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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OZAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas" (toliau Darželis) - juridinis asmuo. Savo veiką grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Vaiko teisių konvencija, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo koncepcija ir kitais vaikų ugdymą reglamentuojančiais 

aktais, Švietimo ir mokslo ministerijos ir steigėjo priimtai teisės aktais, įstaigos nuostatais, vidaus 

darbo taisyklėmis bei darbuotojų pareiginiais aprašais. 

Visas institucijos pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“. 

Sutrumpintas pavadinimas – Lopšelis-darželis „Ozas“. 

Darželio įsteigimo data – 1982-06-20. Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 164 įsteigtas tarybos 

1997-09-20 potvarkiu Nr.76. Vilniaus 164- ajam vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas 

„Ozas“. 

Darželio veiklos pradžia – 1982-09-20. 

Institucijos grupė - 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis-darželis), 

juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), indentifikavimo kodas – 119003198. 

Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės),  

Darželio adresas: Gelvonų g. 24, LT – 07148 Vilnius. 

Ugdymo kalba – lietuvių. 

 Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 111109233, adresas – 

Konstitucijos per. 3, LT – 09601 Vilnius. 

Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius. 

Ugdymo forma – dieninė. 

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas – 80.10.10. 

Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti vaikų ugdymo institucija, 

padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.   

 Įstaigos savitumas. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1.5 iki 7 metų, grupės sudaromos, 

atsižvelgiant į vaikų amžių. Veikia lopšelio grupės 2-3 metų vaikams, darželio grupės 3-5 ir 

priešmokyklinės 6-7 metų vaikams.  

Darželyje didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui. 

Įstaiga dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“, kuri skirta 5-7 

metų vaikams. Ši programa siekia pagerinti emocinę vaikų savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių 
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ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Puoselėjant visapusišką vaiko sveikatą ir vykdant 

kryptingą bei sistemingą ugdymo procesą kartu su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru vykdome respublikinį projektą  ''Sveikuolių sveikuoliai'', organizuojame judrias 

futbolo, krepšinio, sportinės aerobikos dienas. Skleidžiant sveikatos stiprinimo ir ugdymo įdėjas ir 

dalinantis gerąja patirtimi vykdome projektus ,,Augame sveiki ir stiprūs'', ''Saugioje vaikystės šalyje'', 

''Keliaukime į šaškių šalį'', organizuojame konkursus ,,Sveikas aš- laimingas aš',' vedame edukacines  

savaites ,,Vitaminai mano lėkštėje'', tarp Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų organizuojame 

spartakiadas. 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Ozas'' savitumas - vaikus ugdyti naudojant pasakas. Pasakos 

pasitinka vaikus vos pravėrus Darželio vartelius. Pasakų personažai lydi juos darželio koridoriuose, 

grupėse. Vaikščiodami darželio koridoriais vaikai stebi, kaip „gimsta“ naujos pasakos. Pasakas 

pedagogai integruoja į ugdomąjį procesą. Pasakos daro stiprią įtaką vaiko asmenybės raidai. Jos itin 

svarbios lavinant vaiko kūrybinę saviraišką. Pasakos - tai tema, kuri vienija kartas, tai vienas iš kelių, 

kuriuo suaugusieji perduoda žmonijos sukauptą išmintį savo vaikams. Knygų skaitymas, pasakų 

sekimas yra puikus būdas sustiprinti vaikų ir suaugusiųjų emocinius ryšius, lavinti vaiko vaizduotę, 

ugdyti dorines nuostatas, estetinį skonį, jautrumą kalbos grožiui. Pasakų dėka vaikai geba klausytis, 

kalbėti, bando skaityti, rašyti, išreiškšti save bendraujant su kitais. Ima tyrinėti ir atrasti kitą pasaulį. 

Įgauna įgūdžius sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. Mokosi gyventi ir būti greta, kartu. 

 Skatinant aktyvų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo  pedagogų domėjimąsi 

vaikų literatūra, ugdant gebėjimus kūrybiškai pateikti pasakas ugdomojoje vekloje organizuojamos 

metodinės respublikinės konferecijos ''Paveikslėlių knyga-tęstinumas ir pokyčiai'', ''Efektyvių 

ugdymo būdų šiuolaikiniame darželyje kūrimas naudojant pasakas'', ''Pasaka - kaip inovacija, 

ugdymą paverčiančiu įtraukiančiu''. Supažindinant vaikus iš kur atsiranda knygos, ir ko jos moko 

organizuojami susitikimai su vaikiškų knygų autoriais, organizuojamos ekskursijos į bibliotekas ir 

spaustuves. Siekiant įkvėpti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus domėtis skaitymu, 

raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis organizuojame respublikines parodas 

''Rašytiniai simboliai gamtoje ir architektūroje'', ''Gražiausia mano knygutės pasaka'', organizuojame 

educines veiklas kurių metu pasakų personažai moko vaikus saugumo, tolerancijos ir socialinių 

įgūdžių. 

 

 Regiono savitumas. Darželis įsikūręs šalia Šeškinės ozo. Šeškinės ozas – tai daugiau nei 30 

hektarų dydžio gamtos gaivos ir ramybės oazės triukšmingame Vilniuje. Pačiame mieste esančiame 

oze gyvena ežiai, voverės, kiškiai, kurapkos, geniai, lakštingalos. Pavasarį čia pražysta įvairios gėlės, 

obelys ir kiti augalai. Nuo didesnių ozo kalnagubrių atsiveria puikus sostinės kraštovaizdis. Darželio 

vaikai čia mėgsta iškylauti, tyrinėti, sportuoti ir tiesiog pasivaikščioti.Tai puiki galimybė vaikams 

augti ir ugdytis gamtos apsutyje.  
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Vaikai ir jų poreikiai. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa užtikrina vaikams galimybę 

rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius, jų interesų plėtojimąsi ir naujų atradimą, konkrečiam 

amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą. 

 Darželyje kuriama jauki, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų poreikiams. Bendruomenės 

nariai jaučiasi saugūs, pasitiki vieni kitais. Darželyje veikla atliepia vaikų ugdymosi poreikius, 

interesus bei galimybes, yra tikslinga ir veiksminga, įvairi ir kūrybinga. Įprastoje kasdienybėje ir 

vykstant pokyčiams vaikas yra ne stebėtojas, o aktyvus dalyvis. Siūlomomis šiuolaikiškomis 

veiklomis ir ugdymo turinio naujovėmis vaikas kasdien skatinamas emocinei ir socialinei patirčiai 

įgyti. Čia tenkinami jo poreikiai, kuriamos palankios sąlygas jo vystymuisi, kūrybai, saviraiškai. 

Užtikrinamas vaikų spontaniškos bei auklėtojos organizuotos veiklos santykis.  

 Ugdymo metodai, būdai, formos parenkami atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir uždavinius, 

vaikų amžių, gebėjimus ir poreikius.Visa Darželio bendruomenė ir šeima bendromis pastangomis 

tenkina vaikų poreikius, atsižvelgiant į individualaus vaiko asmenybę, amžiaus tarpsnių psichologiją, 

sveikatos ypatumus. 

 Darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Komisija atlieka pirminius vaiko specialiųjų poreikių tyrimus, esant reikalui, siunčia 

vaikus į Vilniaus miesto psichologinę pedagoginę tarnybą atlikti specialiųjų poreikių vaikų 

vertinimus. 

 Dirbama su vaikais muzikinio lavinimo ir kalbinės raiškos kryptimis. Daug dėmesio skiriama 

vaikų sveikatos stiprinimui, neigiamų socialinių veiksnių prevencijai, įgūdžių formavimui bei vaikų 

saugumo užtikrinimui: dalyvaujama miesto ir apskrities konkursuose. Taip pat didelis dėmesys 

skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui, dalyvaujama įvairiose miesto sportinėse varžybose. 

 

 Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

Tėvai – svarbiausi vaiko ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą. Aktyviai 

dalyvauja vaiko ugdymo procese kaip partneriai. Su tėvais tariamasi dėl jų vaiko ugdymosi tikslų, 

ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo, švietimo pagalbos teikimo, 

atsižvelgiama į jų lūkesčius bei pageidavimus. Ugdymo įstaigoje pripažįstami ir gerbiami šeimų 

kultūriniai ir socialiniai skirtumai. Ugdytinių tėvams sudarytos sąlygos bendrauti ir bendradarbiauti 

su mokyklos  specialistais. Nuolat palaikomas ir skatinamas tėvų aktyvumas, vertinamos ir 

diegiamos jų idėjos lygių galimybių principu. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusiu pasitikėjimu, 

pagarba, geranoriškumu. Vaikas ugdomas, atsižvelgiant į ugdymo šeimoje tradicijas, nuostatas, 

vaiko įgytą patyrimą. Darželio internetinis tinklalapis, facebook paskyra padeda informuoti ir šviesti 

ugdytinių tėvus, bendruomenę, visuomenę.  

