LAUKAIS, MIŠKAIS IR KLONIAIS PAVASARIS ATJOJA“ 

1.,,Pavasario pranašai‘‘. 

2.,,Ką pasakoja raidelės‘‘. 

3.,,Drabužėlių pilna spinta‘‘. 

4.,,Žemė - žmonių planeta‘‘. 

VIII.BALANDIS – „JAU DIENELĖS VIS ŠILTYN“ 

1.,,Pavasarėli, tu ir vėl sugrįžai‘‘. 

2.,,Kiek manyje paslapčių‘‘. 

3.,,Rid-rid-rid margučiai‘‘. 

4.,,Prie mamytės prisiglausiu‘‘. 

IX.GEGUŽĖ – „ŠVYTĖK, PAVASARĖLI, GRAŽIAUSIOMIS SPALVOMIS“ 

1.,,Žemė puošiasi žiedais‘‘. 

2.,,Kelionė į Žinių šalį‘‘. 

3.,,Mano svajonės‘‘. 

4.,,Vaikystės spindulėlis‘‘ 

X.BIRŽELIS – „BŪK PASVEIKINTA, VASARĖLE“ 

1.,,Saulėtos ir gražios vasaros dienos‘‘. 

2.,,Tokia svaiginanti jūros žydrynė...‘‘.  

3.,,Ten, kur medžiai moja šakomis‘‘. 

4.,,Poilsiauju su draugais‘‘. 
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RUGSĖJIS - ,,IR ATĖJO RUDENĖLIS‘‘ 

 

 

 

 
         Tikslas: 1. Supažindinti vaikus su grupės taisyklėmis ir tradicijomis.  

                       2. Supažindinti su Šiaulių herbu, įžymiomis vietomis bei žmonėmis.  

                       3. Įtvirtinti žinias apie saugaus elgesio kelyje taisykles. 

                       4. Skatinti vaikų norą domėtis savo šeima, jos tradicijomis. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO METODAI, 

APLINKA, PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą laikytis 

grupės taisyklių. 

 

Lavinti gebėjimą 

išsakyti savo nuomonę. 

 

Ugdyti gebėjimą kreiptis 

pagalbos. 

 

Ugdyti meilę savo 

tėvams, seneliams ir kitiems 

šeimos nariams. 

 

 

Siūlo savo idėjas, 

patarimus, išklauso kitų 

sumanymus. 

Išvyka į miestą, 

dalyvauja pokalbiuose, 

„minčių lietuje‘‘. 

Susitinka su policijos 

pareigūnu, aptaria kelių eismo 

taisykles. 

Apžiūri draugų 

nuotraukų albumus, sudaro 

šeimos medį. 

 

•Pasisveikinimo ritualas. 

Priemonės: paveiksliukai, 

plakatai, pokalbis, diskusija, 

išvyka, knygų vartymas. 

•Priemonės: knygos, pokalbis, 

kūrybiniai žaidimai: „Šeima“, 

„Policija“, „Kelio ženklai“. 

•Priemonės: stalo žaidimai, 

plakatai, pokalbis, pasakojimas 

apie šeimą. 

•Priemonės: albumai, popierius, 

pieštukai, dažai. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

nuosekliai reikšti savo mintis. 

 

 

Lavinti gebėjimą 

sutelkti dėmesį ir išklausyti. 

 

 

 

Gebėti išklausyti 

perteikiamą informaciją. 

 

 

Skatinti taisyklingai 

kalbėti. 

 

 

 

 

 

 

Pasakoja, dalyvauja 

pokalbyje. 

 

 

Įvardija įžymias vietas, 

varto albumus apie Šiaulių 

herbą, paminklus, įžymius 

žmones. 

 

Kalbasi su policijos 

pareigūnu. 

 

 

Pasakoja apie šeimą, 

atsako į klausimus. 

 

 

•Pokalbis, pasakojimas, grupėje 

esančių priemonių 

demonstravimas. Priemonės: 

įvairios ugdymo priemonės. 

•Pokalbis, pasakojimas, 

ekskursija į miestą, į muziejus. 

Priemonės: albumai, žurnalai, 

plakatai. 

•Pokalbis, paaiškinimas, 

viktorina „Saugus kelias“. 

Priemonės: vaizdinė medžiaga, 

paveiksliukai. 

•Pasakojimas, kūrybiniai 

žaidimai „Namai“, 

„Parduotuvė“, nuotraukų 

aptarimas. Priemonės: 

nuotraukos, stalo žaidimai, 

siužetiniai žaislai. 

2.„Saugūs rudens keliai, 

takeliai ir gatvės“. 

 
 

? 
 

3.„Mano šeima“. 

 
 

1.„Aš grupėje“. 

 
 

4.„Mano miestas – 

Šiauliai“. 
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UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO METODAI, 

APLINKA, PRIEMONĖS 

SVEIKATOS  SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą laikytis 

susitarimų ir taisyklių. 

Ugdyti asmens higienos 

įgūdžius. 

Ugdyti gebėjimą saugiai 

elgtis kelyje. 

 

 

 

Stengtis augti sveikam. 

 

 

Nustato grupės 

taisykles. 

 

Kalbasi apie asmens 

higieną ir švarą. 

Apžiūri plakatus ir 

paveikslėlius apie saugų eismą. 

 

 

 

Kalbasi apie mitybą, 

vaisių, daržovių naudą 

žmogaus sveikatai. 

 

•Diskusijos. Priemonės: 

kortelės, paveikslėliai. 

•Pokalbis, demonstravimas. 

Priemonės: knygos, plakatai. 

•Pokalbis apie kelio ženklus ir 

eismo taisykles, 

demonstravimas.  

Priemonės: plakatai, 

paveikslėliai. 

•Pokalbis, diskusija.  

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO METODAI, 

APLINKA, PRIEMONĖS 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Palaikyti domėjimąsi 

grupės ir lauko aplinka. 

 

Formuoti skaičiavimo 

įgūdžius. 

 

 

Supažindinti vaikus su 

technika. 

 

 

    

Gebėti papasakoti 

žmogaus gyvenimo ciklą. 

 

 

Susipažįsta su grupės 

kampeliais. 

 

Skaičiuoja namus, 

gatves, paminklus. 

 

 

Susipažįsta su policijos 

automobiliu, šviesoforu, 

pėsčiųjų perėja. 

 

 

Sudeda iš paveikslėlių 

žmogaus gyvenimo liniją. 

 

 

•Pasakojimas, paaiškinimas. 

Priemonės: įvairios ugdymo 

priemonės. 

•Stebėjimas, skaičiavimas, 

pakartojimas. Priemonės: 

knygos, albumai. 

•Žaidimas „Kelio ženklai“, 

demonstravimas. Priemonės: 

žaidimų aikštelės, šviesoforas, 

pėsčiųjų perėja, tikras policijos 

automobilis. 

•Pokalbis, pasakojimas, 

skaitymas. Priemonės: 

paveikslėliai. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO METODAI, 

APLINKA, PRIEMONĖS 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

kūrybiškai naudoti įvairias dailės 

priemones. 

Supažindinti su liaudies 

žaidimais, rateliais, dainomis. 

 

 

Ugdyti gebėjimą groti 

muzikos instrumentu. 

 

 

Piešia tema „Mano 

draugas“. 

 

Dainuoja, šoka, 

mokosi liaudies žaidimų, 

ratelių. 

 

Bando groti muzikos 

instrumentu. 

 

 

•Piešimas. Priemonės: popierius, 

įvairūs dažai, flomasteriai, 

pieštukai. 

•Stebėjimas, pakartojimas, 

muzikinė veikla. Priemonės: 

šokių apranga, avalynė. 

•Stebėjimas, pakartojimas, 

muzikinė veikla. Priemonės: 

įvairūs muzikos instrumentai. 
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Ugdyti gebėjimą tiksliai 

nuspalvinti figūras. 

Atlieka įvairias 

spalvinimo užduotis. 
•Demonstravimas, pakartojimas, 

spalvinimas. Priemonės: 

spalvinimo knygelės, pieštukai. 
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SPALIS - ,,KRENTA AUKSINIAI MEDŽIŲ LAPAI‘‘ 

 

 

 

 

  
 

Tikslas: 1.Įtvirtinti žinias apie daržovių naudą žmogui.  

              2. Įtvirtinti vaikų žinias apie rudens spalvas.  

              3. Skatinti pastebėti gamtoje vykstančius pasikeitimus, pajusti miško gyvenimo kaitą.  

              4. Ugdyti pagarbą žmogaus darbui. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI,                         

APLINKA, PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti savo nuomonę, 

jausmus. 

Lavinti gebėjimą 

domėtis aplinka, gamtos 

dovanomis, jas tausoti, vertinti. 

 

Ugdyti gebėjimą 

vertinti miško naudą žmogui. 

 

Ugdyti gebėjimą 

pasakyti kuo domisi. 

 

Pasakoja, išklauso kitų 

nuomonę, gamina darbelius iš 

gamtinės medžiagos, žaidžia 

didaktinius žaidimus. 

Stebi įvairią aplinką, 

tyrinėja lapus, apibūdina 

skirtumus, dalinasi įspūdžiais, 

džiaugiasi. 

Pasakoja, skaito knygas, 

eilėraščius. 

 

Pasakoja, stato iš 

kaladėlių namą, atlieka bendrą 

darbą. 

 

Pasakojimas, 

diskusija, rudens gėrybių 

paroda, „Vitaminų šventė“.  

 

Priemonės: gamtinė 

medžiaga, teatrinės veiklos 

priemonės, didaktiniai 

žaidimai, vaisiai, daržovės.  

Priemonės: 

didaktiniai žaidimai, gamtinė 

medžiaga, knygos.  

Pokalbis, siužetiniai-

vaidmeniniai žaidimai.  

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI,                         

APLINKA, PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Sudominti grafiniais 

simboliais (raidėmis, žodžiais). 

 

 

Lavinti gebėjimą 

pasakoti apie gamtos grožį. 

 

 

 

 

Ugdyti sakytinę vaiko 

kalbą. 

 

 

 

Užrašo pavadinimus 

vaisiams ir daržovėms. Mokosi 

eilėraščių, skaito pasakas, kuria 

sveiko maisto valgiaraštį. 

Bendrauja tarpusavyje, 

reiškia savo įspūdžius apie 

gamtą. 

 

 

 

Kuria pasakas, vaidina, 

deklamuoja eilėraščius, mena 

mįsles. 

 

 

Skaitymas, 

inscenizavimas, žaidimai 

„Sugalvok žodį“. Priemonės: 

knygos, popierius, 

flomasteriai. 

Vaidinimas „Grybų 

karas“; siužetiniai žaidimai, 

darbelių paroda. Priemonės: 

teatrinės veiklos priemonės, 

popierius, dažai. 

Pasakojimas, 

diskusija, judrieji žaidimai, 

didaktiniai žaidimai. 

1. „Rudens gėrybės“. 

 
 

2. „Krenta lapai pamažu, 

rudenėli, kaip gražu“. 

 
 

3. „Miškas rudenį“. 

 
 4. „Kiek darbelių, kiek 

darbų“. 

 
 

   ? 
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Lavinti gebėjimą 

fantazuoti, pasakoti. 

 

 

 

 

 

Atsakinėja į klausimus, 

diskutuoja, klausinėja, kalba apie 

profesijas, skaito tekstus. 

Priemonės: knygos, stalo 

žaidimai, teatrinės veiklos 

priemonės. 

Didaktiniai žaidimai 

„Atspėk, kas tai“, pokalbis, 

diskusija. Priemonės: stalo 

žaidimai, knygos. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI,                         

APLINKA, PRIEMONĖS 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti supratimą apie 

sveikatą ir jos laikytis. 

 

 

Lavinti gebėjimą 

prisitaikyti aprangą įvairiam 

metų laikui. 

 

Ugdyti gebėjimą 

saugiai elgtis gamtoje. 

 

 

Lavinti gebėjimą 

savarankiškai sutvarkyti stalą ir 

žaidimų vietą. 

 

 

 

Ragauja sultis, įvairias 

salotas, kalba, diskutuoja, varto 

knygas. 

 

Savarankiškai apsirengia 

į lauką, tvarkingai susideda 

rūbus, moka juos pasirinkti pagal 

oro sąlygas. 

Diskutuoja, kalbasi, kaip 

elgtis miške, varto knygas ir 

paveikslėlius. 

 

Žaidžia, dalyvauja 

veikloje, dalijasi įspūdžiais. 

 

 

 

 

Pokalbis, diskusija, 

parodos,  žaidimai. 

Priemonės: knygos, sultys, 

daržovių salotos. 

Pokalbis, 

paaiškinimas. Priemonės: 

paveikslėliai. 

 

Pokalbis, diskusija, 

paaiškinimas. Priemonės: 

vaizdinės ugdymo priemonės, 

knygos. 

Pokalbis, diskusija, 

kūrybiniai žaidimai „Šeima“, 

„Darželis“. Priemonės: stalo 

žaidimai. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI,                         

APLINKA, PRIEMONĖS 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti spalvą, formą, dydį, 

panašumus, skirtumus. 

 

 

 

 

Lavinti gebėjimą 

tvarkyti įstaigos aplinką. 

 

 

Skatinti domėtis gamta. 

 

 

 

 

Palygina, skaičiuoja, 

matuoja, dalijasi patirtimi, ieško 

panašumų ir skirtumų. 

 

 

 

 

 

Aptaria, ką žmonės 

veikia rudenį, žiemą, pavasarį. 

Diskutuoja apie švaros savaitę. 

 

Pasakoja, kas gaminama 

iš medienos, kas gyvena miške, 

kaip miško gyvūnai ruošiasi 

žiemai. 

 

Judrieji žaidimai, 

kūrybiniai žaidimai, 

didaktiniai žaidimai, 

demonstravimas, 

pasakojimas, lyginimas, 

analizavimas. Priemonės: 

stalo žaidimai, knygos, 

enciklopedijos. 

Aptarimas, diskusija, 

demonstravimas, kūrybiniai 

žaidimai. Priemonės: knygos, 

šluota, kibiras, pašluostė. 

Kūrybiniai žaidimai, 

didaktiniai žaidimai, 

demonstravimas, aptarimas, 

pasakojimas, stebėjimas. 
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Ugdyti norą dirbti 

įprastus kasdieninius darbus. 

 

 

 

 

Tvarko savo priemonių 

krepšelius, grupės žaislus. 

Kalbasi su draugais apie švarą. 

Priemonės: vaizdinės ugdymo 

priemonės, knygos. 

Pokalbis, 

demonstravimas, aptarimas. 

Priemonės: rašymo priemonių 

krepšeliai, žaislai. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI,                         

APLINKA, PRIEMONĖS 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Žadinti teigiamą 

nuostatą meninei veiklai. 

 

 

Lavinti gebėjimą 

spalvomis perteikti gamtos 

formų, spalvų įvairovę. 

 

 

Ugdyti meninius 

gebėjimus.  

 

  

Ugdyti gebėjimą 

pasiruošti veiklai ir susitvarkyti 

darbo vietą. 

 

Dainuoja daineles apie 

vaisius ir daržoves, šoka ratelius, 

žaidžia žaidimus, piešia, 

aplikuoja. 

Piešia, tapo, lipdo 

įvairius augalus, komponuoja 

įvairių spalvų, formų, dydžių 

lapus, žoles, sėklas. 

 

Klausosi įrašų su 

paukščių balsais, improvizuoja, 

vaidina. 

 

Susideda priemones 

veiklai, susitvarko po veiklos. 

 

Piešimas, judrieji 

žaidimai, kūrybiniai žaidimai. 

Priemonės: popierius, dažai, 

flomasteriai, klijai, žirklės. 

Piešimas, lipdymas, 

stebėjimas. Priemonės: 

gamtinė medžiaga, popierius, 

dažai, klijai, žirklės, 

flomasteriai, modelinas. 

Klausymas, 

pakartojimas, vaidinimas. 

Priemonės: garso įrašai, 

teatrinės veiklos priemonės. 

Paaiškinimas, 

pokalbis, diskusijos. 

Priemonės: įvairios 

priemonės, žaislai. 
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LAPKRITIS – ,,LIK SVEIKAS, RUDENĖLI‘‘ 

 

 

 

 

 
    Tikslai: 1. Supažindinti su žmogaus gyvenimo linija.  

                 2. Supažindinti su duonos gimimo keliu.  

                 3. Skatinti suvokti daiktų padėtį erdvėje.  

                 4. Skatinti dalintis gamtoje patirtais įspūdžiais. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Padėti suvokti savo 

jausmus ir tinkamai juos reikšti. 