Tikslingai, konfidencialiai keičiamės informacija su vaikų tėvais, kuri padeda gerinti vaiko 

ugdymo kokybę, siekti ugdymo proceso dialogo. Nuolatinis bendravimas su tėvais dėl vaiko 
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pažangos, aktyvus tėvų įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą, padeda siekti vaikų 

ugdymosi kokybės. Svarbūs ikimokyklinio ugdymo kokybės aspektai yra šie: personalo šiluma 

santykiuose su vaikais ir jų tėvais, gera ugdymo programa, saugumo ir sveikatos užtikrinimas, 

vaikams siūlomos socialinės ir fizinės veiklos įvairovė. Tėvams labai svarbu: ikimokyklinio ugdymo 

grupės aplinkos saugumas, vaiko poreikių tenkinimas. Atsižvelgiame ir tenkiname tėvų poreikius, 

organizuojant vaikų ugdymą, siekiant pažangos norime sukurti pasitikėjimu grįstus santykius. 

 

 Pedagogų ir specialistų pasirengimas. Pedagogų profesionalumas – pagrindinė kokybiško 

ikimokyklinio ugdymo sąlyga. Palanki ikimokyklinio ugdymo pedagogo, meninio ugdymo pedagogo 

ir kitų pedagogų ir specialistų sąveika su vaiku turi lemiamą įtaką gerai vaiko savijautai ir jo įgyjamai 

patirčiai. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos sprendimus dėl vaikų ugdymosi rezultatų, turinio ir jo 

organizavimo, vaikų pasiekimų vertinimo priima kartu su tėvais, kitais ugdymo įstaigos pedagogais ir 

specialistais. Pedagogai sistemingai tobulina profesinę kvalifikaciją, turi aukštąjį arba aukštesnįjį 

išsilavinimą, atestuojasi.  

Pedagogai stengiasi pažinti kiekvieno vaiko individualybę, pasirinkti ir taikyti tinkamas 

ugdymo strategijas, geba sukurti grupėje psichologiškai saugią aplinką, mato vaikų ugdymo 

perspektyvą, geba profesionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi procesą, palaikyti ir stiprinti vaiko 

galias, tinkamai vertinti jo pasiekimus bei daromą pažangą. Pedagogai įgijo ir tobulina esminius 

gebėjimus: vertinti, planuoti, reflektuoti, numatyti ugdymo strategijas, jas įgyvendinti, sukurti 

pedagoginę sąveiką, sumaniai derinti ugdymo metodus, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, 

apibendrinti pedagoginę patirtį. Visi ugdytojai turi integruoto ugdymo bei komandinio darbo 

praktiką. Rengia ir įgyvendina įvairaus lygmens projektus. Geba kryptingai planuoti ugdymo 

procesą, nustatyti kiekvieno vaiko ar vaikų grupės ugdymo pasiekimus, aptarti ir derinti su tėvais, 

numatant tolesnius vaikų ugdymosi žingsnius. Kurti numatytiems vaiko ir vaikų grupės ugdymosi 

rezultatams pasiekti palankią aplinką, ieškoti vaikų veiklai motyvavimo priemonių, sudaryti sąlygas 

spontaniškai ir tikslingai vaikų veiklai. Parinkti natūralius, vaiko prigimtį atitinkančius būdus ir 

metodus, plėtoti vaiko patirtį, taikant šiuolaikines informacines technologijas, inspiruojant vaiko 

saviraišką ir kūrybiškumą. 
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  Ugdymo(si) tikslai, uždaviniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogas kaip vaiko ugdymo(si) tikslų, uždavinių, rezultatų pasiekimo procesų 

 koordinatorius, mokymosi situacijų kūrėjas 

 
1 pav. Ikimokyklinės didaktikos procesų samprata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Ikimokyklinės didaktikos procesų samprata 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo programa grindžiama šiais principais: 

 Sveikatingumo principas - užtikriname vaikui fiziškai ir psichologiškai saugią aplinką, 

vaiko poreikius atitinkantį ugdymą bei sveikatos sutrikimų korekciją. Įgydamas sveikos gyvensenos 

įgūdžių, pratinsis saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę sveikatą, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje 

aplinkoje. 

Humaniškumo principas – gerbiame vaiką kaip asmenybę, pripažįstame jo poreikius, teisę 

būti skirtingam, sudarome sąlygas visapusiam įvairių vaiko galių plėtojimui.  

Vaiko asmenybės branda. 

Vaiko pasiekimai / ugdymosi rezultatai: pažinimo kompetencija (pažinimo srities žinios, 

gebėjimai, nuostatos) 

Kiti vaiko pasiekimai: socialinės, komunikavimo, meninės, sveikatossaugojimo ir 

stiprinimo kompetencijų pažintinis aspektas 

 

Spontaniškas, naratyvinis vaiko žinojimo konstravimas: 

prasmių kūrimas, reiškinių ir konceptų perpratimas, 

pažinimo strategijų ir metapažinimo būdų įvaldymas, 

pažinimo motyvacijos stiprėjimas 

Mokslinis reiškinių ir 

sąvokų perpratimo 

būdas 
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Vaiko ir pedagogo edukacinė sąveika, komunikaciniai susitikimai. Vaiko ir vaiko, vaiko 

ir kitų suaugusiųjų komunikaciniai susitikimai. Vaiko edukacinė sąveika su gamtine ir 

sociokultūrine aplinka 

Spontaniška vaikų 

veikla, vaikų 

sumanyta, pasiūlyta 

veikla 

Vaiko mokymosi situacijų 

kūrimas ( inicijuojama, 

siūlomaveikla) 

Edukacinė aplinka ugdymo įstaigoje, grupėje, už įstaigos ribų 

Laisvas vaikų 

pasirinkimas 
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Demokratiškumo principas – ugdymą organizuojame bendraudami ir bendradarbiaudami 

su vaiku ir šeima. Suteikiame vaikams lygias galimybes bei veiklos pasirinkimo laisvę. Skatiname 

dorą vaiko elgesį.  

Tautiškumo principas – kuriame savas, puoselėjame tradicines kultūros vertybes, meilę 

šeimai, bendruomenei, Tėvynei. Ugdome pagarbą bei toleranciją kitų tautų kultūroms.  

Ugdymo individualizavimo – atsižvelgiame į vaiko individualumą sąlygojančius veiksnius 

ir planuojame ugdymo(si) veiklą taip, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaiko sėkmė.  

Integralumo - siekiame vientisos fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, 

garantuojant vaiko asmenybės skleidimąsi bei vaiko ugdymo šeimoje ir įstaigoje darnos.  

Tęstinumo principas – sušvelniname vaiko perėjimą iš šeimos į ikimokyklinę grupę, iš 

ikimokyklinės į priešmokyklinę grupę. Padedame vaikui įveikti amžiaus tarpsnio krizę. Formaliai ir 

neformaliai bendradarbiaujame su tėvais, siekiame veiksmų ir požiūrių dermės vaiko ugdymo(si) 

klausimais.  

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas –atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos 

dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bedravimo 

su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis 

pradmenis.  

Uždaviniai: 

 Įgytų socialinius įgūdžius, gebėjimą pozityviai bendrauti, spręsti problemas, planuoti. 

 Mokėtų pažinti aplinkinį pasaulį: žaistų, tyrinėtų, klausinėtų, samprotautų, rinktųsi veiklos 

būdus ir priemones. 

 Ugdytųsi savarankiškumą ir sveikos gyvensenos pradmenis. 

 Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos bei ugdymo įstagos gyvenime. 

 Remiantis savo individualia bei socialine patirtimi mokytųsi perimti tautos ir kultūros 

pagringus. 
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IV. UGDYMO METODAI, PRIEMONĖS,TURINYS 

 Darželyje ugdymas (is) orientuotas į sveikatos saugojimą ir stiprinimą (fizinių ir psichinių galių 

puoselėjimą), savęs pažinimą (savo individualumo suvokimą, teisingo ir pagarbaus požiūrio į 

artimiausią aplinką ugdymą), tarpusavio santykius (tarpusavio santykių modeliavimą ir plėtojimą, 

pagarbaus santykio su savimi ir aplinkiniais ugdymą), tautiškumą bei pilietiškumą (praeities ir dabarties 

ryšio suvokimą, pagarbaus santykio su tautos kultūrinėmis vertybėmis ugdymą). 

Ugdymo turinys paremtas visuminiu pasaulio pažinimu, plėtojant ugdymui (si) būtinas 

kompetencijas (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę). Siekiama tinkamai 

organizuoti vaikų veiklas, sudaryti sąlygas vaikui savarankiškai veikti, derinant su numatyta bei 

organizuota veikla. Sukurti stimuliuojančią aplinką, padedančią atsiskleisti vaikų gebėjimams. 

 Ugdymosi metodai yra nemažiau reikšmingi pedagoginio darbo veiksniai nei pats ugdymo 

turinys. Pedagogas pagal savo prigimtį ir gebėjimus renkasi tokius metodus, kurie padėtų geriausiai 

pasiekti ugdymo tikslus bei uždavinius. Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami, atsižvelgiant į 

vaikų norus, pedagogų sumanymus, šeimos pageidavimus. 

Geriausias vaiko ugdymas būna tuomet, kai jis vyksta nepastebimai, nuoširdžiai ir natūraliai. 

Ugdymo procese kūrybinę pedagogo ir vaiko sąveiką užtikrina taikomi ugdymosi metodai:  

 Spontaniškas ugdymas - pritariama bet kokiai vaiko inicijuotai veiklai, ji gerbiama ir 

laikoma vertinga patirtimi, ugdymui panaudojamos netikėtos situacijos. 

Stebėjimas, eksperimentas - pagilina ugdytinių žinias, ugdo gebėjimą pritaikyti jas, aiškinant 

natūralius procesus ir reiškinius. 

 Diskusijos - problemų, reiškinių aptarimas, minčių, įdėjų išsakymas, išklausant kito 

nuomonę, konfliktų sprendimas. Sudaroma galimybė vaikui spręsti visus su juo susijusius gyvenimo 

klausimus: aplinkos kūrimo, veiklos planavimo. Pedagogas įsiklauso į vaiko siūlymus, kartu su vaiku 

mąsto ir sprendžia įvairias problemas, aiškinasi reiškinius, jų esmę. 

Žaidimas – pagrindinis vaikų ugdymosi metodas, svarbi vaikų kultūros dalis. Žaisdami 

vaikai atskleidžia savo patirtį, kaupia ją, išgyvena įvairius vaidmenis, išreiškia jausmus ir 

emocijas, sprendžia problemas, įveikia sunkumus, atrastus veiklos būdus pritaiko naujose situacijose, 

kuria bendravimo situacijas ir kt.  

Stebėjimas – vienas iš pagrindinių metodų siekiant pažinti vaiką, atskleisti jo 

individualius poreikius, gebėjimus, galias.  

Interpretacija – vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo būdas, padedantis jam 

atskleisti, savitai išreikšti savo ar pedagogų pasiūlytus sumanymus, idėjas.  

Eksperimentavimas, tyrinėjimas – vienas iš aplinkos pažinimo ir patirties kaupimo 

būdų, kurie skatina vaiką aktyviai veikti, daryti atradimus, planuoti, organizuoti.  

Pokalbis, diskusija – vaikai skatinami išreikšti savo nuomonę, požiūrį, argumentuoti,  

klausyti ir girdėti, ką sako kiti, apibūdinti savo ir kitų veiklą, kritiškai mąstyti.  

Kūrybiškumą skatinantys metodai – naujų sumanymų kūrimas „minčių lietus“, 



8 

 

problemų sprendimas, idėjų kūrimas, informacijos radimas ir jos pritaikymas, vaizduotės pratimai, kt.  

Ugdymo aplinkos modeliavimas – aplinka yra ugdymo turinio dalis, padedanti siekti  

ikimokyklinio ugdymosi tikslo. Aplinka kuriama atsižvelgiant į vaikų poreikius, galimybes, interesus. 

Vaikai kuria ir keičia aplinką patys, ją pritaiko savo sumanymams.  

Išvykos, ekskursijos – turtinama vaikų pažintinė, socialinė, kalbinė ir emocinė patirtis,  

ugdomi gebėjimai, tobulinami įgūdžiai.  

Sportinė veikla – estafetės, įvairios varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai. 

Informacinės technologijos – kompiuteriniai žaidimai, fotografavimas, vaizdo medžiagos 

stebėjimas ir analizavimas.  

Projekto metodas – siekiama ugdyti vaiko socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo,  

komunikavimo ir meninę kompetencijas. Lanksčiai integruojamos ugdymosi sritys.  

Pedagoginiai metodiniai elementai – vaikų ugdymosi procese taikomi atskiri.  

M. Montessori, R. Štainerio, S. Valdorfo, Reggio Emilia pedagoginiai metodiniai elementai.  

Ugdymosi priemonės. Ikimokyklinio ugdymosi aplinka yra neatsiejama ugdymo turinio dalis, 

padedanti siekti ikimokyklinio ugdymo programos tikslo. Kuriama palanki ugdymosi aplinka sudaro 

sąlygas skleistis kiekvieno vaiko kūrybiniam mąstymui, vaikai skatinami patirti kūrybos džiaugsmą, 

spręsti problemas, reikšti savo nuomonę. Aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų priemonių, 

skatinančių aktyvią vaiko veiklą, jo smalsumą, vaizduotę. Ugdymo priemonės, įranga pritaikyta 

berniukams, mergaitėms ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.  

Patalpų baldai, įranga, ugdymo priemonės, žaidimų aikštelės yra patrauklios, estetiškos, saugios, 

patogios ir šiuolaikiškos. Vidaus patalpos tinkamai apšviestos, vėdinamos, juose palaikoma reikalinga 

temperatūra. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymuisi naudojamos priemonės: stalo serviravimui, 

aplinkos puošimui, higienai užtikrinti.  

Naudojami įvairūs daiktai, medžiagos, įrankiai, buitinė technika, įrengimai, knygos, plakatai, 

didaktiniai ir stalo žaidimai: įvairūs konstruktoriai, lego, figūrinių kaladėlių rinkiniai, dėlionės, 

lentelės su kaišteliais ir kt.  

Judėjimo poreikį tenkinti padeda įrengimai, kurie yra grupės aplinkoje, sporto salėje ir lauke: 

kompleksai su skersiniais, gimnastikos žiedais, kopėtėlėmis, čiuožyklomis, supynėmis, nameliai su 

kopėtėlėmis ir kalneliais, tuneliai, krepšinio, futbolo žaidimų aikštelės, įvairus sporto inventorius 

judesio korekcijai lavinti.  

Bendravimo situacijų kūrimui, problemų sprendimui naudojami įvairūs kūrybiniai stalo 

konstrukciniai žaidimai, atributika siužetiniams žaidimams. Kuriamos erdvės tyrinėjimams, 

eksperimentams, priemonės įvairiems matavimams ir eksperimentams: svarstyklės, mikroskopai, 

skaidrių rinkiniai, gamtos tyrinėjimui įvairūs rinkiniai, žaislai su smėliu ir vandeniu. Naudojamos 

priemones skatinančios vaikų savaiminę veiklą, iniciatyvas, norą pažinti, atrasti: įvairios lempos, 

padidinimo stiklai, matavimo prietaisai, garso išgavimo priemonės ir kt. Vaikų veiklai organizuoti 

pasitelkiame įvairias technines priemones: muzikiniai centrai, telefonai, kasos aparatai, spausdinimo 
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mašinėlės ir kt.  

Naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai, multimedia, fotoaparatas ir kt. Vaikai 

patys ar kitų pagalba tyrinėja, atranda įvairias technologijų panaudojimo galimybes, grupuoja, lygina, 

apibendrina, klasifikuoja, žaidžia kompiuterinius žaidimus.  

Komunikacinei veiklai pasitelkiamos įvairios informacinės priemonės: bibliotekėlės (pasakų, 

spalvinimo, užduotėlių knygos, vaikiškos enciklopedijos ir kt.).  

Meninei, kūrybinei veiklai organizuoti kuriama saviraiškai skatinanti aplinka. Naudojamos 

įvairios faktūros medžiagos, dailės priemonės (piešimui, tapymui, aplikacijai, rankų darbams), 

muzikos instrumentai, garso ir vaizdo įrašai, švilpukai, varpeliai, būgneliai ir kt.). Aplinka turtinama 

orientuojantis į vaikų šiandienos poreikius. 

 

 

Ugymo  turinys išdėstytas pagal 5 ugdomas vaikų kompetencijas, kurios skirstomos į 18 svarbiausiai 

ugdomų aktyvaus vaiko savybių (2 pav.). 

 

2 pav. Svarbiausios aktyvaus vaiko ugdomos savybės. 
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Programoje sąlyginai išskiriamos penkios kompetencijų grupės, kurios sudaro ikimokyklinio 

ugdymo pagrindą, tačiau visos kompetencijos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir dažnai iš dalies 

persipina. Vienos kompetencijos raida veikia ir yra veikiama kitų kompetencijų raidų, todėl būtina 

atsižvelgti į kiekvieną kompetenciją. 

Programoje atsižvelgiant į vaikų amžių, pateikiamos, kiekvienai kompetencijai ugdyti, 

rekomenduojamos temos ir literatūra. Ugdant vaikų kompetencijas didelis dėmesys skiriamas vaikų 

ugdymui per pasakas (Žr. Priedas Nr.1). 

Ugdymo turinio planavimas. Planuojant ikimokyklinio ugdymo turinį, ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojai tariasi su vaikais, jų tėvais, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoju, švietimo 

pagalbos specialistais, kitais bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais. Planavimas orientuotas į 

laukiamus vaikų ugdymosi rezultatus, yra lankstus ir suteikia veikimo, kūrybos ir saviraiškos laisvę. 
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Ugdymo turinys 

 
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

Sietina su šiomis ugdymo sritimis:  

Emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija ir savikontrolė, savivoka ir savigarba, santykiai su suaugusiais, 

santykiai su bendraamžiais, iniciatyvumas ir atkaklumas, problemų sprendimas. 

 

Emocijų suvokimas ir raiška 

Emocijų suvokimo ir raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● savo jausmų raiška, suvokimas ir pavadinimas, 

● kitų žmonių jausmų atpažinimas ir tinkamas reagavimas į juos, 

● savo bei kitų nuotaikų ir jausmų apmąstymas. 

 

Vertybinė nuostata 

Domisi savo bei kitų emocijomis bei jausmais. 