Ugdyti gebėjimą 

įvertinti žmogaus darbą. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti ir tenkinti savo 

poreikius. 

  

Ugdyti gebėjimą 

susitelkti veiklai. 

 

 

 

 

Atsako į klausimus, 

stebi, tyrinėja, komentuoja 

bendruomenės gyvenimą. 

Stato iš įvairių 

kaladėlių krosnį duonai kepti. 

Žaidžia vaidmeninius 

žaidimus: „Kepykla“, 

„Duonos parduotuvė“. 

Kalba apie savo 

pomėgius, aplinkinį pasaulį, 

apie grupės aplinką ir 

taisykles. 

Kalbasi apie 

pasikeitimus gamtoje, pildo 

orų stebėjimo kalendorių, 

mokosi eilėraščius, pasakoja, 

ką matė išvykose. 

 

Pokalbis, diskusija, 

knygų skaitymas. Priemonės: 

knygos. 

Vaidmeniniai 

žaidimai, knygų skaitymas. 

Priemonės: kaladėlės, 

siužetiniai žaislai, knygos. 

 

Pokalbis, pasakojimas, 

skaitymas, diskusijos. 

Priemonės: grupės taisyklių 

rinkinys, knygos. 

Pokalbis, išvyka į 

parką, judrieji žaidimai, 

stebėjimas, pasakojimas. 

Priemonės: kalendorius, 

knygos. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti gebėjimą rašyti 

raides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakoja apie savo 

gimines, senelius. Diskutuoja, 

koks yra jaunas ir senas 

žmogus, kuo skiriasi. Kalba 

apie žmogaus gyvenimo 

liniją, rodo nuotraukas: 

kūdikio, vaiko, jaunuolio, 

suaugusiojo, senelio. 

 

 

 

 

Pasakojimas „Koks aš 

būsiu užaugęs“, palyginimas. 

Priemonės: nuotraukų albumai. 

 

 

 

 

 

 

 

? 
 

3.„Mus 

supanti erdvė“. 

 
 

1.„Vieni auga, 

kiti sensta“. 

 
 

4. ,,Rudenėlio 

palydos‘‘. 
 

2.„Žiemkenčio 

kelias“. 

 
 



82 

 

Ugdyti gebėjimą 

papasakoti apie  duonos kelią. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

perteikti išgirstą  informaciją. 

 

 

 

 

 

Ugdyti sakytinę vaiko 

kalbą. 

 

 

  

 

Kalba apie pagarbą 

duonai, kaip su ja elgtis, 

skaito eilėraščius ir 

apsakymus apie duoną. 

Pasakoja apie 

matytus filmus, laidas 

vaikams, rašo sveikinimus 

draugams, kuria žemėlapius, 

receptus, valgiaraščius, rašo, 

kopijuoja žodžius, atlieka 

įvairias užduotis. 

Apžiūrinėja 

paveikslėlius, kalba apie 

medžius, kokie jie buvo 

pavasarį, kaip gyvūnai 

ruošiasi žiemai, išvyksta į 

ekskursiją. 

Skaitymas, pokalbis. 

Priemonės: knygos. 

 

 

Pasakojimas, 

tyrinėjimas, kolektyvinis 

darbas. Priemonės: piešimo 

popierius, flomasteriai, 

pieštukai, knygos, žemėlapiai, 

liniuotės. 

 

Pokalbis, diskusija, 

skaitymas, pasivaikščiojimai. 

Priemonės: įvairūs 

paveikslėliai su gamtos 

vaizdais, gyvūnais, knygos, 

albumai. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

 Pratinti 

bendrauti su žmonėmis, kurie 

turi fizinę negalią. 

 

Ugdyti gebėjimą 

prireikus sutelkti jėgas, valią. 

  

 

Įtvirtinti gebėjimą jausti 

šalia esantį. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

tvardytis, susilaikyti nuo 

netinkamų būdų išlieti emocijas. 

 

 

 

Dalijasi įspūdžiais 

apie išgyvenimus šeimoje, 

pasakoja naujienas, varto 

knygas. 

Gamina įvairius 

kepinius iš sūrios tešlos, 

ragauja baltą bei juodą duoną. 

 

Diskutuoja apie 

grupės taisykles, stengiasi 

susirasti sau veiklos, mokosi 

gerbti vieni kitus, būti šalia 

vienas kito. 

 

Prisimena, ko išmoko 

rudenį. Dalijasi įspūdžiais 

apie išvykas, apžiūrinėja 

vieni kitus, kiek paaugo, ar 

tapo savarankiškesni. 

 

 

Pokalbis, tyrinėjimas, 

išvyka į vaikų namus. 

Priemonės: knygos, žurnalai. 

 

Pokalbis, 

paaiškinimas, demonstravimas. 

Priemonės: sūri tešla, juoda ir 

balta duona. 

Pokalbis, diskusija, 

paaiškinimas, vaizdinės 

ugdymo priemonės. 

Priemonės: stalo žaidimai, 

didaktiniai žaidimai, siužetiniai 

žaislai. 

Pokalbis, diskusija, 

lyginimas, aptarimas. 

Priemonės: centimetras. 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą matyti, 

kas sena, kas nauja. 

 

 

 

 

 

Kalba apie žmogaus 

gyvenimą. Apibūdina, kuo 

skiriasi jauni ir seni žmonės, 

kaip galima padėti senam 

žmogui ir mažam vaikui. 

 

 

Pokalbis, diskusija, 

aptarimas, stebėjimas, 

žaidimas „Sudėk žmogaus 

gyvenimo liniją“. Priemonės: 

žvakė, albumai, žaidimai. 
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Ugdyti gebėjimą 

pastebėti akivaizdžius 

pasikeitimus. 

 

 

 

Padėti suvokti daiktų 

dydį ir padėtį erdvėje. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pastebėti pokyčius gamtoje 

(medžiai, lapų spalva, paukščiai, 

gyvūnai). 

 

Susipažįsta su Vėlinių 

tradicijomis. 

Tyrinėja javus pro 

padidinamąjį stiklą, lukštena, 

matuoja, skaičiuoja grūdus. 

Pakviečia močiutę 

papasakoti, kaip anksčiau 

kepė duoną. 

Brėžia grupės planą, 

stato įvairius statinius iš 

įvairių konstruktorių, tyrinėja, 

kokių formų daiktai grupėje. 

Matuoja ūgį, rikiuojasi pagal 

ūgį, tyrinėja grupės erdvę, 

sveria įvairius daiktus, 

matuoja skysčius. 

Pasakoja apie rudens 

darbus, dalyvauja ir aptaria 

„Rudenėlio šventę“, 

inscenizuoja pasaką 

„Baravyko trimitas“, mena 

mįsles, skaito pasakas. 

 

 

Stebėjimas, 

tyrinėjimas, lyginimas, 

fiksavimas, aptarimas, 

pokalbis. Priemonės: įvairių 

rūšių grūdai, liniuotės, 

padidinamas stiklas. 

Stebėjimas, 

konstravimas, demonstravimas, 

tyrinėjimas, matavimas, 

aptarimas. Priemonės: 

matavimo priemonės, lego 

konstruktoriai, popierius, 

pieštukai, liniuotės. 

 

Pokalbis, aptarimas, 

skaitymas, inscenizavimas. 

Priemonės: knygos, teatrinės 

veiklos priemonės. 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

susikaupti, išklausyti, išgirsti. 

 

 

Mokyti improvizuoti ir 

atlikti vaidmenis. 

 

 

 

Ugdyti  pasitikėjimo 

savimi jausmą.  

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą pajusti 

metų laikų spalvų derinius. 

 

Klauso J.Bacho 

muzikos įrašų, kalba apie 

artimuosius, išėjusius 

Anapilin, kaip juos pagerbia. 

Lipdo bandeles, 

sausainius, dainuoja, vaidina, 

deklamuoja eilėraščius apie 

duoną. 

 

Iliustruoja knygas, 

rengia piešinių parodas, 

dalyvauja lėlių teatro 

vaidinimuose. 

 

 

Klauso muzikos, 

šoka, dainuoja, vaidina, 

piešia, aplikuoja, inscenizuoja 

pasakas. 

 

Muzikos įrašų 

klausymas, pokalbis, žvakutės 

deginimas. Priemonės: žvakė, 

garsajuostė su muzikos įrašu. 

Lipdymas, stebėjimas, 

muzikinė veikla, 

inscenizacijos. Priemonės: 

modelinas, molis, garsajuostės 

su muzikos įrašais, knygos. 

Klausymas, 

pakartojimas, piešimas, 

vaidinimas, kolektyvinis 

darbas. Priemonės: piešimo 

popierius, guašas, flomasteriai, 

teptukai, įvairios lėlės, širmos. 

Muzikinė veikla, 

piešimas, aplikavimas, 

inscenizacija. Priemonės: 

garsajuostės su muzikos 

įrašais, popierius, guašas, 

akvareliniai dažai. 
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GRUODIS - ,,ŽIEMUŽĖLE, KAIP GRAŽU‘‘ 

 

 

 
 

 

 

Tikslas: 1. Siekti, kad vaikai suvoktų žmogaus ir gamtos ryšį.  

              2. Siekti, kad vaikai pastebėtų, kam reikia pagalbos ir globos.  

              3. Siekti, kad vaikai domėtųsi gyvūnais.  

              4. Siekti, kad vaikai suvoktų,  kaip švenčiamos šventės. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti džiaugtis 

žiemos išdaigomis. 

 

Ugdyti gebėjimą 

būti kartu su kitais, padėti 

kitiems. 

 

 

 

 

 

 

Įtvirtinti žinias, 

kaip reikia elgtis su 

gyvūnais ir paukščiais. 

 

 

 

Žadinti norą būti 

linksmiems. 

 

 

Džiaugiasi žiema, 

aptaria, ką galima nuveikti 

žiemą. 

 

Skaito mįsles, patarles, 

priežodžius apie žmonių 

santykius, diskutuoja, kaip 

reikia bendrauti. Gamina 

įvairias širdeles, rašo 

palinkėjimus, padėkas. Gamina 

dovanėles draugams ir 

artimiesiems Kalėdų proga. 

Šventė „Advento vakaronė“. 

Apžiūri paveiksliukus 

su įvairiais paukščiais ir 

gyvūnais, kalbasi, kaip reikia 

globoti gyvūnus, kokią jie 

duoda naudą, pasakoja apie 

savo augintinio priežiūrą. 

Kalbasi apie 

laukiamas šventes, kaip 

žmonės joms ruošiasi. 

 

Pokalbis, diskusija, 

knygų skaitymas. Priemonės: 

knygos, paveiksliukai, judrieji 

žaidimai. 

Vaidmeniniai žaidimai, 

knygų skaitymas, diskusija, 

piešimas, aplikavimas, 

kūrybinis darbas.  Priemonės: 

popierius, įvairūs dažai, 

flomasteriai, pieštukai, klijai, 

žirklės,  siužetiniai žaislai, 

knygos. 

 

Pokalbis, pasakojimas, 

skaitymas, diskusijos. 

Priemonės: paveiksliukai. 

 

 

 

Pokalbis, pasakojimas. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti norą 

dalintis įspūdžiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaito pasakas, mįsles, 

eilėraščius. Kuria pasakojimą, 

kaip praleido savaitgalį. 

Dalijasi įspūdžiais apie orą, 

gamtą. 

 

 

 

 

 

Pasakojimas „Kaip 

praleidau savaitgalį“, skaitymas, 

diskusija.  

Priemonės: pasakų, 

eilėraščių knygos. 

 

 

 

     ? 
 
 

2.,,Šilti jausmai 

baltais žiedeliais sninga‘‘. 

 
 

4.,,Mūs širdelėje 

džiugu-laukiam švenčių mes 

linksmų‘‘. 

 
 

3.,,Paukščiai, 

gyvūnai  - mūsų draugai‘‘. 

 
 

1.,,Tu, Žiemuže, tu 

graži, sidabriniame važy‘‘. 
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Pratinti sveikintis, 

palinkėti, padėkoti, 

pasiklausti. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

įžvelgti kūriniuose humorą, 

perkeltinę prasmę, 

fantazijas. 

 

 

 

Mokyti pasakoti, 

deklamuoti. 

 

 

Diskutuoja apie 

mandagų elgesį, kaip reikia 

sveikintis, padėkoti, palinkėti, 

išsako komplimentus vieni 

kitiems. 

Klausosi pasakų: 

„Katinėlis ir gaidelis“, „Vilkas 

ir septyni ožiukai“, „Gervės ir 

lapės draugystė“, „Katinas ir 

vėžys“. Komentuoja pasakų 

veikėjų elgesį, ko iš jų galima 

pasimokyti. 

Deklamuoja 

eilėraščius, mokosi naujų, 

ruošia, repetuoja kalėdinį 

vaidinimą. 

Diskusija, pokalbis, 

žaidimas „Komplimentai“. 

Priemonės: 

paveiksliukai, siužetiniai žaislai. 

 

Klausymas, diskusija. 

Priemonės: pasakų 

knygos. 

 

 

 

 

Deklamavimas, 

muzikinė veikla. 

Priemonės: garsajuostė 

su muzikos įrašais. 

SVEIKATOS 

SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

savarankiškai apsirengti. 

 

 

 

Mokyti būti 

geranoriškais kitų žmonių 

atžvilgiu. 

 

 

Įtvirtinti gebėjimą 

saugiai elgtis gamtoje. 

 

Ugdyti drąsą, 

ištvermę. 

 

 

 

 

Kalbasi apie aprangą, 

kaip reikia rengtis ir kodėl. 

Aiškinasi, kaip reikia prižiūrėti 

savo rūbus grįžus iš lauko 

(išdžiovinti pirštines, batus). 

Kalba apie žmones, 

kuriems reikia pagalbos, kaip 

elgtis su mažesniais už save, 

padeda vienas kitam užsirišti 

kaklaskares, raištelius. 

Kalba, diskutuoja, kaip 

saugiai elgtis lauke. 

 

Kalba, diskutuoja, kaip 

saugiai elgtis svečiuose prie 

stalo, spektaklyje. 

 

 

 

Pokalbis, aiškinimas, 

rodymas. 

Priemonės: įvairūs rūbai. 

 

 

Pokalbis, diskusija, 

paaiškinimas, demonstravimas. 

Priemonės: kaklaskarės, 

kepurės. 

 

Pokalbis, diskusija, 

paaiškinimas, vaizdinės ugdymo 

priemonės. 

Pokalbis, diskusija, 

aptarimas. 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Įtvirtinti gebėjimą 

įvardinti metų laikus. 

 

 

 

Supažindinti su 

Advento papročiais. 

 

 

 

 

 

Kalba apie metų 

laikus, pasakoja, koks metų 

laikas patinka labiausiai, varto 

paveiksliukus su pavaizduotais 

metų laikais. 

 

Klauso skaitomų 

istorijų apie Advento 

papročius, pasakoja, kaip 

pasitinkamas Advento metas jų 

šeimose. Padeda padaryti 

Advento vainiką. 

 

Pokalbis, diskusija, 

aptarimas, stebėjimas. 

Priemonės: 

paveiksliukai, didaktiniai  

žaidimai: „Metų laikai“, 

„Atspėk, koks metų laikas?‘‘ 

Klausymas, pokalbis, 

kolektyvinis darbas. 

Priemonės: knygos, 

gamtinė medžiaga, kaspinai, 

žvakutės, kalėdinės eglės 

dekoracijos. 
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Mokyti skirti, 

apibūdinti pagal išorę, 

gyvenimo būdą. 

 

 

 

Skatinti pasakoti 

apie namuose švenčiamas 

šventes. 

 

 

Darželio teritorijoje 

iškabina lesyklėles 

paukščiams, paberia kruopų, 

duonos trupinių, kalbasi, kodėl 

reikia rūpintis paukščiais ir 

gyvūnais žiemą. 

Pasakoja apie 

pernykštes šventes, kas 

labiausiai įsiminė, patiko, ką 

gavo dovanų, patys 

padovanojo. 

Stebėjimas, tyrinėjimas,  

aptarimas. 

Priemonės: kruopos, 

duonos trupiniai. 

 

 

Pokalbis, aptarimas. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Mokyti kurti mažus 

siužetus. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

perteikti patirtas emocijas, 

išgyvenimus piešiant, 

lipdant. 

 

 

 

Žadinti norą 

improvizuoti, vaidinti.  

 

 

 

 

Padėti laisvai, 

plastiškai judėti erdvėje. 

 

 

Piešia, aplikuoja, 

dainuoja apie žiemą, atlieka 

kolektyvinį darbą „Žiemos 

pramogos“. 