Esminis gebėjimas 

Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir 

jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepia kito jausmus ( užjaučia, 

padeda). 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Varto knygeles, kur pavaizduoti liūdni, 

linksmi vaikai, pasako ką jie galėtų 

jausti. 

 Veido išraiška parodo: „aš piktas“, „aš 

linksmas“ reiškia mintis mimika. 

 Apžiūrinėja emocijas paveikslėliuose. 

 Žaisdami su vaikais ima jais rūpintis. 

 Žaidžia vaizduotės žaidimus. 

 Stengtis suprasti vaiko emocijų 

reiškimo ženklus ir juo pasirūpinti. 

 Kalbinti vaiką ir įvardinti jo emocijas. 

 Siūlyti žaidimų, kurie suteiktų 

džiugių, malonių potyrių. 
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3
-6

 m
. 

 Kūno išraiška pavaizduoja jausmus 

(vaidyba). 

 Žaidžia žaidimą „Papasakok be 

žodžių“. 

 Klausosi vaikų balsų įrašų, iš kurių 

sprendžia, kokios jie nuotaikos. 

 Dėlioja nuotaikų korteles, simbolinių 

ženklelių pažymėdami savo nuotaiką. 

 Žaidžia vaizduotės, vaidmeninius 

žaidimus, kurių metu vaikai vaidina 

išsivaizduojamus jausmus – baimę, 

nerimą, pavydą. 

 Pasiūlyti žaidimų tyrinėti, imituoti 

kitų žmonių nuotaiką. 

 Kalbėti apie savijautą „Ryto rate“. 

 Skaityti „Jausmų knygeles“. 

 Paskatinti samprotauti, kas 

pradžiugino, kas nuliūdini, papiktino, 

kodėl? 

 Pasiūlyti žaidimus, kurių metu vaikai 

gali suprasti kaip jaučiasi žmonės su 

negalia ( pvz. užrišti akis, uždėti 

ausines). 

 Paskaityti specialiai parengtų knygelių 

apie jausmus. 

 Padėti vaikams susitvarkyti su 

kylančiomis emocijomis, nevaldomu 

elgesiu (pvz. pūsti „pykčio maišelį“). 

 

Savivoka ir savigarba 

Ugdantis savivoką ir savigarbą stiprėja: 

Vaiko asmeninio tapatumo jausmas, 

Bendrumo su šeima, grupe jausmas, tautinio tapatumo jausmas, 

Pozityvus savęs vertinimas. 

 

Vertybinė nuostata 

Save vertina teigiamai. 

Esminis gebėjimas 

Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save 

savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad 

kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Apžiūrinėja savo ir draugų šeimos 

nuotraukas. 

 Žaidžia žaidimus „žmogaus kūno 

dalys“, „linksmas-liūdnas“. 

 Tyrinėja save veidrodyje. 

 Piešia „Aš“, „Mano namas“. 

 Rengia žaisliukus  mergaičių ar 

berniukų drabužėliais. 

 Dažnai kreiptis į vaiką vardu. 

 Pasiūlyti žaidimų vartojant kūno dalių 

pavadinimus su drabužėlių detalėmis. 

 Sudaryti vaikui pasirinkimo situacijas. 

 Bendrauti, žaisti individualiai, leisti 

vaikams vadovauti žaidimui. 

 Skatinti savojo „AŠ“ tvirtinimą. 

 Siūlyti veiklas, kurių metu vaikai 

tyrinėja save. 

 Žaisti lietuvių liaudies žaidimus, 

ratelius. 
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3
-6

 m
. 

 Įsivertina savo elgesį naudojant „gerų 

poelgių kraitelę“. 

 Klausosi ir kuria pasakas su aiškia 

gėrio ir blogio samprata. 

 Ieško informacijos tėvynės tema, 

samprotauja, tyrinėja. 

 Stengiasi suprasti priežastį, kodėl 

girdėjo nepalankius atsiliepimus apie 

save. 

 Mena mįsles apie kūno dalis. 

 

 Skatinti pokalbius, diskusijas apie 

save, savo pomėgius, veiklą. 

 Pasiūlyti veiklos tyrinėjimams: „kas aš 

esu“, „žmonių panašumai ir 

skirtumai“, „mano ir kitų pomėgiai, 

jausmai“.  

 Siūlyti užduotis, kurių metu vaikai 

aiškintųsi kas neteisinga ir panašiai.  

 Stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi ir 

teigiamą savivertę, skatinti dalintis 

savo pasiekimais.  

 

Santykiai su bendraamžiais 

 

Santykių su bendraamžiais srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● gebėjimas užmegzti geranoriškus santykius su kitais vaikais, 

● gebėjimas mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti tarpusavio nesutarimus, 

● gebėjimas užmegzti ir palaikyti artimesnius asmeninius santykius su vienu ar keliais vaikais. 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. 

Esminis gebėjimas 

Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta 

kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir 

veiksmų pasekmes sau ir kitiems. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Svečiuojasi kitoje grupėje. 

 Priima svečius savo grupėje. 

 Su draugais stato bendrą statinį. 

 Atsineštų žaislų iš namų dalijasi su 

draugais. 

 Pasirenka žaidimą, draugą 

bendravimui, žaidimui kartu. 

 Kurti žaidimui palankias sąlygas. 

 Parūpinti įvairių žaislų, žaisti greta, 

tačiau stebint, kad neužsigautų. 

 Įtraukti į žaidimus tuos vaikučius, 

kuriems sunkiau sekasi bendrauti su 

bendraamžiais. 
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3
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 m
. 

 Žaidžia kolektyvinius žaidimus. 

 Kuria draugystės plakatą. 

 Piešia geriausio draugo portretą. 

 Ieško ir tinkamai pritaiko patarles, 

priežodžius apie draugus, draugystę.  

 Veiklos metu sugalvoja įvairius 

darbelius, dovanėles draugams. 

 Skatinti palaikyti vaikų draugystes. 

 Siūlyti įvairias veiklas, turtinančias 

vaiko patirtį apie žmones, jų 

panašumus, skirtumus, veiklas ir pan.  

 Pasiūlyti kartu atlikti įvairius 

tvarkymosi darbus. 

 Sudaryti galimybes užmegzti santykį 

su kitais vaikais, toleruoti 

nesuprantamą elgesį. 

 

Santykiai su suaugusiais 

 

Santykių su suaugusiai srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● gebėjimas atsiskirti nuo tėvų ir pasitikėti pedagogais, abipusė pagarba, 

● gebėjimas mokytis palaikyti partneriškus santykius su pedagogais, 

● žinojimas, kaip saugiai elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. 

Esminis gebėjimas 

Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, 

drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Kartu su kitų vaikučių tėveliais 

žaidžia bendrus žaidimus, skaito, 

varto knygeles. 

 Darželio kieme bendrauja su 

pažįstamais, dažnais matomais 

darbuotojais, auklėtojomis, 

tėveliais. 

 Dalyvauja pramogose, šventėse, 

išvykose. 

 Padėti pajusti prieraišumą prie jo 

besirūpinančio auklėtojo. 

 Rodyti vaikui asmeninį dėmesį, 

šypsantis žiūrint į akis. 

 Laikytis pozityvaus bendravimo su 

vaiku. 
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3
-6

 m
. 

 Žaidžia įvairius stalo žaidimus su 

suaugusiuoju. 

 Prašo pagalbos pas auklėtoją 

norimam ugdymo veiklos rezultatui 

pasiekti. 

 Įvairių šventinių renginių metu 

bendrauja, šoka, vaidina su savo 

auklėtoja, kitų grupių auktėtojomis 

bei tėveliais. 

 Pasiūlyti vaikams veiklas, kurių metu 

kalbam apie šeimą. 

 Kviesti tėvus dalyvauti grupės 

veikloje. 

 Organizuoti šeimos dienas grupėje. 

 Kviestis į grupes ir darželį įdomius 

žmones. 

 Aiškinti bendravimo su nepažįstamais 

žmonėmis taisykles. 

 Mokyti kaip paprašyti pagalbos, jeigu 

jos prireiktų. 

Ugdymo (si) aplinka ir 
priemonės 

Popierinės kortelės vardui; Lietuvos žemėlapis; Lietuvos Respublikos 

vėliava (maža); Lietuvos Respublikos herbas; gimtojo miesto herbas; 

gaublys; saugaus elgesio kortelės, knygelės, paveikslėliai, dėlionės, stalo 

žaidimai, nuotaikų kortelės; siužetiniai žaislai; stalo žaidimai; 

atsipalaidavimo žaislai; priemonės šviesos ir šešėlių žaismui; veidrodžiai; 

muzikos įrašai; socialinio turinio knygelės, žurnalai; poelgio-pasekmės 

kortelės, paveikslėliai, dėlionės; žaislai, skirti žaidimui poromis (šachmatai, 

šaškės, domino); konstruktoriai; mozaikos; širmos, užtiesalai, dėžės, 

krepšeliai,  pagalvėlės, kilimėliai;  vaikiška bižuterija,  rūbai;  švenčių 

atributika; animaciniai filmai. 

 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Sietina su šiomis ugdymo sritimis:  

kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, savireguliacija ir savikontrolė. 