 

 

 

Aplikuoja, dėlioja 

piešinius, ornamentus iš 

gamtinės medžiagos, piešia 

žiemos peizažą, žiemos 

linksmybes, lipdo senius 

besmegenius. 

 

Piešia, aplikuoja, lipdo 

gyvūnus ir paukščius. Žaidžia 

judriuosius žaidimus: 

„Balandžiai ir vanagai“, „Lapė 

vištidėje“. Inscenizuoja pasaką 

„Katinėlis ir gaidelis“. 

Šoka, dainuoja, piešia, 

aplikuoja kalėdines atvirutes, 

dalyvauja kalėdinių puokščių 

konkurse. 

 

 

Piešimas, aplikavimas, 

muzikinė veikla, klausymas, 

stebėjimas. 

Priemonės:  spalvotas 

popierius,    įvairūs dažai, 

flomasteriai, pieštukai, klijai, 

garsajuostė su muzikos įrašu. 

Aplikavimas, piešimas, 

lipdymas, stebėjimas. 

Priemonės: popierius, 

įvairūs dažai, flomasteriai, 

pieštukai, teptukai, klijai, 

gamtinė medžiaga,  modelinas, 

molis. 

Piešimas, aplikavimas, 

vaidinimas, žaidimai. 

Priemonės: piešimo 

popierius, guašas, flomasteriai, 

teptukai, modelinas, teatrinės 

veiklos priemonės. 

Muzikinė veikla, 

piešimas, aplikavimas. 

Priemonės: garsajuostės 

su muzikos įrašais. 
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SAUSIS - ,,PIRMAS NAUJŲ METŲ MĖNUO‘‘ 

 

 

 

 

 
 

        Tikslas: 1. Siekti, kad vaikai suprastų metų laikų kaitą, jų pasikartojimo ritmo pastovumą.  

                      2. Supažindinti su laiko matavimo priemonėmis.  

                      3. Padėti įgyti gyvūnų globos bei priežiūros įgūdžius.  

                      4. Skatinti pažinti knygų turinį. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Įtvirtinti metų laikų 

pavadinimus, savo gimimo 

dieną. 

 

 

Skatinti draugišką, 

jaukią bendravimo atmosferą. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

tyrinėti aplinką. 

 

 

 

Skatinti ilgiau 

išlaikyti dėmesį. 

 

Apžiūri knygeles, 

paveiksliukus su metų laikų 

pavadinimais, kalbasi, 

prisimena, kas įdomaus įvyko. 

Prisimena, kada kieno gimimo 

diena. 

Apžiūri laikrodžius, 

kalendorius, nustato laiką, per 

kurį atlieka užduotis, susipažįsta 

su dienos režimu. 

Stebi aplinką pro langą, 

kalbasi apie orą ir paukščius, 

kuriems šalta. Lygina darželio 

teritorijoje augančius medžius, 

skaičiuoja lesyklas, praeivius. 

Kalbasi, domisi kitų 

sumanymais, atsako į klausimus, 

dėlioja dėliones iš žodžių loto, 

žaidžia šachmatais, stengiasi 

susikaupti. 

 

Pokalbis, diskusija, 

knygų skaitymas. Priemonės: 

knygos, paveiksliukai. 

 

 

 

Pokalbis, diskusija, 

tyrinėjimas. Priemonės: 

laikrodžiai, kalendoriai. 

 

Stebėjimas, 

pasakojimas, palyginimas. 

 

 

 

Pokalbis, diskusija, 

žaidimai. 

Priemonės: stalo 

žaidimai. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti pasakoti 

pagal paveiksliukus. 

 

Ugdyti gebėjimą 

dalintis informacija ir kaupti 

informaciją pačiam. 

 

Skatinti sklandžiai 

išreikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

 

Kuria pasakojimą, 

žiūrėdami į paveiksliukų seką, 

papildo vienas kitą, pratęsia 

pasakojimą. 

Kuria pasakojimą „Ką 

veikiu vakare“, pasakoja apie 

savo dienos režimą, klausinėja 

kitų, varto žurnaliukus, knygas. 

Pasakoja apie savo 

įspūdžius, klausosi skaitomų 

tekstų, išmoksta eilėraščių. 

 

Pasakojimas, 

diskusija. 

Priemonės: 

paveiksliukai. 

Pasakojimas, 

pokalbis, skaitymas. 

Priemonės: žurnalai, 

knygos. 

Pasakojimas, 

klausymas, imitavimas. 

Priemonės: knygos, 

     ? 
 
 

4.,,Žiemos 

pasakos‘‘. 

 
 

3.,,Aplink sniegas 

baltas-mažiems 

paukšteliams šalta‘‘. 

 
 

2.,,Kur gyvena 

laikas?‘‘ 

 
 

1.,,Rieda metų 

ratai‘‘. 
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Žadinti vaiko 

domėjimąsi knyga. 

 

 

 

Apžiūri paveiksliukus ir 

pasakoja, kaip reikia globoti 

paukščius ir gyvūnus. Imituoja 

įvairių gyvūnų judesius, atsako į 

klausimus. 

Klausosi skaitomų 

pasakų, patys seka  pasakas, 

kuria pasaką be galo. Kuria 

knygą, kurią patys iliustruoja, 

kopijuoja užrašus. 

paveiksliukai. 

 

 

 

 

Klausymas, 

pasakojimas, iliustravimas. 

Priemonės: pasakų 

knygos, popierius, pieštukai, 

flomasteriai. 

SVEIKATOS 

SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Įtvirtinti saugaus 

elgesio įgūdžius. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pasitikėti savo jėgomis. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą būti 

atsakingam už savo ir kitų 

saugumą. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

išlaikyti pusiausvyrą judant. 

 

 

 

 

 

Kalbasi apie saugų 

elgesį miške, prie vandens, 

žaidimų aikštelėje, savo 

namuose. Nagrinėja plakatus 

apie saugų elgesį. 

Organizuoja ir dalyvauja 

varžybose, estafetėse, 

diskutuoja, kas greičiau atliko 

rungtis, kas laimėjo, per kiek 

laiko. 

 

Kalbasi apie elgesį 

grupėje ir lauke. Diskutuoja 

„Kas gali įvykti?“. Apžiūri 

paveiksliukus, prisimena 

pagalbos telefonus, žaidžia 

judriuosius žaidimus. 

Žaidžia įvairius 

judriuosius žaidimus, aktyviai 

juda, nesusidurdamas su kitais. 

Atlieka ėjimo, bėgimo, 

laipiojimo judesius. 

 

 

Pokalbis, rodymas, 

aiškinimas. 

Priemonės: plakatai. 

 

 

Paaiškinimas, 

sportinės pratybos, rungtynės, 

diskusijos. 

Priemonės: kamuoliai, 

kilimėliai, lankai, gimnastikos 

suoleliai, minkštos kaladės. 

Pokalbis, diskusija, 

vaizdinės ugdymo priemonės, 

judrieji žaidimai. 

Priemonės: 

paveiksliukai, plakatai. 

 

Judrieji žaidimai, 

sportinės pratybos. 

Priemonės: kilimėliai, 

gimnastikos suoleliai, 

kopėtėlės, lankai. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

stebėti, tyrinėti, klausinėti. 

 

 

 

Mokyti pažinti 

savaitės dienas, paros dalis. 

 

 

 

 

 

 

Apžiūri vaikiškų žurnalų 

iliustracijas, kopijuoja metų 

laikų pavadinimus. Prisimena 

įvairius darbus pagal metų 

laikus, klausosi pasakos 

„Dvylika mėnesių“. 

Kalba apie režimą, kam 

jis reikalingas, apie savaitės 

dienas, vardina jas, pasakoja, ką 

veikia vieną ar kitą savaitės 

dieną, pakartoja paros dalis, 

apžiūri paveiksliukus. 

 

 

Stebėjimas, diskusija, 

aptarimas. 

Priemonės: vaikiški 

žurnalai, pasakų knyga. 

 

 

Diskusija, pokalbis. 

Priemonės: 

paveiksliukai, plakatai. 
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Ugdyti gebėjimą 

suvokti laiko sąvokas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti fantazuoti, 

kurti, perkurti. 

 

 

 

 

Pasakoja, ką matė ir kas 

buvo vakar, ką padarysime rytoj. 

Pasakoja, kokius paukščius matė 

prie lesyklos. Aiškinasi, kokie 

paukščiai žiemoja Lietuvoje. 

Kalbasi apie metų laikus. Kaip 

elgiasi paukščiai, kuo jie 

naudingi žmogui. Pabarsto 

kruopų lesyklose. Išvyka į 

muziejų. 

Varto ir diskutuoja apie 

knygas, taip pat jas lygina viena 

su kita, skaičiuoja. Iš įvairių 

kaladėlių konstruoja pasakų 

pilis. Išvyka į biblioteką, parodą. 

Stebėjimas, 

pasakojimas, aptarimas, 

išvyka. 

Priemonės: kruopos, 

duonos trupiniai. 

 

 

 

 

 

Diskusija, lyginimas, 

konstravimas, išvyka. 

Priemonės: pasakų 

knygos, kaladėlės, stambios 

kaladės, konstruktoriai. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti kūrybinio 

pasitenkinimo, saviraiškos 

malonumo jausmą. 

 

 

Ugdyti savimi 

pasitikintį, aktyvų vaiką. 

 

 

 

Skatinti vaidinti 

sukurtus vaidmenis ir 

situacijas.  

 

 

Skatinti išreikšti save 

muzikinėje veikloje. 

 

Stebi pro langą, kaip 

sninga, kokie medžiai. Piešia 

matytus vaizdus. Šoka ratelius, 

dainuoja. 

 

 

Aplikuoja, piešia, šoka, 

dainuoja, groja įvairiais muzikos 

instrumentais. 

 

 

Mėgdžioja gyvūnų, 

paukščių garsus, eiseną, 

judesius, lygina vienus su kitais. 

Lanksto lankstinius, vaidina 

spektaklyje. 

Klauso muzikinių 

pasakų, vaidina pasakas, žaidžia 

muzikinius ratelius, piešia ir 

lipdo pagal siužetą. 

 

Stebėjimas, piešimas,  

muzikinė veikla.  

Priemonės: piešimo 

popierius, įvairūs dažai, 

flomasteriai, pieštukai, 

garsajuostė su muzikos įrašu. 

Aplikavimas, 

piešimas, muzikinė veikla. 

Priemonės: popierius, 

įvairūs dažai, flomasteriai, 

pieštukai, teptukai, klijai. 

Lankstymas, 

lyginimas,  vaidinimas. 

Priemonės: spalvotas 

ir baltas popierius, teatrinės 

veiklos priemonės. 

Muzikinė veikla, 

piešimas, lipdymas. 

Priemonės: 

garsajuostės su įrašais, 

popierius, teatrinės veiklos 

priemonės, guašas, 

akvareliniai dažai, 

flomasteriai, teptukai, 

modelinas. 
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VASARIS - ,,SNIEGO PILĮ PASTATYSIU, SNIEGO SENĮ NULIPDYSIU‘‘ 

 

 

 

 

 

 

           Tikslas: 1. Siekti, kad vaikai prasimanytų besmegeniško šėlsmo, pramogų.  

                        2. Įtvirtinti žinias apie Lietuvos simbolius.  

                        3. Mokyti prižiūrėti, auginti ir globoti augalus.  

                        4. Siekti, kad vaikas sužinotų daugiau amatų ir meistrystės būdų. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

bendrauti ir pasirinkti žaidimo 

partnerį. 

 

 

Plėsti supratimą apie 

gimtinę Lietuvą. 

 

 

Padėti atsiskleisti ir 

plėtoti pomėgius bei interesus. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

domėtis žmonių sukurtais 

daiktais. 

 

 

 

 

Kalbasi apie savaitės 

veiklą, sugalvoja, ką galima 

nuveikti, prisimena praeitų 

metų pramogas, žaidžia stalo 

žaidimus. 

Kalbasi, diskutuoja, ką 

vadinam gimtine, atsako į 

klausimus, varto albumus. 

Išvyka į muziejų, parodą. 

Pasakoja, kas ką augina 

savo namuose. Daro išvadas, ką 

tinka auginti miegamajame ar 

prie kompiuterio. Atneša į 

grupę savo augalą. 

Varto knygas, albumus, 

klausinėja apie senovinius 

daiktus. Diskutuoja tema 

„Praeitis ir ateitis“.  Aplanko 

parodą. 

 

 

Pokalbis, diskusija, 

žaidimas. 

Priemonės:stalo 

žaidimai. 

 

Pokalbis, diskusija, 

išvyka. 

Priemonės: albumai. 

 

Pasakojimas, 

analizavimas. 

Priemonės: augalai. 

 

 

Diskusija, išvyka. 

Priemonės: knygos, 

albumai. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti dalintis 

įspūdžiais, išgyvenimais. 

 

 

 

 

Ugdyti sakytinę kalbą. 

 

 

 

 

 

Džiaugiasi, pasakoja 

savo išgyvenimus, prisimena 

mįsles, eilėraščius, skaito 

knygas, vaidina, kopijuoja 

žodžius. 

 

 

Pasakoja, kokiose  

Lietuvos vietose teko lankytis. 

Varto albumus, knygas, skaito, 

išmoksta naujų eilėraščių. 

Apžiūrinėja žemėlapį. 

 

Pasakojimas, 

skaitymas, siužetinių- 

vaidmeninių žaidimų 

organizavimas. 

Priemonės: knygos, 

rašymo priemonės, 

sąsiuviniai. 

Pasakojimas, 

pokalbis, skaitymas. 

Priemonės: albumai, 

knygos, žemėlapis. 

 

? 
 
 

1.,,Senių 

Besmegenių šalyje‘‘. 

 
 

4.,,Amatai, verslai, 

meistrystė‘‘. 

 
 

3.,,Aš auginu‘‘. 

 
 

2.,,Mano širdelė – 

Lietuva‘‘. 
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Skatinti norą pasakoti, 

klausinėti, atsakinėti. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pažinti raides. 

 

 

 

Kopijuoja žodžius: „Lietuva“, 

„Tėvynė“, „Gimtinė“. 

Skaito kūrinius, 

išmoksta naujų eilėraščių, 

klausosi vaikų pasakojimų apie 

augalus, gamtą. Varto knygas, 

katalogus, paveiksliukus. 

Atsakinėja į klausimus, 

apibūdina veiklą. 

Varto knygas, albumus, 

atvirutes, rašo sveikinimus, 

kuria eilėraštukus, kopijuoja 

raides. Susitinka su pynėju, 

siuvėja, kalviu. 

 

 

Klausymas, 

pasakojimas, skaitymas. 

Priemonės: knygos, 

paveiksliukai, katalogai. 

 

 

 

Skaitymas, 

kopijavimas, rašymas. 

Priemonės: knygos, 

albumai, rašymo priemonės, 

sąsiuviniai. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

judėti, žaisti su kitais vaikais 

lauke. 

 

Tobulinti gebėjimą 

laikytis susitarimų, tvarkos. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

laikytis asmens higienos. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

greitai, lanksčiai įsitraukti į 

bendraamžių veiklą. 

 

 

 

 

 

Žaidžia, juda, bėgioja, 

mėtosi sniego gniūžtėmis, lipdo 

senius besmegenius, važinėjasi 

rogutėmis, varžosi lauke. 

Pokalbiai apie elgesį, 

tvarką grupėje, namuose. 

Tvarko savo krepšelius, 

žaidimų vietas. Pokalbis „Kaip 

išsaugoti draugystę?“ 

 

Kalbasi apie asmens 

higieną, skaito knygas, žiūri 

paveiksliukus, įvardina higienos 

priemones, diskutuoja apie 

sveikatą. 

Kalbasi, aiškinasi, ką 

norėtų išmokti. Bando savo 

jėgas įvairioje veikloje. Tariasi, 

prašo pagalbos. Kartu žaidžia 

įvairius stalo ir vaidmeninius 

žaidimus. 

 

 

Judrieji žaidimai, 

sportinės pratybos, 

rungtynės. 

Priemonės: rogutės. 

Pokalbis, 

paaiškinimas. 

Pokalbis, diskusija, 

vaizdinės ugdymo 

priemonės, paveiksliukai, 

knygos. 

 

Pokalbis, žaidimas. 

 

 

 

Priemonės: stalo 

žaidimai, didaktiniai 

žaidimai. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti įvairiais 

būdais lyginti, tapatinti, 

skaičiuoti, matuoti. 

 

 

 

Skatinti domėtis 

aplinka, žmonėmis, meno 

kūriniais. 

 

 

Kalbasi, tariasi, ką 

galima nulipdyti iš sniego, lipdo 

senius besmegenius, pilis. 

Skaičiuoja, kiek nulipdė, kokių 

daugiau, kurie yra panašūs, 

aptaria, kas buvo greičiausias. 

Kalbasi apie įžymius 

žmones, gražiausias, 

mieliausias vietas, varto knygas, 

 

 

Lipdymas, diskusija, 

aptarimas, lyginimas. 

Priemonės: sniegas, 

morkos, lazdelės. 

 

 

Pokalbis, skaitymas. 

Priemonės: 

paveiksliukai, albumai, 
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Skatinti domėtis 

gamta, augalais. 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti ugdyti 

mąstymą, pastabumą. 

 

 

 

albumus, skaito kūrinius apie 

gimtinę. Prisimena miestus, 

simbolius, tradicijas. 

Aptaria augalų 

įvairovę, įvardina spalvas, 

formas, savybes, augimo 

sąlygas. Palygina, kas auga 

greičiau bei pažymi. Sėja 

sėklas, stebi jų dygimą. Varto 

enciklopedijas, kalba apie 

Lietuvos Raudonąją knygą. 

Pasižada saugoti gamtą. 

Klausinėja, lygina, 

skaičiuoja įvairius daiktus. 

Bando spręsti loginius 

uždavinius. Išvyka į dailės 

mokyklą. 

knygos. 

 

 

Stebėjimas, 

pasakojimas, aptarimas, 

palyginimas. 

Priemonės: 

enciklopedijos, įvairios 

augalų sėklos. 

 

 

 

Diskusija, lyginimas, 

išvyka. 

Priemonės: pratybų 

sąsiuviniai, dalomoji 

medžiaga su užduotimis. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Mokyti eiti ratelius, 

šokti. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

naudotis įvairiomis dailės 

priemonėmis. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

eksperimentuoti, maišyti, kurti, 

pažinti įvairius atspalvius. 

 

Skatinti puošti aplinką 

savo darbeliais. 

 

 

Šoka ratelius, dainuoja 

darželio salėje. Dalyvauja 

šventėje „Senių besmegenių 

šalyje“. 

Aplikuoja, piešia, kuria 

kolektyvinį darbą „Gedimino 

pilis“. Mokosi naujų ratelių, 

šokių, dainų. Dalyvauja 

renginyje „Mano širdelė – 

Lietuva“.  

 

Maišo spalvas, gauna 

įvairius atspalvius, piešia, tapo. 

 

 

Piešia, lanksto, 

aplikuoja bei organizuoja savo 

darbelių parodas. 

 

 

Muzikinė veikla.  

Priemonės: 

garsajuostė su muzikos įrašu. 

 

Aplikavimas, 

piešimas, muzikinė veikla. 

Priemonės: popierius, 

įvairūs dažai, flomasteriai, 

pieštukai, teptukai, klijai, 

garsajuostė su muzikos 

įrašais. 

Piešimas. 

Priemonės: piešimo 

popierius, guašas, akvarelė, 

teptukai. 

Piešimas, 

lankstymas, aplikavimas. 

Priemonės: piešimo 

popierius, guašas, akvarelė, 

flomasteriai, teptukai, klijai. 
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KOVAS - ,,LAUKAIS, MIŠKAIS IR KLONIAIS PAVASARIS ATJOJA‘‘ 

 

 

 

 

 

 

           Tikslas: 1. Skatinti stebėti gamtos pokyčius. 

                         2. Ugdyti pagarbą lietuviškam žodžiui.  

                           3. Siekti, kad vaikai suprastų, kad drabužiai mus dengia, pasaulį. šildo, puošia. Nusiteiktų           

juos prižiūrėti.  

                       4. Plėsti vaikų supratimą apie aplinkinį pasaulį. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti norą saugoti 

gamtą, tvarkyti aplinką. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

laikytis sutarčių ir taisyklių. 

 

 

 

Plėtoti gebėjimą gerbti 

kito nuomonę. 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

išsakyti savo mintis, nuomonę. 

 

 

 

 

Kalbasi apie pavasario 

pradžią, gamtos pabudimą, 

pavasario požymius, varto 

enciklopedijas, žymi orus 

kalendoriuje. Išvyka į parką. 

Kuria raides iš vielos, 

siūlų, gamtinės medžiagos. 

Kalbasi, kam reikalingos raidės, 

sudarinėja žinomus žodžius 

naudodamiesi raidynu.  

Kalbasi apie berniukų ir 

mergaičių rūbus, jų stilių, kaip 

rengiasi žiemą ir vasarą. Apžiūri 

žurnalą „Mada vaikams“, 

diskutuoja, kas kam patinka. 

Žaidžia vaidmeninį žaidimą 

„Parduotuvė“. 

Diskutuoja tema: „Kas 

yra Žemė?“, „Ko reikia, kad 

būtum laimingas?“, „Kaip 

išsaugoti gimtąją planetą?“. 

Vaikų mintys užrašomos ir 

išleidžiama knygelė.  

 

 

Pokalbis, tyrinėjimas, 

išvyka. Priemonės: 

enciklopedijos, kalendorius,  

paveikslėliai. 

 

Pokalbis, kūrybinė 

veikla. Priemonės: viela, 

siūlai, gamtinė medžiaga, 

raidynai. 

 

Diskusija, 

analizavimas, žaidimas. 

Priemonės: žurnalai, 

siužetiniai žaislai. 

 

 

 

Diskusija, 

konstravimas. Priemonės: 

konstruktoriai, kaladėlės. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

domėtis knygomis, klausytis 

skaitymo. 

 

 

 

 

Varto knygas, albumus su 

gamtos vaizdais, klausosi 

skaitomų tekstų, mįslių, pasakų,  

kuria pasakojimą pagal 

paveiksliukus, kopijuoja žodžius, 

diskutuoja, kaip gyvūnai laukia 

pavasario. 

 

Pasakojimas, 

klausymas, diskusija. 

Priemonės: knygos, albumai, 

rašymo priemonės, 

sąsiuviniai. 

 

 

? 
 

4.,,Žemė-žmonių 

planeta‘‘. 
 

3.,,Drabužėlių pilna 

spinta‘‘. 
 2.,,Ką pasakoja 

raidelės‘‘. 
 

1. ,,Pavasario pranašai‘‘. 
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Skatinti veikloje 

naudoti simbolius, imituoti 

raštą. 

 

 

 

Skatinti norą bendrauti 

su bendraamžiais. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

pasakoti savo įspūdžius. 

  

 

 

 

 

Įtvirtina sąvokas: raidė, 

garsas, skiemuo, žodis, sakinys. 

Skaito tekstus, kuria knygeles, 

rašo sveikinimus, skelbimus, 

kvietimus. Renka tekstą 

kompiuteriu. 

Pasakoja, dalinasi 

įspūdžiais apie savo spintą. 

Kalbasi apie profesijas, kokie 

specialūs rūbai dėvimi, kaip 

rengtis esant įvairioms oro 

sąlygoms, einant į svečius, 

vykstant iškylauti. Varto rūbų 

katalogus. 

Kalba apie Žemę, Saulę, 

klimatą, augalus, gyvūnus. Varto 

knygas, albumus, enciklopedijas 

apie gamtą. Pasakoja pagal 

iliustracijas. Sprendžia 

kryžiažodžius apie gamtą. 

Išmoksta naujų eilėraščių. 

Skaitymas, rašymas. 

Priemonės:  knygos, 

popierius, rašymo priemonės. 

 

 

 

Pasakojimas. 

Priemonės: katalogai. 

 

 

 

 

 

 

Pokalbis, 

pasakojimas. Priemonės: 

knygos, albumai, 

enciklopedijos. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti nuostatą būti 

atsakingam už savo saugumą. 

 

 

 

Padėti įsiminti, kur ir į 

ką kreiptis pagalbos susirgus, 

pasiklydus, patekus į bėdą. 

 

Ugdyti gebėjimą 

įvairiais būdais vaikščioti, 

bėgioti, ropoti, lipti, šokinėti. 

 

 

 

Įtvirtinti suvokimą, 

kad žmonės būna skirtingi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbasi, kaip elgtis lauke 

kovo mėnesį, kad nesušlaptų 

kojų, nepaslystų, nestumdyti kitų 

vaikų. Diskutuoja, ką reiškia būti 

saugiam. 

Varto paveiksliukus ir 

įsidėmi, kaip saugiai elgtis miške, 

prie vandens, kelyje. Kalbasi, ką 

daryti pasiklydus, išsigandus. 

Dalyvauja mankštoje, 

kūno kultūros užsiėmimuos. 

Žaidžia įvairius sportinius 

žaidimus. 

 

 

Kalbasi, diskutuoja apie 

tai, kad žemėje gyvena daug 

įvairių tautų, rasių, tikėjimo 

žmonių, kuo jie skiriasi vieni nuo 

kitų (odos spalva, papročiais, 

gyvenimo būdu, religija). Apžiūri 

albumus, enciklopedijas, 

žurnalus, išsako savo nuomonę. 

 

 

Pokalbis, diskusija. 

 

 

 

 

Pokalbis, 

paaiškinimas. Priemonės: 

paveiksliukai. 

 

Sportiniai žaidimai, 

sportinės pratybos, rungtynės. 

Priemonės: įvairūs kamuoliai, 

čiužiniai, kilimėliai, lankai, 

gimnastikos suoleliai, 

šokdynės, minkštos kaladės. 

Pokalbis, diskusija. 

Priemonės: albumai, 

enciklopedijos, žurnalai. 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

apibendrinti. 

 

 

 

Įtvirtinti erdvinės 

padėties suvokimą. 

 

 

Ugdyti gebėjimą įgytą 

patirtį taikyti praktinėje 

veikloje, kūryboje. 

 

 

 

Ugdyti domėjimąsi 

gamta, aplinka, žmonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieško pavasario ženklų, 

įtvirtina metų laikų, pavasario 

mėnesių, medžių  pavadinimus. 

Stebi, kurioje vietoje daugiausia 

nutirpo sniegas. 

Atlieka užduotis, 

lavinančias erdvinį mąstymą, 

sprendžia loginius uždavinius 

pratybų sąsiuviniuose. 

Kalbasi apie rūbų 

įvairovę, jų paskirtį įvairiais metų 

laikais. Sužino, kaip ir kur 

gaminami rūbai. Rengia 

popierines lėles, atlieka užduotis, 

atsako į klausimus. 

Aiškinasi, kur daugiausiai 

pasaulyje gyvena žmonių, kas 

įdomaus įvyko, tyrinėja gaublį, 

žiūrinėja albumus, enciklopedijas. 

Pristato rubriką „Tai įdomu“. 

Žaidžia didaktinį žaidimą „Kas 

kur gyvena“. Pasakoja, kas kur 

yra buvęs, rodo nuotraukas. 

 

 

Įtvirtinimas, 

stebėjimas. 

 

 

 

Analizavimas, 

rašymas. Priemonės: pratybų 

sąsiuviniai. 

 

Diskusija, pokalbis, 

aptarimas. Priemonės: 

spalvotas popierius, lėlių 

trafaretai, žirklės. 

 

 

Pasakojimas, 

tyrinėjimas, žaidimas. 

Priemonės: gaublys, albumai, 

enciklopedijos, nuotraukos, 

didaktinis žaidimas „Kas kur 

gyvena“. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti dailės 

gebėjimus. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

išreikšti save kūno kalba. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

eksperimentuoti, kurti, 

fantazuoti.  

 

 

 

 

Skatinti išgyventi 

kūrybinį džiaugsmą, 

pasitenkinimą. 

 

Piešia, aplikuoja, lanksto, 

šoka, improvizuoja, mokosi 

dainelių apie pavasarį. 

 

 

 

Rašo raides ant stiklo, 

veidrodžio, daro antspaudus. 

Parodo įvairias raides kojomis, 

rankomis, vaidina pasakas.  

 

Kuria, piešia, karpo, 

modeliuoja drabužius iš 

popieriaus. Spalvina rūbus 

spalvinimo knygelėse, randa ir 

iškerpa rūbus iš įvairių reklaminių 

katalogų, kuria personažų 

kostiumus, organizuoja madų šou. 

Kuria kolektyvinį darbą 

„Žemė – žmonių planeta“. Lipdo 

paukščius ir gyvūnus. Piešia ant 

asfalto ir akmenukų. Išmoksta 

 

Piešimas, 

aplikavimas, muzikinė veikla.  

Priemonės:  popierius, įvairūs 

dažai, flomasteriai, pieštukai, 

teptukai, klijai, garsajuostė su 

muzikos įrašais. 

Rašymas, 

improvizavimas. Priemonės: 

flomasteriai, guašas, 

veidrodukai, teatrinės veiklos 

priemonės. 

Piešimas, 

spalvinimas, modeliavimas,  

kolektyvinis darbas. 

Priemonės: piešimo popierius, 

spalvotas popierius, 

flomasteriai, žirklės, 

katalogai. 

Piešimas, lipdymas, 

muzikinė veikla. Priemonės: 

piešimo popierius, guašas, 

akvarelė, flomasteriai, 



96 

 

naujų dainelių ir šokių. Klausosi 

muzikos. Organizuoja padarytų 

darbelių parodą. 

teptukai, kreidelės, molis, 

modelinas, garsajuostė su 

muzikos įrašu. 
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BALANDIS  - ,,JAU DIENELĖS VIS ŠILTYN‘‘ 

 

 

 

 
       Tikslai: 1. Siekti, kad vaikai pastebėtų atbundančios gamtos grožį.  

                    2. Siekti, kad vaikai nusiteiktų kūno ir savo gebėjimų tyrinėjimui.  

                    3. Supažindinti su Velykų tradicijomis ir papročiais.  

                    4. Ugdyti pagarbą mamai. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Plėsti supratimą apie 

bendravimą su draugais. Kas yra 

gera ir kas bloga. 

 

 

 

 

Palaikyti pasitikėjimą 

savimi ir savo gebėjimais. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą lanksčiai 

elgtis įvairioje aplinkoje, 

situacijoje. 

 

 

 

 

Padėti tapti 

atsakingesniems, 

savarankiškesniems. 

 

Kalbasi apie metų 

laikus, ką tuo metu veikė, ar 

susirado naujų draugų. Žymi 

orus orų kalendoriuje. Pasakoja 

apie žmonių darbus pavasarį, 

ar padeda namų ruošoje. 

Didaktinis žaidimas „Kada tai 

būna?“ 

Domisi kitų veikla, 

sumanymais, nuomone, 

jausmais. Atsako į klausimus, 

kalbasi, pasakoja apie savo 

pomėgius. 

Kalbasi apie Velykų 

šventę, kaip ji švenčiama, kaip 

jai ruošiamasi, kaip reikia 

elgtis įvairioje aplinkoje, 

situacijose. Apžiūri 

paveiksliukus su Velykų 

simbolika. 

Pasakoja apie savo 

mamytes, kaip joms padeda, 

rodo ir apžiūri nuotraukas. 

Žaidžia vaidmeninį žaidimą 

„Šeima“. 

 

Pokalbis, pasakojimas, 

žaidimas. 

Priemonės: kalendorius. 

 

 

 

 

 

Pokalbis, diskusija. 

Pokalbis, analizavimas. 

 

 

 

Priemonės: 

paveiksliukai. 

Pasakojimas, žaidimas. 

 

 

 

 

Priemonės: nuotraukos, 

siužetiniai- vaidmeniniai 

žaislai. 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą pasakoti 

savo įspūdžius. 

 

 

 

 

 

 

 

Varto knygas, 

enciklopedijas, skaito pasakas, 

kuria pasakojimą pagal 

paveiksliukus. Mokosi naujų 

eilėraščių. Mėgdžioja paukščių 

balsus. Kopijuoja žodžius: 

pavasaris, gėlė, inkilas, saulė. 

 

 

Skaitymas, 

pasakojimas, kopijavimas. 

Priemonės: knygos, 

enciklopedijos, paveiksliukai, 

rašymo priemonės, sąsiuviniai. 

 

Kopijavimas, 

1.,,Pavasarėli, tu ir vėl 

sugrįžai‘‘. 
 

2.,,Kiek manyje 

paslapčių‘‘. 
 

? 
 

4.,,Prie mamytės 

prisiglausiu‘‘. 
 

3.,,Rid-rid-rid 

margučiai‘‘. 
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Ugdyti gebėjimą 

išklausyti ir išgirsti. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą pasakoti, 

deklamuoti. 

 

 

 

Skatinti norą imituoti 

raštą. 