 

Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai 

 

Kasdienio gyvenimo įgūdžių srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● vaiko asmeniniai valgymo ir mitybos įgūdžiai, 

● kūno švaros ir aplinkos tvarko palaikymo įgūdžiai, 

● saugaus elgesio įgūdžiai; 

● taisyklinga kūno laikysena. 

 

Vertybinė nuostata 

Noriai ugdosi sveikam kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Esminis gebėjimas 

Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus, apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, 

prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. 
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Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 
 Žaidžia žaidimus imituojančius 

rengimosi veiksmus. 

 Bando savarankiškai valgyti, gerti iš 

puodelio kartu su žaisliukais (žaid. 

“Meškiukas nori valgyti“, „Kaip valgo 

lėlytė“). 

 Klausosi pasakėlių apie „nešvarias 

rankytes“, „pasiklydusį meškiuką“ ir 

pan. 

 Prausia, šukuoja lėlytes, žaidžia 

žaidimus, kuriuose mašinėlės 

„važiuoja į garažą“, lėlytės „gulasi į 

dėžutes“ ir pn.  

Palaikyti ir drąsinti norą savarankiškai rengtis, 

autis. 

Skatinti valgyti kuo įvairesnį maistą. 

Sudaryti sąlygas, kad aplinkoje esantys 

daiktai, žaislai būtų įprastose, pasiekiamuose 

vietose. 

Kurti siužetines situacijas, skatinančias padėti 

žaisliukus į vietą. 

 

3
-6

 m
. 

 Diskutuoja apie drabužių paskirtį, jų 

naudojimą pagal metų laikus, dėlioja 

paveikslėlius atitinkama tvarka.  

 Dalyvauja kūrybinių darbelių parodoje 

apie sveiką mitybą, tyrinėja sveiko 

maisto piramidę. 

 Žaidžia žaidimus, kurių pagalba 

mokosi naudotis stalo įrankiais 

(„Švenčiu gimtadienį“, „Kavinėje“). 

 Atlieka užduotis kuriose „gamina 

sveikuolių salotas“.  

 Žaidžia žaidimus, kurių metu 

formuojasi maitinimo ritmo 

suvokimas. 

 Dalyvauja probleminiuose 

pokalbiuose-diskusijose „Kodėl reikia 

plauti rankas“, „Kaip elgtis gatvėje“. 

 Dalyvauja žaidybinėje pamokėlėje 

„Švarios mano rankytės“. 

 Klausosi muzikinių kūrinėlių, 

padedančių nurimti, apsipalaiduoti. 

 Žaidžia improvizacinius, vaidmeninius 

žaidimus, pakeičiant gerai žinomų 

pasakų pabaigą „O kas būtų jeigu...“ 

(„vilkas ir septyni ožiukai“, 

„Raudonkepuraitė“, „Ežio namas“). 

 Dalyvauja viktorinoje „Aš saugus, kai 

žinau“. 

 Tvarko grupę (valo dulkes, tvarko 

žaisliukus ir pan.) 

 Skatinti vaikų savarankiškumą 

apsirengiant, apsiaunant ir t.t. 

 Padėti suprasti kasdieninės veiklos 

tvarkymosi reikšmę.  

 Pasiūlyti tėveliams tą patį savitvardos 

ir savižiūros gebėjimą ugdyti tuo pat 

metu ir tokiu pat būdu.  

 Parūpinti žaidimams reikalingų įvairių 

priemonių.  

 Skatinti laikytis taisyklingos 

laikysenos įpročių. 

 Paruošti vaizdinių priemonių apie 

saugų elgesį  (mokomieji filmai, 

paveikslai, žurnalai). 

 Padėti stiprinti asmens higienos 

įgūdžius. 

 Organizuoti susitikimus su 

policininkais, gaisrininkais, medicinos 

darbuotojais. 
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Fizinis aktyvumas 

 

Fizinio aktyvumo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● stambiosios motorikos įgūdžiai  ir fizinės vaiko savybės, 

● smulkiosios motorikos įgūdžiai, rankų-akių koordinacija. 

 

Vertybinė nuostata 

Noriai džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. 

Esminis gebėjimas 

Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai 

atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. 

 

 Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1,5-3 

m. 

Žaidžia su įvairaus dydžio kamuoliais – 

čiumpa, siekia, laiko rankoje. 

Atsisėdę ridena ir gaudo kamuolius. 

Imituoja gyvūnų eiseną – šokinėja ir stovi ant 

vienos kojos, ropoja, šliaužia, eina, bėga, 

sustoja išgirdę tam tikrą signalą. 

Žaidžia vaidybinius žaidimus „Paukšteliai 

lizduose“, „Katinas ir pelė“, 

„Varlytė-kvaksytė“ ir kt.  

Po vieną puslapį varto spalvotas knygeles. 

Žaidžia stalo žaidimus, lavinančius smulkiąją 

motoriką. 

Siūlyti žaidimus lavinančius ir įtvirtinančius 

vaiko judėjimą. 

Pasirūpinti, kad būtų tinkamai sutvarkyta 

aplinka. 

Parūpinti žaislų, kuriuos būtų galima 

stumdyti, sėdėti, važinėti. 

Drąsinti vaikus išbandyti savo judėjimo 

galias. 

3-6 Žaidžia judriuosius žaidimus, kuriuose reikia 

atlikti šokinėjimo, kopimo, lipimo, lindimo, 

pasišokinėjimo, atsispyrimo, laipiojimo, 

pralindimo ir kt. judesius ( pvz.: „Aukščiau 

žemės“, „Kas pagaus pelytę“, „Kas pirmas“, 

„Neužkliudyk“, „Kas tunelio gale“, „Klasė“, 

„Peršok gumytę“ ir kt. ). 

Imituoja paukščių, gyvūnų, vabaliukų judesius 

(pvz.: šuniuko, dramblio, pelės, voro, varlės ir 

kt.) 

Žaidžia žaidimus, kuriuose atliekami 

sukamieji plaštakos judesiai (pvz.: žaidimais 

Tinkamai sutvarkyti aplinką, kad vaikai galėtų 

saugiai judėti.  

Siūlyti žaidimus, kuriuose dominuotų visi 

pagrindiniai judesiai, t.y. ėjimas, bėgimas, 

šuoliai, mėtymai, laipiojimas, pusiausvyros 

pratimai. 

Sudaryti sąlygas veiksmus atlikti su įvairaus 

dydžio, formos, svorio priemonėmis. 

Stengtis, kad vaikai patirtų judėjimo 

džiaugsmą. 
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kėgliais). 

Atlieka įvairius kūrybinius darbelius: lipdo, 

kerpa, plėšo, glamžo, renka ir kt.  

Žaidžia orientacinius žaidimus darželio kieme, 

bėgioja keičiant kryptį, tempą. 

Karpo paveikslėlius, raideles iš reklaminių 

žurnalų ir gamina varžyboms reikalingą 

atributiką. 

Ugdymo (si) aplinka ir 
priemonės 

Higienos reikmenys (muilas); kaspinai, skarelės, skraistės šokiui; lankai, 

šokdynės, virvutės, kamuoliai, kėgliai, badmintonas; treniruokliai (batutas ir 

kt); šiurkštūs, gruoblėti kilimėliai; sūpuoklės, sienelės, kopėčios, laipiojimo 

virvės, gimnastikos suoleliai, čiužiniai; priemonės estafetėms, kliūtims; 

audeklo atraižos, elastingas popierius, rupus žvyras, nugludinti akmenėliai; 

paspirtukai; rogutės ir kt.; kūno dažai; paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto 

augimo ir sveikatos temomis; vaikams pritaikyti indai ir stalo įrankiai, buities 

technika, skirta maistui ruošti; priemonės varstymui, segiojimui, raišiojimui; 

įvairios spynos, užraktai ir raktai; kabliukai; užsklandos;   kamuoliai,   skirti   

šokuoti,   suptis;   supamieji   žaislai;   grūdinimosi priemonės (indai 

vandeniui ir kt.); riedantys žaislai (karučiai, automobiliai, traukiniai ir kt.) ir 

pan. 

 

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

Sietina su šiomis ugdymo sritimis:  

savireguliacija ir savikontrolė, sakytinė kalba, rašytinė kalba, meninė raiška. 

 

Sakytinė kalba 

 

Sakytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● aplinkinių kalbėjimo, skaitymo klausimas, 

● kalbėjimo atpažinimas ir supratimas, 

● natūralus vaiko kalbėjimas su suaugusiais ir vaikais apie savo patirtį ir išgyvenimus, 

● vaiko kalbėjimas su suaugusiais ir vaikais apie supančią aplinką, jos objektus, įvykius, 

● kalbėjimas laikantis perprastų kalbos taisyklių, 

● tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlių deklamavimas, sekimas, pasakojimas. 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirti kalba. 

Esminis gebėjimas 
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Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Imituoja garsus, kreguoja ir atsiliepia į 

daugumą nuolat girdimų žodžių.  

 Varto knygeles įgarsintais įvairiais 

garsais. 

 Žaidžia žaidimus, pamėgdžiodami 

gyvūnų garsus. 

 Žaidžia žaidimus, kurių metu šokinėja, 

pliaukši delnais ir pan. („Čiučia liula 

vaiką“, „Kuo skuos“, „Šokinėjo 

stripinėjo“). 