 

 

 

 

 

 

Skaito „Mažojo 

berniuko paslaptis“. Atsakinėja 

į klausimus, kuria pasakas be 

galo. Kopijuoja žodžius: 

„Širdis“, „Žmogus“, „Ranka“. 

Varto knygas, enciklopedijas. 

Didaktinis žaidimas „Kieno tai 

balsas?‘‘ 

Kalbasi apie Velykų 

tradicijas savo namuose, 

mokosi naujų eilėraščių, žiūri 

paveiksliukus, rašo, kopijuoja 

sveikinimus, seka pasakas. 

Pasakoja apie savo 

močiutes, diskutuoja, ką 

dovanos mamai. Pasakoja apie 

savo šeimos šventes, išvykas, 

pomėgius, tradicijas. Išmoksta 

eilėraščių mamai. Rašo 

sveikinimus mamoms ir 

močiutėms. 

skaitymas, žaidimas. 

Priemonės:  knygos, 

enciklopedijos, rašymo 

priemonės, sąsiuviniai. 

 

 

 

 

Pokalbis, pasakojimas, 

kopijavimas, skaitymas. 

Priemonės: knygos, 

paveiksliukai, rašymo 

priemonės, popierius. 

Pasakojimas, 

kopijavimas, rašymas. 

Priemonės: rašymo 

priemonės,  popierius. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą rūpintis 

savo sveikata. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą įvardinti 

kūno dalis. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą saugiai 

naudotis fiziniam judėjimui 

skirtomis priemonėmis, žaislais. 

 

 

 

Palaikyti vaiko judėjimo 

poreikį. 

 

 

 

 

 

 

Kalbasi apie rūbus ir 

avalynę, kaip žmonės rengiasi 

pavasarį, atšilus orams. 

Diskutuoja, kodėl reikia judėti, 

žaisti lauke, grūdintis.  

Pokalbiai apie širdį, 

plaučius, skrandį. Prisimena, 

kam kur skaudėjo, diskutuoja 

apie kūno dalis. Apžiūri 

enciklopedijas apie žmogaus 

kūną, rodo kūno dalis ir jas 

pavadina. Žaidimas „Atspėk 

pagal kvapą, skonį“. 

Žaidžia grupėje ir 

lauke, naudodamiesi 

kamuoliais, lankais, kėgliais, 

šokdynėmis. Ridena Velykų 

margučius, aptaria, kaip juos 

ridenti, kad nesudužtų. 

 Pasakoja apie 

mėgstamiausius šeimos 

žaidimus, kuriuos žaidžia 

namie ir lauke. Parodo, kaip 

žaisti. Paaiškina taisykles ir 

žaidžia. 

 

 

Pokalbis, diskusija. 

Pokalbis, žaidimas. 

 

 

 

Priemonės: 

enciklopedijos. 

Judrieji žaidimai, 

aptarimas. 

 

 

 

 

Priemonės: kamuoliai, 

lankai, kėgliai, šokdynės, 

lovelis, margučiai. 

 

 

 

 Pasakojimas, 

paaiškinimas,  žaidimas. 

Priemonės: įvairus 

sporto inventorius. 
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PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą domėtis 

gamta, gyvūnais. 

 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

skaičiuoti ir pažinti skaičius. 

 

 

Ugdyti vaikų pastabumą, 

mąstymą. 

 

 

 

 

 

 

Skatinti domėjimąsi 

šeima. 

 

 

 

Stebi paukščius, kurie 

sugrįžo peržiemoję. Įtvirtina 

žinomus medžių ir paukščių 

pavadinimus. Apžiūri 

paveiksliukus. Kalbasi, kaip 

gyvūnai elgiasi pavasarį, kur 

gyvena, kuo minta. 

Matuojasi ūgį, liemenį, 

riešą. Sprendžia loginius 

uždavinius. Žaidimas „Surask 

kaimyną“. 

Pasakoja, kaip margina 

margučius namie. Augina 

želmenis Velykų stalui. 

Apžiūri paveiksliukus ir 

žurnalus su margučių 

nuotraukomis. Palygina savo ir 

kitų atneštus margučius su 

matytais nuotraukose. 

Pasakoja apie mamos 

profesiją, pomėgius, rodo 

nuotraukas. Sudaro šeimos 

medį. 

 

Stebėjimas, 

įtvirtinimas, pokalbis. 

Priemonės: 

paveiksliukai. 

 

 

 

Stebėjimas, fiksavimas, 

analizavimas, žaidimas. 

Priemonės: centimetras, 

padalomoji medžiaga. 

Pasakojimas, 

aptarimas, palyginimas. 

Priemonės: 

paveiksliukai, žurnalai, 

margučiai. 

 

 

 

Pasakojimas, piešimas. 

Priemonės: nuotraukos, 

rašymo priemonės, popierius. 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą kurti ir 

interpretuoti. 

 

 

 

 

Ugdyti vaidybos 

gebėjimus. 

 

 

 

Žadinti vaiko tautiškumo 

jausmą.  

 

 

 

 

Ugdyti muzikinius gabumus. 

 

Piešia, aplikuoja, lipdo 

gėles, paukščius. Vaidina 

pasakas, šoka, dainuoja. 

 

 

 

Vaidina „grimasų“ 

teatrą. Lėlių teatro spektaklis. 

 

 

 

Piešia, aplikuoja, 

margina popierinius kiaušinius. 

Lipdo margučius. Rašo 

sveikinimo atvirukus. Šoka ir 

dainuoja. Velykų šventė. 

 

Piešia mamos portretą, 

aplikuoja bei karpo atvirutes, 

lanksto gėlytes. Dainuoja, 

šoka, vaidina. Šventė, skirta 

Mamos dienai. 

 

Piešimas, lipdymas, 

aplikavimas, muzikinė veikla. 

Priemonės: piešimo, spalvotas 

popierius, guašas, flomasteriai, 

teptukai, modelinas, 

garsajuostė su muzikos įrašu. 

Siužetiniai žaidimai, 

kolektyvinis darbas. 

Priemonės: teatrinės veiklos 

priemonės (rūbai, lėlės, širma), 

garsajuostė su muzikos įrašais. 

Piešimas, aplikavimas, 

lipdymas, muzikinė veikla. 

Priemonės: piešimo popierius, 

guašas, akvarelė, teptukai, 

modelinas, garsajuostė su 

muzikos įrašais. 

Piešimas, lankstymas, 

aplikavimas, muzikinė veikla. 

Priemonės: piešimo popierius, 

guašas, akvarelė, flomasteriai, 

teptukai, klijai, garsajuostė su 

muzikos įrašais. 
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GEGUŽĖ - ,,ŠVYTĖK, PAVASARĖLI, GRAŽIAUSIOMIS SPALVOMIS‘‘ 

 

 

 

 

 
            Tikslas: 1. Skatinti domėtis gamta, ją tyrinėti, grožėtis.  

                          2. Įtvirtinti žinias, mokėjimus, įgūdžius.  

                          3. Skatinti vaikus svajoti.  

                          4. Gebėjimo užmegzti kontaktą su bendraamžiais ugdymas. 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VEIKSENOS UGDYMO 

METODAI, APLINKA, 

PRIEMONĖS 

SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Palaikyti pasitikėjimą 

savimi ir savo gebėjimais. 

 

 

 

Pažadinti norą tapti 

mokiniu. 

 

Ugdyti gebėjimą 

suvokti savo jausmus ir 

tinkamai juos reikšti. 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

gerbti kitus. 

 

 

Varto atvirukus, knygas, 

albumus su gėlėmis, aptaria jų 

panašumus bei skirtumus, kur jos 

auga. Išvyka į parką. Parke 

klausosi paukščių čiulbėjimo, 

bičių dūzgimo. 

Kalbasi apie mokyklą. 

Diskutuoja, ką reikia mokėti ir 

žinoti būsimam pirmokui. 

Išsako savo svajones, 

kalbasi apie ateitį. Prisimena savo 

praeitį, ko norėjo, apie ką svajojo, 

būdami mažesni. Palygina. Varto 

albumus. 

Diskutuoja, kaip reikia 

bendrauti su savo bendraamžiais, 

suaugusiais, svetimais žmonėmis. 

 

Pokalbis, tyrinėjimas, 

išvyka. Priemonės: knygos, 

atvirukai, albumai. 

 

 

 

Diskusija. 

 

 

Pokalbis, 

palyginimas. Priemonės: 

albumai. 

 

 

Diskusija. 

 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA: 

Skatinti kūrybiškumą 

ir fantaziją. 

 

 

 

Skatinti vaikų norą 

įvairioje veikloje vartoti 

simbolius, rašyti raides. 

 

 

 

 

 

 

Varto knygas, albumus su 

gamtos vaizdais, klausosi 

skaitomų tekstų, mįslių, pasakų,  

kuria pasakojimą „Žydinčio sodo 

nuotaika“, kopijuoja žodžius. 

Išmoksta naujų eilėraščių. 

Skaito apie Meškiuką 

Rudnosiuką. Atsako į klausimus. 

Rašo savo vardus. Kuria sakinius 

su žodžiais: mokykla, pirmokas, 

Rugsėjo 1-oji, ruduo, mokytis. 

Viktorina „Kas atsakys greičiau?“ 

 

 

 

Pasakojimas, 

klausymas. Priemonės: 

knygos, albumai, rašymo 

priemonės, sąsiuviniai. 

 

 

Skaitymas, rašymas, 

kolektyvinis darbas. 

Priemonės:  knygos, popierius, 

rašymo priemonės. 

 

 

 

 

? 
 

2. ,,Kelionė į Žinių 

šalį‘‘. 
 

4. ,,Vaikystės 

spindulėlis‘‘ 
 

3. ,,Mano svajonės‘‘. 
 

1. ,,Žemė puošiasi 

žiedais‘‘. 
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Skatinti sklandžiai 

reikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

 

Ugdyti meilę ir 

pagarbą gimtajam žodžiui. 

 

 

 

 

 

Užrašo savo svajones ant 

lapelių. Kuria pasakojimą „Aš 

užaugęs norėčiau...“. 

 

Užrašo palinkėjimus 

draugams. Prisimena, kas 

geriausio ir įdomiausio įvyko per 

šiuos metus. Varto albumus, 

apžiūri savo darbelius. 

 

 

Rašymas, 

pasakojimas. Priemonės: 

popieriaus lapeliai, rašymo 

priemonės. 

Pokalbis, rašymas, 

pasakojimas. Priemonės: 

popierius, rašymo priemonės, 

albumai. 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Plėsti supratimą apie 

sveikatą ir jos tausojimą. 

 

 

 

Ugdyti vikrumą, 

valią, ištvermę. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

kultūringai elgtis prie stalo. 

 

 

 

Ugdyti gebėjimą 

lanksčiai orientuotis naujoje 

aplinkoje. 

 

 

Kalbasi, kaip stiprinti 

sveikatą, kokie yra jos stiprinimo 

būdai (,,minčių lietus‘‘), vardina 

sveikus maisto produktus, 

judėjimo svarbą. 

Žaidžia judriuosius 

žaidimus. Susiskirsto į komandas 

ir dalyvauja estafetėse, sveikina 

laimėjusiąją komandą. 

 

Kalbasi, kaip reikia 

kultūringai valgyti prie stalo, koks 

elgesys nederamas. Mokosi 

serviruoti stalą. Varto knygas apie 

etiketą. 

Dalyvauja sportinėse 

varžybose, estafetėse, varžosi 

dviračių lenktynėse. 

 

 

Pokalbis, diskusija. 

Sportiniai žaidimai, rungtynės. 

 

 

 

Priemonės:  įvairūs 

kamuoliai, čiužiniai, 

kilimėliai, lankai, gimnastikos 

suoleliai, šokdynės, minkštos 

kaladės. 

Pokalbis, stebėjimas, 

analizavimas. Priemonės: 

lėkštės, puodeliai, stalo 

įrankiai, servetėlės, knygos. 

 

Sportiniai žaidimai, 

rungtynės, sporto šventės. 

Priemonės: dviračiai. 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

tyrinėti, eksperimentuoti. 

 

 

 

 

Skatinti vaikus spręsti 

praktinius sudėties ir atimties 

uždavinius. 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrinėja, uosto, stebi pro 

lupą gėlės žiedą, lapą, kotą. 

Atkreipia dėmesį į gėlės formą, 

spalvą, dydį, kvapą. Aptaria 

kambarinių ir lauko gėlių 

priežiūrą. Įtvirtina gėlių 

pavadinimus. 

Sprendžia loginius 

uždavinius. Iš geometrinių figūrų 

sudeda ornamentus, raštus, 

paveikslus. Ekskursija į mokyklą. 

Susipažįsta su mokytoja. Aptaria, 

ką reikia turėti būsimam 

pirmokui. 

 

 

 

Tyrinėjimas, 

stebėjimas, aptarimas,  

įtvirtinimas. Priemonės: 

įvairios gėlės. 

 

 

 

Analizavimas, 

aptarimas, lyginimas, 

fiksavimas, išvyka. 

Priemonės: pratybų 

sąsiuviniai, geometrinės 

figūros. 
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Ugdyti gebėjimą 

suteikti informaciją apie save. 

 

 

 

 

Lavinti mąstymą, 

pastabumą. 

 

 

Kalbasi apie įvairias 

profesijas, kuo jos įdomios, kokių 

savybių reikia. Bando save 

įsivaizduoti kurios nors profesijos 

atstovu. Apžiūrinėja 

paveiksliukus. 

Kalbasi, kaip pasikeitė, 

kiek paaugo, ko išmoko per šiuos 

metus. Apžiūrinėja nuotraukas iš 

įvairių švenčių. Išvyka į parodą. 

Diskusija, pokalbis, 

aptarimas. Priemonės: 

paveiksliukai. 

 

 

 

Pokalbis, tyrinėjimas, 

išvyka. Priemonės: 

nuotraukos. 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA: 

Ugdyti gebėjimą 

naudoti įvairias dailės raiškos 

priemones. 

 

Skatinti išgyventi 

pasitenkinimą, kūrybinį 

džiaugsmą. 

 

 

Skatinti naudotis 

įvairiomis meno priemonėmis.  

 

 

 

 

 

 

Ugdyti savimi 

pasitikintį, aktyvų vaiką. 

 

Piešia, aplikuoja, 

štampuoja gėlių žiedus. Kuria 

puokštes, atvirutes su gėlėmis. 

Kolektyvinis darbas „Žydi sodai“. 

 

Gamina atvirutes. Piešia 

pagal savo sumanymą. Dainuoja 

apie draugystę, vaikystę, šoka 

šokius.  

 

Piešia, aplikuoja atvirutes 

įvairiomis priemonėmis. Lanksto 

aitvarą. Deklamuoja eilėraščius. 

Išmoksta dainą „Mano svajonė“. 

 

 

 

 

Piešia ant asfalto gėles, 

draugus, gyvūnus, paukščius, 

šeimą. Dainuoja, šoka. Šventė 

„Lik sveikas, darželi!“. 

 

Piešimas, 

aplikavimas, komponavimas.  

Priemonės:  popierius, įvairūs 

dažai, flomasteriai, pieštukai, 

teptukai, klijai, įvairios gėlės. 

Piešimas, muzikinė 

veikla. Priemonės: popierius, 

teptukai, pieštukai,  guašas, 

flomasteriai, garsajuostė su 

muzikos įrašu. 

Piešimas, 

aplikavimas, lankstymas, 

muzikinė veikla. Priemonės: 

piešimo popierius, spalvotas 

popierius, įvairūs dažai, 

flomasteriai, pieštukai, 

teptukai,  garsajuostė su 

muzikos įrašu. 

Piešimas,  muzikinė 

veikla. Priemonės: kreidelės, 

garsajuostė su muzikos įrašu. 
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BIRŽELIS - ,,BŪK PASVEIKINTA, VASARĖLE“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tikslas. 1. Supažindinimas su saugaus elgesio taisyklėmis kieme ir gamtoje.  

                         2. Supažindinti su Baltijos jūra.  

                         3. Sužinoti apie miške laukiančias pramogas ir tykančius pavojus.  

                         4. Išmokti lauko žaidimų. 

  

 

3. ,,Ten, kur medžiai 

moja šakomis‘‘. 
 

1. ,,Saulėtos ir 

gražios vasaros dienos‘‘. 
 

2. ,,Tokia 

svaiginanti jūros 

žydrynė...‘‘.  

4. ,,Poilsiauju su 

draugais‘‘. 
 

? 
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VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO KRITERIJAI 

2 – 3  METŲ ,,ZUIKUČIŲ‘‘ GRUPĖ 

UGDYTINOS 

KOMPETENCIJOS 

VAIKŲ VEIKSENOS 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA: 

 Geba žaisti šalia kitų vaikų. 

 Geba išreikšti savo emocijas ir 

jausmus. 

 

Žaidžia greta vienas kito. 

Dalijasi žaislais su kitais. 

Guodžia draugus. 

Noriai bendrauja su bendraamžiais. 

Bendrauja su suaugusiais, prašo jų pagalbos. 

Mėgdžioja suaugusiojo, draugų elgesį, 

veiksmus. 

Vartoja žodelius: ,,ačiū“, ,,prašau“, 

,,atsiprašau“, ,,prašau duoti“. 

Siekia žaidimo rezultatų. 

Nusirengia, apsirengia suaugusiajam padedant. 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA: 

Geba tarti kalbos garsus ir atskirus 

žodžius. 

Geba suprasti žodinius nurodymus. 

Geba atsakyti į klausimus vienu arba 

dviem žodžiais. 

 

 

 

 

Taria žodžius. 

Klausinėja: Ką? Kada? Kodėl? 

Žodžius jungia į trumpus sakinius, sudarytus iš 

2-3 žodžių. 

Atsako į klausimus ,,Taip“ arba ,,Ne“. 

Vartoja savybinius įvardžius: ,,mano“, ,,tavo“. 

Vartoja kai kuriuos apibendrinančius žodžius 

(žaislai). 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA: 

Geba įvaldyti pagrindinius motorinius 

bei kultūrinius-higieninius įgūdžius. 

 

 

Moka naudotis nosinaite. 

Moka naudotis tualetu arba pasiprašo ant 

puoduko. 

Plaunasi rankas prieš valgį. 

Moka bėgti, šokinėti, eiti ant pirštų, lipti, 

peršokti, spirti kamuolį. 

Saugiai žaidžia įgūdžių reikalaujančius 

žaidimus. 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA: 

Geba domėtis elementariais daiktais ir 

įvykiais. 

Geba atskirti daiktus pagal spalvą, 

dydį. 

 

 

 

 

Žino ir taria savo vardą. 

Skaičiuoja iki 3. 

Skiria dydžius. 

Žino sąvokas: vienas, du, daug. 

Atpažįsta ir pavadina gyvūnus, daiktus. 

Žino pagrindines savo kūno dalis. 

Pavadina medį, gėlę, žaislą. 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

Geba naudotis elementariomis 

meninėmis priemonėmis. 

Geba improvizuoti, išreikšti emocijas. 

 

Piešia kreidelėmis, flomasteriais. 

Tapo pirštais, teptuku. 

Iš plastilino lipdo kamuoliukus. 
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2- 3metų vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Vaiko vardas, pavardė..............................                                           G.S. - gerai sekasi 

Gimimo data.........................................                                               S.P. -  sunkiai pavyksta 

Įvertinimo data rudenį.............................................ir pavasarį.......................................... 

SOCIALINĖ KOMPETENCIJA:                           
 

Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

     G.S.     S.P.    G.S.    S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. T. 

1.Žaidžia greta vienas kito.         

2.Dalijasi žaislais su kitais.         
3.Noriai bendrauja su bendraamžiais.         
4.Bendrauja su suaugusiais, prašo jų pagalbos.         
5.Mėgdžioja suaugusiojo, draugų elgesį, veiksmus.         
6.Vartoja žodelius: ,,ačiū“, ,,prašau“, ,,atsiprašau“, 

,,prašau duoti“. 
        

7.Siekia žaidimo rezultatų.         
8.Nusirengia, apsirengia suaugusiajam padedant.         
9.Guodžia draugus.         

 
Pastebėjimai, pagalbos būdai........................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................ 
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KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA: 

 

Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

    G.S.     S.P.    G.S.    S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. T. 

1.Taria žodžius.         

2.Klausinėja: Ką? Kada? Kodėl?         
3.Žodžius jungia į trumpus sakinius, sudarytus iš 2-3 

žodžių. 
        

4.Atsako į klausimus ,,Taip“ arba ,,Ne“.         
5.Vartoja savybinius įvardžius: ,,mano“, ,,tavo“.         
6.Vartoja kai kuriuos apibendrinančius žodžius.         

 

Pastebėjimai, pagalbos būdai........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA: 

 

Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

    G.S.    S.P.    G.S.     S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. T. 

1.Moka naudotis nosinaite.         

2.Moka naudotis tualetu arba pasiprašo ant puoduko.         
3.Plaunasi rankas prieš valgį.         
4.Moka bėgti, šokinėti, eiti ant pirštų, lipti, peršokti, 

spirti kamuolį. 
        

5.Saugiai žaidžia įgūdžių reikalaujančius žaidimus.         
 

Pastebėjimai, pagalbos būdai........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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PAŽINIMO KOMPETENCIJA: 

 

Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

    G.S.      S.P.      G.S.    S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. T. 

1.Žino ir taria savo vardą.         

2.Skaičiuoja iki 3.         
3.Skiria dydžius.         
4.Žino sąvokas: vienas, du, daug.         
5.Atpažįsta ir pavadina gyvūnus, daiktus.         
6.Žino pagrindines savo kūno dalis.         
7.Pavadina medį, gėlę, žaislą.         

 

Pastebėjimai, pagalbos būdai........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA: 

 

Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

   G.S.     S.P.     G.S.     S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. T. 

1.Piešia kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais.         
2.Tapo pirštais, teptuku, naudoja įvairias 

priemones. 
        

3.Iš plastilino lipdo kamuoliukus.         
4.Stato namus, pilis iš kaladėlių.         
5.Skiria pagrindines 3 spalvas, jas pavadina.         
6.Muzikuoja su barškučiais, groja savo ,,muziką“.         

 

Tėvai  ..................................................................................................................................................... 

             (Vardas,pavardė) (parašas)                                                                                         

................................................................................................................................................................ 

 

Auklėtoja............................................................................................................................................... 

   ( Vardas pavardė)                                                                                                  ( parašas) 
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VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO KRITERIJAI  

4-5 METŲ ,,DRUGELIŲ‘‘ GRUPĖ 

 

KOMPETENCIJOS VAIKŲ VEIKSENOS 

Komunikavimo kompetencija 

Geba išreikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

Geba papasakoti trumpą girdėtą 

pasaką.  

Taisyklingai taria beveik visus garsus.  

Pasakoja apie tai, ką sukūrė.  

Raiškiai deklamuoja eilėraščius.  

Kalbėdamas vartoja sudėtingus sakinius.  

Kalba apie priežastis, vartodamas 

jungtukus ,,nes“, ,,todėl“, ,,kad“.  

Atpasakoja teksto turinį, nors gali 

supainioti faktus.  

Pasakoja apie tai, ką mato iliustracijose.  

Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas.  

Parenka žodžiams antonimus (šilta – šalta).  

Socialinė kompetencija 

Geba elgtis savarankiškai ir 

nepriklausomai.  

Geba laikytis grupės taisyklių. 

Geba dalytis žaislais ir gerbti kitų 

teises.  

Sutaria su suaugusiais ir vaikais, kai 

reikia, geba paprašyti pagalbos.  

Paslaugus, padeda kitiems. 

Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba 

mandagiai paaiškindamas apsiginti.  

Žaidžia šalia vaikų vienas.  

Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.  

Netrukdo kitiems žaisti.  

Bendrauja su daugeliu vaikų.  

Pasidalija su kitais žaislais.  

Laikosi taisyklių, bet aklai joms 

nepaklūsta, moka motyvuoti vienokį ar 

kitokį savo elgesį.  

Realiai suvokia savo gebėjimus, kas 

sekasi geri ir kas prasčiau.  
 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Geba išlaikyti pusiausvyrą judant.  

Geba laikytis kultūrinių – higieninių 

įgūdžių.  

Šokinėja nuo paaukštinimo.  

Lipa kopėtėlėmis aukštyn ir nusileidžia 

žemyn.  

Meta ir pagauna kamuolį.  

Mušinėja kamuolį vietoje.  

Važinėja dviračiu, geba pasukti.  

Bando pats apsirengti, apsiauti.  

Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos.  

Geba savarankiškai nusiplauti rankas, 

veidą, valytis dantis.  
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Pažinimo kompetencija 

Geba orientuotis gatvėje.  

Geba suvokti laiko sąvokas ir seką.  

Geba domėtis supančia gyvąja ir 

negyvąja aplinka.  

Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines 

spalvas.  

Padeda daiktus: prieš save, šalia, už 

savęs.  

Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.  

Paima nurodytą daiktų skaičių (1 – 5).  

Moka atmintinai 4 – 5 eilėraščius.  

Domisi raidėmis ir žodžiais, pažįsta 

keletą didžiųjų raidžių.  

Kopijuoja savo vardą.  

Žino keletą medžių, gėlių, augalų 

pavadinimų.  

Pažįsta gyvūnus (3 – 4) rūšis.  

Grupuoja, klasifikuoja, lygina daiktus 

pagal vieną savybę.  

Turi elementarių žinių apie saugų eismą.  

Pasako paros laiko pavadinimą ir su tuo 

susijusią veiklą.  
 

Meninė kompetencija 

Geba naudotis įvairiomis meno 

priemonėmis.  

Geba kurti, interpretuoti ir vertinti.  

Sulanksto popierių i kelias dalis.  

Piešia ir tapo naudodamas įvairias 

priemones.  

Piešia žmogų (galva, liemuo, 4 galūnės).  

Brėžia linijas, apskritimus, kitas figūras.  

Apvedžioja geometrines figūras, 

žvėrelių ir kt. kontūrus.  

Kerpa žirklėmis nupieštas figūras, 

daiktus ir kt.  

Kuria judesiu dainų, ratelių 

personažams.  

Dainuoja vokaliniu supratimus, 

ieškodamas savo balso galimybių.  

Žaidžia, vaidina trumpas improvizacijas.  

Žiūrėdamas vaidinimą supranta ir 

vertina.  
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4-5 METŲ VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

Vaiko vardas, pavardė.......................................................                 G.S. – gerai sekasi 

Gimimo data.......................................................................                 S.P. – sunkiai pavyksta 

Vaiko amžius......................................................................               T. – tėvai; P. - pedagogai 

Įvertinimo data rudenį......................................................  ir 

pavasarį................................................... 

Socialinė kompetencija 

E

il. 

Nr. 

Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

       G.S.       S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Sutaria su suaugusiais ir vaikais, kai reikia, geba 

paprašyti pagalbos.  

        

2. Paslaugus, padeda kitiems.         

3. Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba mandagiai 

paaiškindamas apsiginti.  

        

4. Žaidžia šalia vaikų vienas.          

5. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.          

6. Netrukdo kitiems žaisti.          

7. Bendrauja su daugeliu vaikų.          

8. Pasidalija su kitais žaislais.          

9. Laikosi taisyklių, bet aklai joms nepaklūsta, 

moka motyvuoti vienokį ar kitokį savo elgesį.  

        

10. Realiai suvokia savo gebėjimus, kas sekasi geri 

ir kas prasčiau.  

        

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

............................................................... 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.      S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Šokinėja nuo paaukštinimo.          

2. Lipa kopėtėlėmis aukštyn ir nusileidžia žemyn.          

3. Meta ir pagauna kamuolį.          

4. Mušinėja kamuolį vietoje.          

5. Važinėja dviračiu, geba pasukti.          

6. Bando pats atsigerti, apsiauti.          

7. Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos.          

8. Geba savarankiškai nusiplauti rankas, veidą, 

valytis dantis.  
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Pastebėjimai,pagalbos 

būdai................................................................................................................................................ 

Meninė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Sulanksto popierių i kelias dalis.          

2. Piešia ir tapo naudodamas įvairias priemones.          

3. Piešia žmogų (galva, liemuo, 4 galūnės).          

4. Brėžia linijas, apskritimus, kitas figūras.          

5. Apvedžioja geometrines figūras, žvėrelių ir kt. 

kontūrus.  

        

6. Kerpa žirklėmis nupieštas figūras, daiktus ir kt.          

7. Kuria judesiu dainų, ratelių personažams.          

8. Dainuoja vokalinius pratimus, ieškodamas savo 

balso galimybių.  

        

9. Žaidžia, vaidina trumpas improvizacijas.          

10. Žiūrėdamas vaidinimą supranta ir vertina.          

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......... 

Komunikavimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.      S.P.      G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Taisyklingai taria beveik visus garsus.          

2. Pasakoja apie tai, ką sukūrė.          

3. Raiškiai deklamuoja eilėraščius.          

4. Kalbėdamas vartoja sudėtingus sakinius.          

5. Kalba apie priežastis, vartodamas jungtukus 

,,nes“, ,,todėl“, ,,kad“.  

        

6. Atpasakoja teksto turinį, nors gali supainioti 

faktus.  

        

7. Pasakoja apie tai, ką mato iliustracijose.          

8. Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas.          

9. Parenka žodžiams antonimus (šilta – šalta).          

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......... 
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Pažinimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

        G.S.       S.P.        G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines spalvas.          

2. Padeda daiktus: prieš save, šalia, už savęs.          

3. Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.          

4. Paima nurodytą daiktų skaičių (1 – 5).          

5. Moka atmintinai 4 – 5 eilėraščius.          

6. Domisi raidėmis ir žodžiais, pažįsta keletą 

didžiųjų raidžių.  

        

7. Kopijuoja savo vardą.          

8. Žino keletą medžių, gėlių, augalų pavadinimų.          

9. Pažįsta gyvūnus (3 – 4) rūšis.          

10. Grupuoja, klasifikuoja, lygina daiktus pagal 

vieną savybę.  

        

11. Turi elementarių žinių apie saugų eismą.          

12.  Pasako paros laiko pavadinimą ir su tuo 

susijusią veiklą.  

        

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......... 

 

Tėvai.......................................................................................................................................................

.... 

              (Vardas pavardė)                                                                               (parašas) 

 

Auklėtoja................................................................................................................................................

.                                                                                                                                                

                        (Vardas pavardė)                                                                                 (parašas) 
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VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO KRITERIJAI 

3 - 4 METŲ ,,BORUŽĖLIŲ‘‘ GRUPĖ 

 

 

Ugdytinos kompetencijos Vaikų veiksenos 

Socialinė kompetencija 

 Geba žaisti kartu su kitais 

vaikais. 

 Geba prisitaikyti prie naujų 

situacijų. 

 

 Pasako savo vardą, amžių. 

 Pasako šeimos narių vardus. 

 Reiškia savo poreikius, norus. 

 Prašo pagalbos siekdamas rezultato (surasti, 

paduoti). 

 Sutaria su kitais vaikais. 

 Džiaugiasi savo pasiekimais. 

 Laikosi žaidimo taisyklių, žino, kas leidžiama, 

kas draudžiama. 

 Turi vieną ar keletą draugų. 

 Pažįsta savo drabužius, žaislus. 

 Žino žaislų vietą, padeda juos tvarkyti. 

 Prisitaiko prie pokyčių: pasirengęs dienos dalį 

praleisti be artimųjų. 

 Džiaugiasi savo pasiekimais. 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

 Geba išlaikyti pusiausvyrą 

judant. 

 Geba saugoti ir tausoti save. 

 Geba savarankiškai laikytis 

asmens higienos taisyklių. 

   

 Suaugusiam kontroliuojant (priminus, 

paraginus) savarankiškai atlieka asmens 

higienos, savitarnos darbus. 

 Tyrinėja kūno judėjimo galimybes. 

 Atlieka judesius, lavinančius viso kūno 

koordinaciją. 

 Pralenda pro kliūtį. 

 Eidamas suoleliu, rąstu (neilgai) išlaiko 

pusiausvyrą. 

 Kartoja rodomus judesius, pratimus. 

 Ridena, meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio 

atstumo. 

 Laipioja neaukštomis kopėtėlėmis aukštyn-

žemyn. 

 Šokinėja viena koja. 

 Turi elementarius savikontrolės įgūdžius. 

Meninė kompetencija 

 Geba naudotis meninėmis 

priemonėmis 

 Geba imituoti, kurti trumpus 

vaidmenis, išreikšti savo 

emocijas muzikoje. 

 

 Džiaugiasi savo kūrinėliais, rodo kitiems. 

 Piešia kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais, 

tapo plačiu teptuku, pirštais. 

 Piešdamas naudoja keletą spalvų. 

 Taškuoja, brūkšniuoja, brėžia liniją, 

apskritimus. 

 Gerai užspalvina plokštumą. 

 Iš plastilino lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir 

kt. 

 Glamžo, plėšo popierių, mėgina kirpti, klijuoti. 

 Groja vaikiškais muzikos instrumentais. 

 Eina, bėga, trepsi, sukasi pagal muziką. 
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 Bando vaidinti teatro lėlėmis. 