 

 

 Stengtis grupės aplinka kuo dažniau 

papildyti įvairiais daiktais, žaislais. 

 Skatinti vaiką mėgdžioti trumpus 

žodelius. 

 Nuolat kalbėtis su vaikais, skatinant 

vaiko klausinėjimą, sutapatinant 

žodžio tarimą su daikto ar veiksmo 

rodymu.  

 Palaikyti vaiko norą tarti, kartoti 

žodžius.  

 Skatinti kartoti dainelių, eilėraštukų, 

žaidimų garsus.  

 Skatinti mėgdžioti įvairius garsus 

(gyvūnų paukščių balsus, vėjo ūžesį, 

griaustinio dundėjimą, lietaus 

teškėjimą ir t.t.). 

 

3
-6

 m
. 

 Klausosi įvairių kūrinėlių, pasakų, 

suklūsta išgirdę nežinomą žodį.  

 Atlieka veiklas, susijusias su 

kalbinėmis užduotimis, atsako į 

klausimus koks, kodėl, kur, kaip. 

 Deklamuoja eilėraščius, kuria pasakas 

iš paveikslėlių, užbaigia žinomas 

frazes. 

 Žaidžia koncertą-konkursą, 

deklamuoja savo kūrybos eilėraštukus.  

 Varto nuotraukų albumus, 

komentuoja, ką juose mato. Žaidžia 

klausimų-atsakymų rimavimo 

žaidimą.  

 Mėgdžioja įrašytos pasakos personažų 

kalbėjimą, rodo įvairias grimasas.  

 Atlieka užduotėles su garsu keitimo 

žodžiuose.  

 Aplinkoje ieško daiktų, kurie 

prasideda arba baigiasi nurodytu 

garsu.  

 Emocingai žaidžia įvairius kalbinius 

žaidimus (pvz.: „Susiūta pasaka“). 

 Skatinti vaikus kalbėti natūraliai, 

laisvai, gyvai nesivaržant.  

 Skatinti sakyti, pasakoti, ką galvoja. 

 Derinti kalbinę vaiko raišką su vaizdu, 

mimika, judesiu.  

 Skatinti kalbėti tiek literatūrine tiek 

tarmiška kalba. 

 Skaityti tik vertingus tautosakos ir 

grožinės literatūros kūrinius. 

 Tuo pačiu metu ugdyti tiek sakytinę 

tiek rašytinę vaiko kalbą.  
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Rašytinė kalba 

 

Rašytinės kalbos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● domėjimasis skaitymu, raidėmis, žodžiais bei įvairiais simboliais ir jų reikšmėmis, 

● domėjimasis rašymu, raidžių bei žodžių rašinėjimu, įvairių simbolių braižymas ar piešimas,, 

● trumpų žodelių skaitymas. 

 

Vertybinė nuostata 

Domisi rašytiniais ženklais, simboliais, skaitomu tekstu. 

Esminis gebėjimas 

Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 „Skaito“, tyrinėja, varto knygeles, 

piršteliais vedžioja paveikslėlius. 

 Spontaniškai brauko popieriaus lape, 

daro įvairias keverzones, vertikalius ir 

horizontalius brūkšnius, „karakulius“.  

 Apžiūrinėja įvairios spalvos ir formos 

rašymo priemones.  

 

 Sukurti knygų aplinką, kad vaikai 

galėtų pačias įvairiausiais būdai 

pažinti knygeles. 

 Vartojant ir skaitant knygeles, skatinti 

vaikų žodinę ir kūno kalbą. 

 Parūpinti įvairių rašinėjimui skirtų 

priemonių, tinkančių vaiko amžiui.  

 Pozityviai vertinti vaiko keverzones, 

džiaugtis jo pasiekimais. 

3
-6

 m
. 

 Varto knygeles, atkreipdami dėmesį į 

įvairius rašytinius simbolius. 

 Ieško aplinkoje esančių rašytinių 

simbolių. 

 „Veria savo vardo karolius“. 

 Kuria pasakų knygeles, kurių 

pavadinimą sugalvoja ir užrašo 

nukopijuodami nuo aplinkoje esančių 

raidelių pavyzdžių.  

 Apžiūrinėja ir „skaito“ švenčių, metų 

laikų ir kt. plakatus. 

 Veiklos metu įvairia technika spalvina, 

štampuoja, lipdo, aplikuoja įvairius 

rašytinius ženklus. 

 Pasivaikščiojimo metu, darželio 

teritorijoje ir už jos ribų, ieško įvairių 

ženklų, kurie primintų rašytinius 

simbolius. 

 Atlieka įvairias rašymo užduotėles ant 

smėlio, ant šaligatvio su kreidelėmis.  

 Iš senų reklaminių žurnalų iškarpų 

kuria „Šalčio lagamino kelionės 

istoriją“. 

 Stengtis kiekvieną dieną per pačią 

įvairiausią veiklą ieškoti galimybių 

vaiko rašytinės kalbos raiškai.  

 Žadinti vaiko norą savo veikloje 

vartoti piešinius, simbolius, 

kraigaliones, raides, žodžius. 

 Skaitomas istorijas, iliustracijas sieti 

su vaiko patirtimi, jo nuotaikomis.  

 Įkurti grupėje knygų kampelį, sudaryti 

galimybę pažinti kompiuterį, parūpinti 

įvairių rašymo priemonių.  
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Tyrinėjimas 

 

Tyrinėjimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● domėjimasis supančia aplinka, 

● tyrinėjimas pasinaudojant įvairiais pojūčiais, 

● atrastų, sužinotų dalykų aptarimas. 

 

Vertybinė nuostata 

Smalsus, domisi viskuo, kas vyksta aplinkui, noriai stebi, bando, samprotauja. 

Esminis gebėjimas 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo tyrinėjimo būdus 9stebėjimą, bandymą, 

klausinėjimą, mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Naujus, dar nematytus daiktus, žaislus, 

kiša į burną, liečia, apžiūrinėja, 

tyrinėja, „ragauja“. 

 Žaidžia tą patį žaidimą, prašo 

paskaityti tą pačią pasaką, patys 

išsirengdami ir pasiūlydami knygelę.  

 Žaidžia su smėliu ir vandeniu. 

 Žaidžia žaidimą „Stebuklingas 

maišelis“. 

 Sudaryti sąlygas eksperimentuoti, 

panaudoti daiktus neįprastais būdais.  

 Parūpinti įvairių daiktų, rinkinių, 

skirtų tyrinėjimas (dėžutės, 

kamšteliai, kamuoliukai ir pan.). 

 Naudoti natūralias gamtines 

medžiagas ( kriauklės, konkorėžiai, 

plunksnos, smėlis, vanduo). 

 

3
-6

 m
. 

 Stebi ir komentuoja reiškinius, 

vykstančius gamtoje ir aplinkoje (pvz.: 

kaip tirpsta ledas, degė žvakė, plaukia 

ir skęsta įvairūs daiktai, magnetas 

traukia metalinius daiktus ir pan.). 

 Pasivaikščiojimo metu ieško ir per 

mikroskopą stebi „žolės gyventojus“ 

(vabalus, sliekus, sraiges, kirminus).  

 Dalijasi įspūdžiais ir samprotavimais. 

 Stebėdami aplinką, atpažįsta daiktų, 

gyvūnų, augalų grupių panašumus ir 

skirtumus.  

 Braižo įvairias daiktų, medžiagų, 

gyvūnų, augalų grupavimo ir 

klasifikavimo lenteles. 

 Žaidžia su „robotais“, 

„transformeriais“ – bando juos išardyti 

ir vėl sudėlioti. 

 Sudaryti sąlygas ,skatinti tyrinėti 

gamtos ir socialinės aplinkos objektus, 

jų kaitą, bruožus, savybes. 

 Parūpinti prietaisų skirtų tyrinėjimas 

(indelių, didinamųjų stiklų, žaislinių 

mikroskopų).  

 Skatinti vaikus patiems ieškoti 

atsakymų į iškilusius klausimus 

informacijos knygose, internete.  

 Skatinti samprotauti apie savo 

atradimus. 
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Mokėjimas mokytis 

 

Mokėjimo mokytis srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● numatymas, ko nori išmokti, 

● aktyvus mokymasis, 

● gebėjimas apmąstyti, ko išmoko. 

 

Vertybinė nuostata 

Noriai mokosi, džiaugiasi tuo, ką išmoko.  

Esminis gebėjimas 

Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, 

išbandydamas, spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi būdus, pradeda suprasti 

mokymosi procesą. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Žaidžia naujus žaidimus aktyviai 

apžiūrinėdamas įdomesnes žaislų 

detales.  

 Spontaniškai juda, norėdamas paimti, 

pasiekti, išbandyti tam tikrus daiktus ir 

žaislus. 

 Klausosi pasakų ir dainelių, jas 

mėgdžioja. 

 Parinkti tinkamų žaislų, kuriais būtų 

galima įvairiais būdais manipuliuot.  

 Paskatinti rodyti džiaugsmą naujai 

išmoktai veiklai.  

 Sukurti prasmingą ir tikrovišką 

žaidimo ar kitos veiklos kontekstą.  

3
-6

 m
. 