 Vaidybiniams žaidimams naudoja žaislus ir jų 

pakaitalus. 

 Pratinasi taisyklingai laikyti piešimo reikmenį. 

Komunikavimo kompetencija 

 Geba išreikšti mintis žodžiais 

ir sakiniais. 

 Geba atsakyti į klausimus 

sudėtingesniu sakiniu. 

 Geba mėgti ir vertinti 

„skaitymą“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klauso sekamų pasakų, grožinės literatūros 

kūrinėlių. 

 Teisingai pavadina kasdienius daiktus. 

 Vardija, ką mato paveikslėliuose. 

 Supranta ir vykdo žodinius nurodymus. 

 Komentuoja, ką padarė, nupiešė, žaidė. 

 Reiškia savo ketinimus žodžiais. 

 Pats pasirenka knygą, ją varto. 

 Suvokia trumpo teksto prasmę. 

 Domisi raidžių simboliais. 

 Žino keletą apibendrinančių žodžių (indai, 

žaislai). 

 Pasako trumpą eilėraštį, skaičiuotę. 

Pažinimo kompetencija 

 Geba tyrinėti aplinkoje 

esančius daiktus. 

 Geba domėtis gyvąja ir 

negyvąja gamta. 

  

 

 Pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas. 

 Pradeda skaičiuoti daiktus. 

 Supranta sąvokas ,,vienas‘‘, ,,daug‘‘. 

 Taisyklingai sudeda dėlionę iš keturių dalių. 

 Užpildo įvairios formos kiaurymes plokštumoje, 

kube ir kt. 

 Atpažįsta ir pavadina kai kuriuos vaisius, 

daržoves. 

 Atpažįsta kai kuriuos naminius gyvūnus ir 

paukščius. 

 Suvokia paros dalis: diena, naktis. 

 Skiria pagrindines kūno dalis. 

 Domisi paveikslėlių kortelėmis, stalo žaidimais. 
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3-4 METŲ VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

Vaiko vardas, pavardė.......................................................                 G.S. – gerai sekasi 

Gimimo data.......................................................................                 S.P. – sunkiai pavyksta 

Vaiko amžius......................................................................               T. – tėvai; P. - pedagogai 

Įvertinimo data rudenį......................................................  ir pavasarį........................................... 

Socialinė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

     G.S.       S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Pasako savo vardą, amžių.         

2. Pasako šeimos narių vardus.         

3. Reiškia savo poreikius, norus.         

4. Prašo pagalbos siekdamas rezultato (surasti, 

paduoti). 

        

5. Sutaria su kitais vaikais.         

6. Džiaugiasi savo pasiekimais.         

7. Laikosi žaidimo taisyklių, žino, kas leidžiama, 

kas draudžiama. 

        

8. Turi vieną ar keletą draugų.         

9. Pažįsta savo drabužius, žaislus.         

10. Žino žaislų vietą, padeda juos tvarkyti.         

11. Prisitaiko prie pokyčių: pasirengęs dienos dalį 

praleisti be artimųjų. 

        

12. Džiaugiasi savo pasiekimais.         

Pastebėjimai, pagalbos būdai.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

       G.S.       S.P.      G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Suaugusiam kontroliuojant (priminus, 

paraginus) savarankiškai atlieka asmens 

higienos, savitarnos darbus. 

        

2. Tyrinėja kūno judėjimo galimybes.         

3. Atlieka judesius, lavinančius viso kūno 

koordinaciją. 

        

4. Pralenda pro kliūtį.         

5. Eidamas suoleliu, rąstu (neilgai) išlaiko 

pusiausvyrą. 

        

6. Kartoja rodomus judesius, pratimus.         

7. Ridena, meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio 

atstumo. 

        

8. Laipioja neaukštomis kopėtėlėmis aukštyn-

žemyn. 

        

9. Šokinėja viena koja.         

10. Turi elementarius savikontrolės įgūdžius.         
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Pastebėjimai,pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Meninė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.        S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Piešia kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais, 

tapo plačiu teptuku, pirštais. 

        

2. Piešdamas naudoja keletą spalvų.         

3. Taškuoja, brūkšniuoja, brėžia liniją, apskritimus.         

4. Gerai užspalvina plokštumą.         

5. Iš plastilino lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir 

kt. 

        

6. Glamžo, plėšo popierių, mėgina kirpti, klijuoti.         

7. Džiaugiasi savo kūrinėliais, rodo kitiems.         

8. Groja vaikiškais muzikos instrumentais.         

9. Eina, bėga, trepsi, sukasi pagal muziką.         

10. Bando vaidinti teatro lėlėmis.         

11. Vaidybiniams žaidimams naudoja žaislus ir jų 

pakaitalus. 

        

12. Pratinasi taisyklingai laikyti piešimo reikmenį.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Komunikavimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.        G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Klauso sekamų pasakų, grožinės literatūros 

kūrinėlių. 

        

2. Teisingai pavadina kasdienius daiktus.         

3. Vardija, ką mato paveikslėliuose.         

4. Supranta ir vykdo žodinius nurodymus.         

5. Komentuoja, ką padarė, nupiešė, žaidė.         

6. Reiškia savo ketinimus žodžiais.         

7. Pats pasirenka knygą, ją varto.         

8. Suvokia trumpo teksto prasmę.         

9. Domisi raidžių simboliais.         

10. Žino keletą apibendrinančių žodžių (indai, 

žaislai). 

        

11. Pasako trumpą eilėraštį, skaičiuotę.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Pažinimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.        S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Pažįsta pagrindines spalvas.         

2. Pavadina pagrindines spalvas.         

3. Pradeda skaičiuoti daiktus.         

4. Supranta sąvokas ,,vienas‘‘, ,,daug‘‘.         

5. Taisyklingai sudeda dėlionę iš keturių dalių.         

6. Užpildo įvairios formos kiaurymes plokštumoje, 

kube ir kt. 

        

7. Atpažįsta ir pavadina kai kuriuos vaisius, 

daržoves. 

        

8. Atpažįsta kai kuriuos naminius gyvūnus ir 

paukščius. 

        

9. Suvokia paros dalis: diena, naktis.         

10. Skiria pagrindines kūno dalis.         

11. Domisi paveikslėlių kortelėmis, stalo žaidimais.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Tėvai.................................................................................................................................................. 

                                    (Vardas pavardė)                                                             (parašas) 

 

Auklėtoja............................................................................................................................................ 

                                   (Vardas pavardė)                                                              (parašas) 
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                   VAIKŲ  PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO KRITERIJAI 

                                                            3 -4 METŲ ,,PAGRANDUKO‘‘ GRUPĖ 

 

Ugdytinos kompetencijos Vaikų veiksenos 

Socialinė kompetencija 

 Geba žaisti kartu su kitais 

vaikais. 

 Geba prisitaikyti prie naujų 

situacijų. 

 

 Pasako savo vardą, amžių. 

 Pasako šeimos narių vardus. 

 Reiškia savo poreikius, norus. 

 Prašo pagalbos siekdamas rezultato (surasti, 

paduoti). 

 Sutaria su kitais vaikais. 

 Džiaugiasi savo pasiekimais. 

 Laikosi žaidimo taisyklių, žino, kas leidžiama, 

kas draudžiama. 

 Turi vieną ar keletą draugų. 

 Pažįsta savo drabužius, žaislus. 

 Žino žaislų vietą, padeda juos tvarkyti. 

 Prisitaiko prie pokyčių: pasirengęs dienos dalį 

praleisti be artimųjų. 

 Džiaugiasi savo pasiekimais. 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

 Geba išlaikyti pusiausvyrą 

judant. 

 Geba saugoti ir tausoti save. 

 Geba savarankiškai laikytis 

asmens higienos taisyklių. 

   

 Suaugusiam kontroliuojant (priminus, paraginus) 

savarankiškai atlieka asmens higienos, savitarnos 

darbus. 

 Tyrinėja kūno judėjimo galimybes. 

 Atlieka judesius, lavinančius viso kūno 

koordinaciją. 

 Pralenda pro kliūtį. 

 Eidamas suoleliu, rąstu (neilgai) išlaiko 

pusiausvyrą. 

 Kartoja rodomus judesius, pratimus. 

 Ridena, meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio 

atstumo. 

 Laipioja neaukštomis kopėtėlėmis aukštyn-

žemyn. 

 Šokinėja viena koja. 

 Turi elementarius savikontrolės įgūdžius. 

Meninė kompetencija 

 Geba naudotis meninėmis 

priemonėmis 

 Geba imituoti, kurti trumpus 

vaidmenis, išreikšti savo 

emocijas muzikoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Džiaugiasi savo kūrinėliais, rodo kitiems. 

 Piešia kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais, tapo 

plačiu teptuku, pirštais. 

 Piešdamas naudoja keletą spalvų. 

 Taškuoja, brūkšniuoja, brėžia liniją, apskritimus. 

 Gerai užspalvina plokštumą. 

 Iš plastilino lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir kt. 

 Glamžo, plėšo popierių, mėgina kirpti, klijuoti. 

 Groja vaikiškais muzikos instrumentais. 

 Eina, bėga, trepsi, sukasi pagal muziką. 

 Bando vaidinti teatro lėlėmis. 

 Vaidybiniams žaidimams naudoja žaislus ir jų 

pakaitalus. 
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 Pratinasi taisyklingai laikyti piešimo reikmenį. 

Komunikavimo kompetencija 

 Geba išreikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

 Geba atsakyti į klausimus 

sudėtingesniu sakiniu. 

 Geba mėgti ir vertinti 

„skaitymą“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klauso sekamų pasakų, grožinės literatūros 

kūrinėlių. 

 Teisingai pavadina kasdienius daiktus. 

 Vardija, ką mato paveikslėliuose. 

 Supranta ir vykdo žodinius nurodymus. 

 Komentuoja, ką padarė, nupiešė, žaidė. 

 Reiškia savo ketinimus žodžiais. 

 Pats pasirenka knygą, ją varto. 

 Suvokia trumpo teksto prasmę. 

 Domisi raidžių simboliais. 

 Žino keletą apibendrinančių žodžių (indai, 

žaislai). 

 Pasako trumpą eilėraštį, skaičiuotę. 

Pažinimo kompetencija 

 Geba tyrinėti aplinkoje esančius 

daiktus. 

 Geba domėtis gyvąja ir negyvąja 

gamta. 

  

 

 Pažįsta ir pavadina pagrindines spalvas. 

 Pradeda skaičiuoti daiktus. 

 Supranta sąvokas ,,vienas‘‘, ,,daug‘‘. 

 Taisyklingai sudeda dėlionę iš keturių dalių. 

 Užpildo įvairios formos kiaurymes plokštumoje, 

kube ir kt. 

 Atpažįsta ir pavadina kai kuriuos vaisius, 

daržoves. 

 Atpažįsta kai kuriuos naminius gyvūnus ir 

paukščius. 

 Suvokia paros dalis: diena, naktis. 

 Skiria pagrindines kūno dalis. 

 Domisi paveikslėlių kortelėmis, stalo žaidimais. 
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3-4 METŲ VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAI 

Vaiko vardas, pavardė.......................................................                 G.S. – gerai sekasi 

Gimimo data.......................................................................                 S.P. – sunkiai pavyksta 

Vaiko amžius......................................................................               T. – tėvai; P. - pedagogai 

Įvertinimo data rudenį......................................................  ir 

pavasarį................................................... 

Socialinė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Pasako savo vardą, amžių.         

2. Pasako šeimos narių vardus.         

3. Reiškia savo poreikius, norus.         

4. Prašo pagalbos siekdamas rezultato (surasti, 

paduoti). 

        

5. Sutaria su kitais vaikais.         

6. Džiaugiasi savo pasiekimais.         

7. Laikosi žaidimo taisyklių, žino, kas leidžiama, 

kas draudžiama. 

        

8. Turi vieną ar keletą draugų.         

9. Pažįsta savo drabužius, žaislus.         

10. Žino žaislų vietą, padeda juos tvarkyti.         

11. Žino žaislų vietą, padeda juos tvarkyti.         

12. Džiaugiasi savo pasiekimais.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

.............. 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.       G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Suaugusiam kontroliuojant (priminus, 

paraginus) savarankiškai atlieka asmens 

higienos, savitarnos darbus. 

        

2. Tyrinėja kūno judėjimo galimybes.         

3. Atlieka judesius, lavinančius viso kūno 

koordinaciją. 

        

4. Pralenda pro kliūtį.         

5. Eidamas suoleliu, rąstu (neilgai) išlaiko 

pusiausvyrą. 

        

6. Kartoja rodomus judesius, pratimus.         

7. Ridena, meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio 

atstumo. 

        

8. Laipioja neaukštomis kopėtėlėmis aukštyn-

žemyn. 

        

9. Šokinėja viena koja.         
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10. Turi elementarius savikontrolės įgūdžius.         

Pastebėjimai,pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

.............. 

 

Meninė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Piešia kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais, 

tapo plačiu teptuku, pirštais. 

        

2. Piešdamas naudoja keletą spalvų.         

3. Taškuoja, brūkšniuoja, brėžia liniją, apskritimus.         

4. Gerai užspalvina plokštumą.         

5. Iš plastilino lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir 

kt. 

        

6. Glamžo, plėšo popierių, mėgina kirpti, klijuoti.         

7. Džiaugiasi savo kūrinėliais, rodo kitiems.         

8. Groja vaikiškais muzikos instrumentais.         

9. Eina, bėga, trepsi, sukasi pagal muziką.         

10. Bando vaidinti teatro lėlėmis.         

11. Vaidybiniams žaidimams naudoja žaislus ir jų 

pakaitalus. 

        

12. Pratinasi taisyklingai laikyti piešimo reikmenį.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

Komunikavimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.        S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Klauso sekamų pasakų, grožinės literatūros 

kūrinėlių. 

        

2. Teisingai pavadina kasdienius daiktus.         

3. Vardija, ką mato paveikslėliuose.         

4. Supranta ir vykdo žodinius nurodymus.         

5. Komentuoja, ką padarė, nupiešė, žaidė.         

6. Reiškia savo ketinimus žodžiais.         

7. Pats pasirenka knygą, ją varto.         

8. Suvokia trumpo teksto prasmę.         

9. Domisi raidžių simboliais.         

10. Žino keletą apibendrinančių žodžių (indai, 

žaislai). 

        

11. Pasako trumpą eilėraštį, skaičiuotę.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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Pažinimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

        G.S.       S.P.      G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Pažįsta pagrindines spalvas.         

2. Pavadina pagrindines spalvas.         

3. Pradeda skaičiuoti daiktus.         

4. Supranta sąvokas ,,vienas‘‘, ,,daug‘‘.         

5. Taisyklingai sudeda dėlionę iš keturių dalių.         

6. Užpildo įvairios formos kiaurymes plokštumoje, 

kube ir kt. 

        

7. Atpažįsta ir pavadina kai kuriuos vaisius, 

daržoves. 

        

8. Atpažįsta kai kuriuos naminius gyvūnus ir 

paukščius. 

        

9. Suvokia paros dalis: diena, naktis.         

10. Skiria pagrindines kūno dalis.         

11. Domisi paveikslėlių kortelėmis, stalo žaidimais.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

 

Tėvai  

................................................................................................................................................................ 

             (Vardas,pavardė)                                                                                          (parašas)                                                                                                                                                               

 

Auklėtoja............................................................................................................................................... 

                ( Vardas pavardė)                                                                                    ( parašas) 
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VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO KRITERIJAI  

4-5 METŲ ,,SAULUTĖS‘‘ GRUPĖ 

 

KOMPETENCIJOS VAIKŲ VEIKSENOS 

Komunikavimo kompetencija 

Geba išreikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

Geba papasakoti trumpą girdėtą pasaką.  

Taisyklingai taria beveik visus garsus.  

Pasakoja apie tai, ką sukūrė.  

Raiškiai deklamuoja eilėraščius.  

Kalbėdamas vartoja sudėtingus sakinius.  

Kalba apie priežastis, vartodamas 

jungtukus ,,nes“, ,,todėl“, ,,kad“.  

Atpasakoja teksto turinį, nors gali 

supainioti faktus.  

Pasakoja apie tai, ką mato iliustracijose.  

Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas.  

Parenka žodžiams antonimus (šilta – šalta).  

Socialinė kompetencija 

Geba elgtis savarankiškai ir 

nepriklausomai.  

Geba laikytis grupės taisyklių. 

Geba dalytis žaislais ir gerbti kitų 

teises.  

Sutaria su suaugusiais ir vaikais, kai 

reikia, geba paprašyti pagalbos.  

Paslaugus, padeda kitiems. 

Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba 

mandagiai paaiškindamas apsiginti.  

Žaidžia šalia vaikų vienas.  

Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.  

Netrukdo kitiems žaisti.  

Bendrauja su daugeliu vaikų.  

Pasidalija su kitais žaislais.  

Laikosi taisyklių, bet aklai joms 

nepaklūsta, moka motyvuoti vienokį ar 

kitokį savo elgesį.  

Realiai suvokia savo gebėjimus, kas 

sekasi geri ir kas prasčiau.  
 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Geba išlaikyti pusiausvyrą judant.  

Geba laikytis kultūrinių – higieninių 

įgūdžių.  

Šokinėja nuo paaukštinimo.  

Lipa kopėtėlėmis aukštyn ir nusileidžia 

žemyn.  

Meta ir pagauna kamuolį.  

Mušinėja kamuolį vietoje.  

Važinėja dviračiu, geba pasukti.  

Bando pats apsirengti, apsiauti.  

Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos.  

Geba savarankiškai nusiplauti rankas, 

veidą, valytis dantis.  
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Pažinimo kompetencija 

Geba orientuotis gatvėje.  

Geba suvokti laiko sąvokas ir seką.  

Geba domėtis supančia gyvąja ir 

negyvąja aplinka.  

Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines 

spalvas.  

Padeda daiktus: prieš save, šalia, už 

savęs.  

Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.  

Paima nurodytą daiktų skaičių (1 – 5).  

Moka atmintinai 4 – 5 eilėraščius.  

Domisi raidėmis ir žodžiais, pažįsta 

keletą didžiųjų raidžių.  

Kopijuoja savo vardą.  

Žino keletą medžių, gėlių, augalų 

pavadinimų.  

Pažįsta gyvūnus (3 – 4) rūšis.  

Grupuoja, klasifikuoja, lygina daiktus 

pagal vieną savybę.  

Turi elementarių žinių apie saugų eismą.  

Pasako paros laiko pavadinimą ir su tuo 

susijusią veiklą.  
 

Meninė kompetencija 

Geba naudotis įvairiomis meno 

priemonėmis.  

Geba kurti, interpretuoti ir vertinti.  

Sulanksto popierių į kelias dalis.  

Piešia ir tapo naudodamas įvairias 

priemones.  

Piešia žmogų (galva, liemuo, 4 galūnės).  

Brėžia linijas, apskritimus, kitas figūras.  

Apvedžioja geometrines figūras, 

žvėrelių ir kt. kontūrus.  

Kerpa žirklėmis nupieštas figūras, 

daiktus ir kt.  

Kuria judesiu dainų, ratelių 

personažams.  

Dainuoja vokalinius pratimus, 

ieškodamas savo balso galimybių.  

Žaidžia, vaidina trumpas improvizacijas.  

Žiūrėdamas vaidinimą supranta ir 

vertina.  
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4-5 METŲ VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

Vaiko vardas, pavardė.......................................................                 G.S. – gerai sekasi 

Gimimo data.......................................................................                 S.P. – sunkiai pavyksta 

Vaiko amžius......................................................................               T. – tėvai; P. - pedagogai 

Įvertinimo data rudenį......................................................  ir pavasarį............................................ 

Socialinė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.        S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Sutaria su suaugusiais ir vaikais, kai reikia, geba 

paprašyti pagalbos.  

        

2. Paslaugus, padeda kitiems.         

3. Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba mandagiai 

paaiškindamas apsiginti.  

        

4. Žaidžia šalia vaikų vienas.          

5. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.          

6. Netrukdo kitiems žaisti.          

7. Bendrauja su daugeliu vaikų.          

8. Pasidalija su kitais žaislais.          

9. Laikosi taisyklių, bet aklai joms nepaklūsta, 

moka motyvuoti vienokį ar kitokį savo elgesį.  

        

10. Realiai suvokia savo gebėjimus, kas sekasi geri 

ir kas prasčiau.  

        

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

     G.S.      S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Šokinėja nuo paaukštinimo.          

2. Lipa kopėtėlėmis aukštyn ir nusileidžia žemyn.          

3. Meta ir pagauna kamuolį.          

4. Mušinėja kamuolį vietoje.          

5. Važinėja dviračiu, geba pasukti.          

6. Bando pats apsirengti, apsiauti.          

7. Pavalgo be suaugusiųjų pagalbos.          

8. Geba savarankiškai nusiplauti rankas, veidą, 

valytis dantis.  

        

Pastebėjimai,pagalbos 

būdai.................................................................................................................................................. 
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Meninė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.      S.P.       G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Sulanksto popierių i kelias dalis.          

2. Piešia ir tapo naudodamas įvairias priemones.          

3. Piešia žmogų (galva, liemuo, 4 galūnės).          

4. Brėžia linijas, apskritimus, kitas figūras.          

5. Apvedžioja geometrines figūras, žvėrelių ir kt. 

kontūrus.  

        

6. Kerpa žirklėmis nupieštas figūras, daiktus ir kt.          

7. Kuria judesiu dainų, ratelių personažams.          

8. Dainuoja vokalinius pratimus, ieškodamas savo 

balso galimybių.  

        

9. Žaidžia, vaidina trumpas improvizacijas.          

10. Žiūrėdamas vaidinimą supranta ir vertina.          

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

Komunikavimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.      G.S.     S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Taisyklingai taria beveik visus garsus.          

2. Pasakoja apie tai, ką sukūrė.          

3. Raiškiai deklamuoja eilėraščius.          

4. Kalbėdamas vartoja sudėtingus sakinius.          

5. Kalba apie priežastis, vartodamas jungtukus 

,,nes“, ,,todėl“, ,,kad“.  

        

6. Atpasakoja teksto turinį, nors gali supainioti 

faktus.  

        

7. Pasakoja apie tai, ką mato iliustracijose.          

8. Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas.          

9. Parenka žodžiams antonimus (šilta – šalta).          

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 
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Pažinimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

     G.S.       S.P.      G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. . 

1. Pažįsta ir randa aplinkoje pagrindines spalvas.          

2. Padeda daiktus: prieš save, šalia, už savęs.          

3. Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.          

4. Paima nurodytą daiktų skaičių (1 – 5).          

5. Moka atmintinai 4 – 5 eilėraščius.          

6. Domisi raidėmis ir žodžiais, pažįsta keletą 

didžiųjų raidžių.  

        

7. Kopijuoja savo vardą.          

8. Žino keletą medžių, gėlių, augalų pavadinimų.          

9. Pažįsta gyvūnus (3 – 4) rūšis.          

10. Grupuoja, klasifikuoja, lygina daiktus pagal 

vieną savybę.  

        

11. Turi elementarių žinių apie saugų eismą.          

12.  Pasako paros laiko pavadinimą ir su tuo 

susijusią veiklą.  

        

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

 

Tėvai.......................................................................................................................................................

.............. 

                                    (Vardas pavardė)                                                             (parašas) 

 

Auklėtoja................................................................................................................................................

............... 

                                   (Vardas pavardė)                                                              (parašas) 
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VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS  VERTINIMO KRITERIJAI 

5 - 6 METŲ ,,ABC‘‘ GRUPĖ 

 

KOMPETENCIJOS VAIKŲ VEIKSENOS 

Komunikavimo kompetencija 

Geba pažinti raides.  

Geba turėti bendrą supratimą apie 

rašmenis.  

Geba rašyti raides.  

Geba sklandžiai išreikšti mintis žodžiais 

ir sakiniais.  

  

Kalba ypač daug ir palyginti 

taisyklingai.  

Klausinėja, ką reiškia nežinomi žodžiai.  

Gali paaiškinti kai kurių žodžių 

reikšmes.  

Seka pasakas.  

Deklamuoja eilėraščius.  

Klausosi skaitomų knygų.  

Pasakoja išgalvotas istorijas.  

Nuosekliai dėsto mintis.  

Atpasakoja pasaką.  

Apibūdina daiktą, nusako jo požymius.  

Pažįsta daug didžiųjų raidžių.  

Kopijuoja savo vardą.  

Pastebi savo ir kitų klaidas, jas taiso.  

Derina giminę, skaičių, linksnį.  

Įvardija pirmąjį žodžio garsą.  
 

Socialinė kompetencija 

Geba elgtis savarankiškai ir 

nepriklausomai.  

Geba laikytis grupės taisyklių. 

Geba dalytis žaislais ir gerbti kitų teises.  

Geba suvokti savo jausmus ir tinkamai 

juos reikšti.  

  

 Suvokia savo šeimą kaip kartu 

gyvenančius žmones.  

 Supranta ir prisitaiko prie darželio 

dienotvarkės ir taisyklių.  

 Bendrauja ir sutaria su bendraamžiais.  

 Bendrauja ir sutaria su suaugusiais.  

 Pasidalija žaislais.  

 Saugo žaislus.  

 Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.  

 Džiaugiasi savo laimėjimais.  

 Neverkia išsiskirdamas su tėvais.  

 Padeda kitiems, yra draugiškas.  

 Atsitikus nelaimei praneša 

vyresniesiems.  

 Suvokia bei numato galimus pavojus.  

 Žaidžia laisvai.  

 Pats pasirenka veiklą.  
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Sveikatos saugojimo kompetencija 

Geba išlaikyti pusiausvyrą judant.  

Geba laikytis kultūrinių – higieninių 

įgūdžių.  

Geba įvaldyti metimo, gaudymo ir 

spyrimo įgūdžius.  

Geba tausoti ir rūpintis savo sveikata.  

  

Savarankiškai prausiasi, valosi dantis, 

apsirengia ir nusirengia.  

Eina, bėgioja laisvai įveikdamas 

kliūtis.  

Pabėga nuo gaudančiojo.  

Laipioja ir kybo ant įvairiausių 

įrenginių.  

Pralenda pro įvairaus pločio, aukščio 

ir ilgio kliūtis.  

Šokinėja iš vietos, atsispirdamas 

abiem kojomis.  

Išlaiko pusiausvyrą lėčiau ir greičiau 

eidamas įvairiais siaurais 

paaukštinimais.  

Atmuša kelis kart nuo žemės atšokusį 

kamuolį.  

Varosi kamuolį.  

Rūpinasi savo ir kitų fiziniu saugumu.  

Žino saugaus elgesio gatvėje 

taisykles.  

Žino kur ir į ką kreiptis, atsitikus 

nelaimei.  
  

Pažinimo kompetencija 

Geba suteikti informaciją apie save ir 

savo šeimą.   

Geba orientuotis gatvėje.  

Geba suvokti laiko sąvokas ir seką.  

Geba domėtis supančia gyvąja ir 

negyvąja aplinka.  

Geba skaičiuoti ir pažinti skaičius.  

Žino ir pasako, kur gyvena.  

Skiria spalvas, suranda jas aplinkoje 

bei pavadina.  

Rūšiuoja, klasifikuoja daiktus pagal 

keletą savybių.  

Supranta ateities įvykių laiką, tiksliai 

vardija sąvokas: rytoj, šiandien, 

vakar.  

Skaičiuoja iki 10 ir daugiau.  

Atpažįsta parašytus skaitmenis.  

Orientuojasi erdvėje.  

Išvardija savaitės dienas.  

Išvardija metų laikus.  

Nusako metų laikų požymius.  

Domisi grožine ir pažintine literatūra, 

TV laidomis.  

Turi žinių apie suaugusiųjų darbą, 

profesijas.  

Atpažįsta daugelį augalų.  

Atpažįsta daugelį gyvūnų.  

  
 



130 

 

Meninė kompetencija 

Geba naudotis įvairiomis meno 

priemonėmis.  

Geba kurti, interpretuoti ir vertinti.  

Geba vaidinti sukurtus vaidmenis ir 

situacijas.  

Geba išreikšti save muzikinėje 

veikloje.  

Gerai valdo ir laiko rašymo, piešimo, 

tapymo ir kt. priemones.  

Brėžia linijas, apskritimus ir kt. 

figūras.  

Užbrūkšniuoja (horizontaliomis, 

vertikaliomis) linijomis tuščias 

erdves.  

Pats nupiešia įvairius daiktus, 

figūrėles, piešia ir tapo naudodamas 

įvairias priemones, spalvines gamas.  

Kuria įvairius meninės veiklos 

darbelius iš smulkių detalių, sėklų ir 

kt., lipdo iš plastilino.  

Laisvai ir išraiškingai vaidina, 

improvizuoja.  

Tiksliai intonuoja.  

Ritmiškai, išraiškingai žaidžia 

muzikinius ratelius, atlieka įvairius 

judesius.  

Įsiklauso ir skiria garso stiprumą, 

tembrą.  
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5-6  METŲ VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

Vaiko vardas, pavardė.......................................................                 G.S. – gerai sekasi 

Gimimo data.......................................................................                 S.P. – sunkiai pavyksta 

Vaiko amžius......................................................................               T. – tėvai; P. - pedagogai 

Įvertinimo data rudenį......................................................  ir 

pavasarį................................................... 

Socialinė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

       G.S.       S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Geba laikytis grupės taisyklių.         

2. Geba dalintis žaislais ir gerbti kitų teises.         

3. Geba elgtis savarankiškai ir nepriklausomai.         

4. Geba suvokti savo jausmus ir tinkamai juos 

reikšti. 

        

5. Pasakoja apie savo šeimą.         

6. Kreipiasi pagalbos ištikus nesėkmei, įžeistas, 

nuskriaustas. 

        

7. Saugiai juda, žaidžia grupėje ir lauke.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.       G.S.      S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Geba laikytis kultūrinių higieninių įgūdžių.         

2. Saugiai elgiasi kelyje.         

3. Geba tausoti ir rūpintis savo sveikata.         

4. Žino, kas gali padėti ištikus nelaimei.         

5. Geba išlaikyti pusiausvyrą judant.         

6. Laisvai, koordinuotai vaikšto, šliaužia, lenda, 

lipa. 

        

7. Meta ir pagauna kamuolį.         

8. Spiria ir atmuša kamuolį.         

9. Orientuojasi erdvėje, išvengia kliūčių.         

10. Pralenda pro įvairaus pločio, aukščio ir ilgio 

kliūtis. 

        

Pastebėjimai,pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 
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Meninė kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Geba naudotis įvairiomis meno priemonėmis.         

2. Tiksliai nuspalvina figūras, piešinius.         

3. Savarankiškai, kruopščiai atlieka darbelius.         

4. Geba vaidinti sukurtus vaidmenis ir situacijas.         

5. Noriai dainuoja.         

6. Ritmiškai, išradingai žaidžia ratelius, atlieka 

įvairius judesius. 

        

7. Skiria trumpus ir ilgus, aukštus ir žemus 

muzikinius garsus. 

        

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

Komunikavimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.        S.P.        G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Geba atpažinti raides.         

2. Imituoja, kopijuoja raides, žodžius.         

3. Parašo savo vardą.         

4. Geba sklandžiai išreikšti mintis žodžiais ir 

sakiniais. 

        

5. Deklamuoja eilėraščius.         

6. Taisyklingai kalba ir aiškiai taria daugumą 

gimtosios kalbos garsų. 

        

7. Seka girdėtą pasaką.         

8. Apibūdina daiktus, nusako jų požymius.         

9. Klausosi skaitomų knygų.         

10. Pasakoja išgalvotas istorijas.         

11. Derina giminę, skaičių ir linksnį.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 
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Pažinimo kompetencija 

Eil. 

Nr. 
Vaiko veiksenos 

Pedagogai, Tėvai 

Ruduo Pavasaris 

      G.S.       S.P.       G.S.       S.P. 

P. T. P. T. P. T. P. 
T

. 

1. Geba suteikti informaciją apie save ir savo 

šeimą. 

        

2. Geba orientuotis erdvėje.         

3. Geba suvokti laiko sąvokas ir seką.         

4. Grupuoja, lygina, klasifikuoja daiktus pagal 

keletą savybių. 

        

5. Stebi, nusako metų laikų savitumus, jų pokyčius.         

6. Skaičiuoja iki 10, atpažįsta skaitmenis.         

7. Geba domėtis supančia gyvąja ir negyvąja 

aplinka. 

        

8. Domisi vaikų knygomis, TV laidomis.         

9. Turi žinių apie suaugusiųjų darbą, profesijas.         

10. Skiria spalvas, suranda jas aplinkoje, pavadina.         

Pastebėjimai, pagalbos 

būdai.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................ 

 

 

Tėvai.......................................................................................................................................................

.............. 

                                    (Vardas pavardė)                                                             (parašas) 

 

Auklėtoja................................................................................................................................................

...................                                   (Vardas pavardė)                                                              (parašas) 
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