 Žaidžia vaidybinius siužetinius 

žaidimus, mėgdžiodami suaugusiųjų 

kalbą, įsitraukia į vis sudėtingesnius 

veiksmus (pvz.: pritrūkus lėlėms 

rūbelių – bando „pasiūti“ naujus). 

 Dėlioja naujas sudėtingesnes dėliones, 

kruopščiai apžiūrinėdami schemas, 

paveikslėlius. 

 Atlieka veiklas žiūrėdami į 

paveikslėlius knygelėse.  

 Bando nesudėtingus tyrinėjimus iš 

specialių tyrinėjimams skirtų knygų, 

aiškinasi, apžiūrinėja veiksmų seka ir 

pan.  

 Kuria savo pasiekimų knygeles.  

 Gamina plakatus: „Žinau-noriu 

sužinoti“, „Moku-noriu išmokti“, „Ką 

daryti, jeigu ...?“. 

 Spendžia galvosūkius. 

 Varto savo ir draugų meninės veiklos 

segtuvus, apmąsto, diskutuoja, vertina. 

 Sudaryti žaidžiant įvairius žaidimus 

kartu mokytis dalykų, kurie įdomūs ir 

kurių nori mokytis. 

 Skatinti vaikus klausinėti ir ieškoti 

atsakymų, padėti, kai tikrai reikia 

pagalbos.  

 Sukurti aplinką kad vaikai laisvai 

prieitų prie vaikiškų knygų, 

enciklopedijų, skaitmeninių 

technologijų ir pan. 
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Kūrybiškumas 

Kūrybiškumo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● domėjimasis naujais, nežinomais, sudėtingais dalykais, 

● gebėjimas įžvelgti problemas, klausinėti, diskutuoti, įsivaizduoti, fantazuoti, 

● gebėjimas ieškoti atsakymų, netikėtų idėjų, kurti variantus, savaip tvarkyti, pritaikyti, 

● drąsa veikti, daryti savaip. 

 

Vertybinė nuostata 

Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą.  

Esminis gebėjimas 

Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas 

ir jas savitai įgyvendina.. 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Patys puošia padarytus dirbinėlius. 

 Eksperimentuoja įvairiomis turinėmis 

medžiagomis: moliu, plastilinu, 

drėgnu smėliu, minkštu sniegu, sūria 

tešla.  

 Pritaiko įvairius daiktus veiksmams, 

pvz.: kaladėlė – „telefonas“, pieštukas 

– „šaukštas“ ir t.t. 

 Žaidžia su dažų dėmėmis „Į ką tai 

panašu“. Kartu su auklėtoja dalyvauja 

kūrybiniuose darželio projektuose.  

 Parūpinti įvairių, atkreipiančių 

dėmesį, naujus potyrius žadinančių 

žaislų.  

 Pasiūlyti žaisti dailės priemonėmis ir 

medžiagomis, kad eksperimentavimo 

metu įgyta patirtis taptų pirmuoju 

žingsniu kūrybos link.  

 Sudaryti sąlygas kūrybiškumui 

atsiskleisti tokiu būdu, kokio nori pats 

vaikas, jį išklausant, padrąsinant, 

pagiriant. 

3
-6

 m
. 

 Eksperimentuoja ant balto ir spalvoto 

(sauso ir šlapio), įvairaus formato, 

dydžio popieriaus pirštu, teptuku, 

šiaudeliu, trintuku, kamšteliu, sagute;  

 Tapytą darbelį papildo realiomis 

medžiagomis (audiniu, džiovintų 

augalais ir kt.);  

 Dailės priemonėmis reiškia savo 

literatūrinius, muzikos kūrinio ar 

kitokius meninius įspūdžius;  

 Aplikuoja iš skirtingo šiurkštumo, 

storumo, įvairių spalvų popieriaus, 

buityje nereikalingų laikraščių, tapetų, 

folijos ir kt.;  

 Gamina, atvirukus, kvietimus, 

knygeles, dovanėles draugams, šeimos 

nariams; įvairią atributiką, dekoracijas 

šventėms, pramogoms;  

 Kuria daugiasluoksnius kūrinius. 

 Atlieka kūrybinę užduotį „Kirminėlių 

pėdsakai ant plastilino“.  

 „Vykdo“ mažą mokslinį projektą – iš 

vandens ir aliejaus sukuria smagų 

žaislą „jūrą stiklainyje“.   

 Parūpinti priemonių ir skatinti veiklą, 

grindžiamą visų penkių pojūčių 

panaudojimo. 

 Sukurti kūrybišką, saugią aplinką, 

kurioje vaikas galėtų laisvai jaustis, 

bendradarbiauti, turėti savo asmeninę 

erdvę.  

 Ugdyti fantaziją žaidžiant ir kuriant, 

nerealias, bet prasmingas situacijas, 

skatinti atkirti skirtumus tarp 

fantazijos ir realybės (pvz.: kurti savo 

kūrybos pasakas). 

 Sudaryti galimybes keisti aplinką 

(buvimas lauke, muziejuose, 

spektakliuose ir pan.). 

 Sudaryti sąlygas eksperimentuoti ir 

panaudoti daiktus neįprastais būdais.  
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Ugdymo (si) aplinka 
ir priemonės 

Knygos vaikams (knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, dailės albumai ir 
kt.); raidynai; žodžių kortelės, juostelės; stalo žaidimai su raidėmis, užrašais skirti 
kalbai ugdyti; kubeliai, automobiliai ir kt. su užrašais; pasakų, muzikos įrašai 
(kompaktiniai diskai, garso kasetės) ir kt.; žaislinės knygelės vaikams (su iškirptais 
langeliais, perspektyviniu vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų); pasakų veikėjų  
siluetai,  figūrėlės;   skirtukai,  žymekliai knygoms;   simboliniai lipdukai; 
receptų   knygos,   telefonų   knygos   vaikų   žaidimams;   spausdinimo   
mašinėlė, kompiuteris,   kompiuterinės   programos   (pvz.,   programos,   
padedančios   vaikui suvokti, kas yra šviesa, programos, skatinančios vaikus kurti 
muziką, modeliuoti daiktus,bandyti rašyti ir kt.). 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

Sietina su šiomis ugdymo sritimis:  

aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, iniciatyvumas ir atkaklumas, tyrinėjimas. 

 

Aplinkos pažinimas 

Aplinkos pažinimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● socialinės aplinkos pažinimas, 

● gamtinės aplinkos pažinimas, 

● pagarba gyvybei ir aplinkai. 

 

Vertybinė nuostata 

Nori pažinti bei suprasti save iš aplinkinį pasaulį, džiaugiasi sužinojęs ką nors nauja.. 

Esminis gebėjimas 

Įvardija ir bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, savo gyvenamąją vietą, šeimą, 

kaimynus, gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis.. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Apžiūrinėja naują aplinką, įvairius 

daiktus, atkreipia dėmesį į save 

veidrodyje. 

 Bando pasiekti, paimti, pauostyti 

paragauti, sudėti žaislus ir kitus 

daiktus. 

 Žaidžia pamėgdžiodami suaugusius: 

bando šukuotis, šluostyti stalą, laistyti 

gėlytes, augalėlius. 

 Sukurti aplinką, kurioje būtų 

kontrastingo dizaino daiktų.  

 Inicijuoti klausimus kodėl kas nors 

vyksta, atsitinka. 

 Sudaryti galimybę tyrinėti, dalyvauti 

prižiūrint augalėlius, gyvulėlius. 
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3
-6

 m
. 

 Žaidžia pažintinius žaidimus su 

naminių ir laukinių gyvūnų kortelėmis, 

stengiasi juos įvardyti. 

 Varto ir „studijuoja“ įvairias vaikiškas 

enciklopedijas apie augalus, gyvūnus, 

žmogaus kūną ir pan. 

 Pasivaikščiojimo metu ieško medžių, 

medžių lapų ar sėklų atitikmenų, kurias 

apžiūrėjo kortelėse. 

 Lauke žaidžia žaidimą „Skrybėlės 

pasaulis“ (pro padidinamąjį stiklą stebi 

„žolės pasaulį“). 

 Karpo korteles su įvairiais metų laikais 

ir klijuoja į atitinkamus langelius. 

 Žaidžia klausimų-atsakymų žaidimą 

„Sodo ir daržo detektyvai“.  

 Gamina orų kalendorių (visą savaitę 

atidžiai stebi orų pokyčius ir žymi 

atitinkamais ženkleliais).  

 Apžiūrinėja dangaus kūno maketą, 

žvaigždynų žemėlapį-aiškinasi, 

tyrinėja, ieško savo žvaigždyno.  

 Klauso pasakų ir padavimų apie 

dangaus kūnus.  

 Piešia Lietuvos žemėlapį, pažymėdami 

žinomas vietas. 

 Spalvina knygeles, kuriose reikia 

atitinkamomis spalvomis pažymėti ir 

surūšiuoti atliekas.  

 Sudaryti vaikams galimybes pažinti 

gamtinę ir socialinę aplinką stebint 

artimiausius objektus, vykstant į 

išvykas, žiūrint vaizdo įrašus, knygas, 

pasinaudojant skaitmeninėmis 

priemonėmis.  

 Sudaryti sąlygas atlikti paprastus 

stebėjimus ir bandymus. 

 Padėti išmokti surasti informaciją apie 

gamtos objektus, gimtinę, kitų šalių 

žmonių gyvenimą. 

 Skatinti mąstyti ir kalbėti apie tai ką 

sužinojo, suprato, atrado ir kas 

domina. 

 

 

 

Skaičiavimas ir matavimas 

Skaičiavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● gebėjimas tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą; 

● gebėjimas matuoti, 

● daikto vietos ir padėties erdvėje suvokimas; 

● laiko tėkmės suvokimas. 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs pažinti pasaulį skaičiuodamas ir matuodamas. 

Esminis gebėjimas 

Geba Skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, naudoti skaitmenis, apibūdinti daikto vietą 

eilėje, sudaryti sekas. 
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Geba grupuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą, jaučia dydžių skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje. 

Supranta ir vartoja žodžius, kuriais apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti laiko 

tėkmę ir trukmę. 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Žaidžiant gestais ir mimika parodo, jog 

supranta ką reiškia (nėra, yra, dar, taip, 

ne; pvz.: „slėpynės“). 

 Žaidžia žaidimus su skirtingų spalvų, 

dydžių, formų daiktais. 

 Klausosi eilėraštukų, dainelių, 

pasakėlių, kuriuose kas nors 

skaičiuojama, kartojama, randama dar 

ir dar.  

 Šoka ratelį iškeldami į viršų pirštelius. 

 Skatinti vaiką įsidėmėti žodžius, 

judesius juos kartojant. 

 Parūpinti grupėje įvairių spalvų, 

formų, dydžių daiktų, žaislų 

(kamuoliukų, kaladėlių ir t.t.). 

 Skatinti vaiką nevaržomai ardyti ir 

surinkti daiktus, visaip 

eksperimentuoti su spalvomis. 

3
-6

 m
. 

 Žaidžia su vienodo dydžio ir formos 

daiktais (dėlioja į skirtingas krūveles, 

aiškinasi kur daugiau kur mažiau ir 

pan.).  

 Iš įvairių formų ir dydžių kaladėlių 

stato bokštus, tiesia kelius, 

samprotauja kaip geriau ką atlikti. 

 Apžiūrinėja paveikslėlius ir ieško 

dydžio, formos, spalvos skirtumų. 

 Kūrybinės veiklos metu klijuoja 

paveikslėlius iš įvairių geometrinių 

figūrėlių.  

 Žaidžia žaidimus vartodami sąvokas 

„kiek“, „daug“, „vienas“, „ne vieno“, „ 

pirmas“, „antras“ ( pvz.: „Domino“, 

„Meškiukų medaus puodynės“, „Kas 

atbėgs pirmas“). 

 Ieško aplinkoje įvairių daiktų, kurių 

skirtingas ilgis, aukštis, svoris ir plotis.  

 Žaidžia judrius žaidimus kai reikia 

pasirinkti teisingą kryptį savo kūno 

atžvilgiu, keisti savo ar daikto padėtį 

erdvėje, atlikti veiksmus tam tikra seka 

(pvz.: „Diena-naktis“, „Trečias bėga“ 

ir pan.). 

 Atlieka užduotis, kuriuose reikia 

sukurti savo dienos režimą. 

 Dalyvauja veiklose apie metų laikų 

kaitą, laiko trukmę (žaidžia su smėlio 

laikrodžių ir pan.). 

 Kūrybinės veiklos metu veria karolius 

mamai iš įvairių detalių, laikydamiesi 

sekos, kurią patys sugalvojo.  

 Dalyvauja pažintinėse žaidimuose apie 

ilgį, tūrį, masę, matavimo priemones.  

 Skatinti vaiko norą pastebėti, sužinoti, 

pažinti, išbandyti. 

 Sudaryti sąlygas vystytis vaiko 

mąstymui.  

 Skatinti vaikus aiškintis, dalintis 

idėjomis apie atliekamus 

skaičiavimus. 

 Siūlyti žaidimus, veiklas, kuriose 

dalyvaudamas vaikas įgytų supratimą 

apie įvairias matavimo priemones ir 

būdus. 

 Parūpinti įvairių formų, dydžių, spalvų 

daiktų, priemonių, skirtų dėlioti, 

komponuoti, modeliuoti, tapatinti, 

grupuoti, klasifikuoti. 
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Ugdymo (si) aplinka 
ir priemonės 

Vandenį sugeriantis popierius, vaškas, parafinas; žvakės; rašomoji lenta; lentynėlės, 
spintutės,  dėžės,  krepšiai  žaislams,  medžiagoms  ir priemonėms;   
informaciniai leidiniai (knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt); 
gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir gamtos paminklų nuotraukos;  skaičių, formų, 
dydžių,  spalvų kortelės;   priešingybių,   priežasties-pasekmės,   nuoseklumo,   
dalies   ir   visumos paveikslėliai, kortelės; smėlis, akmenukai, vanduo, gamtinė 
medžiaga; didinamieji stiklai, indai ir priemonės eksperimentavimui (mėgintuvėliai, 
piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios 
medžiagos, indai bei priemonės žaidimui su smėliu ir vandeniu, muilo burbulai, 
žaislinės plunksnos ir kt.); laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno 
šilumos), statoskopas, įvairios ilgio matavimo priemonės, svirtinės svarstyklės; 
skaičiavimo pagaliukai, skaičiuotuvai, specialios didaktinės skaičiavimo priemonės;  
erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros;   pinigų  pavyzdžiai;   žaislai  
tapatinimui,  grupavimui,  rūšiavimui,   serijų dėliojimui; išardomieji ir 
sudedamieji žaislai, daiktų modeliai; aitvarai (popieriniai, plastmasiniai, 
medžiaginiai ir kt.) ir pan.; flanelinė lenta, kilnojamoji magnetinė lenta (su 
muzikiniais priedais); puodeliai, laistytuvai gėlėms, gėlių žemė; žmonių buities, 
profesijų atributai: įrankiai, rakandai (sodo įrankiai, namų tvarkymo priemonės, 
meistravimo   įrankiai   ir   priemonės);   tikra   buitinė   technika:   radijo   
aparatai, fotoaparatai,   telefonai,   žibintuvėliai;   techniniai   žaislai   
(žybsintys,   pypsintys; prisukami,   inerciniai,   elektriniai,  t.y.   su  
elementais);   vėjo,   vandens  malūnai, parašiutai; galvosūkiai, labirintai; 
gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; magnetai ir pan. 

 

MENINĖ KOMPETENCIJA 

Sietina su šiomis ugdymo sritimis:  

meninė raiška, estetinis suvokimas, kūrybiškumas. 

 

Estetinis suvokimas 

 

Estetinio suvokimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● nusiteikimas grožio, meninės kūrybos potyriams bei džiaugsmui; aplinkos žmonių santykių, meno, savo ir 

kitų kūrybos grožio pajauta, 

● jautrumas grožiui meno raiškos priemonėms ( spalvai, linijai, formai, judesiui, muzikos garsams ir kt.), 

● jutiminių ir emocinių grožio išgyvenimų prisiminimas, apmąstymas ir dalijimasis su kitais. 

 

Vertybinė nuostata 

Domisi, gėrisi, grožisi aplinka, meno kūriniai, menine veikla. 

Esminis gebėjimas 

Pastebi ir žavisi aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, jaučia, suvokia ir apibūdina 

kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, 

dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. 
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Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 
 Klausosi muzikos:– skirtingai 

reaguoja į malonius ir šiurkščius 

garsus. 

 Įdėmiai apžiūrinėja spalvotas 

knygeles, liečia paveikslėlius, 

emocijas reiškia įvairiomis 

mimikomis, šūkčiojimas. 

 Mėgdžioja įvairius matytus veiksmus, 

girdėtus garsus, džiaugiasi laisvu savo 

paties intonavimu ( ploja rankytėmis ir 

pan.).  

 Noriai klausosi sekamų pasakų, 

skaitomų eiliuotų kūrinių, gamtos 

garsų.  

 Stengtis kuo daugiau emocionaliai 

bendrauti, kalbėti, drąsinti. 

 Sukurti muzikinę aplinką, kurioje būtų 

galimybė klausytis įvairių garsų. 

 Sudaryti galimybes vaikui matyti 

gamtos, aplinkos vaizdus, spalvingas 

knygeles, dailės kūrinius. 

 

3
-6

 m
. 

 Tapo ant netradicinių paviršių: 

audinio, stiklo, skėčio ir pan.  

 Apžiūrinėja vieni kitų darbelius. 

 Aplikuoja „mozaikos principu“ 

derindami kelias dailės raiškos 

technikas viename darbelyje. 

 Noriai gamina įvairias šventines 

dekoracijas.  

 Dalyvauja dailės darbų parodose, 

projektuose, akcijose, kurias 

organizuoja įstaigos pedagogai. 

 Diskutuoja reiškia savo nuomonę apie 

savo ir kitų vaikų meninius darbelius, 

išorės grožį, gražius ar negražius 

bendraamžių poelgius. 

 Žaisdami vaidybinius žaidimus su 

lėlėmis, rengia ir perrenginėja įvairiais 

drabužėliais (kuria šukuosenas ir pa.). 

 Žiūri lėlių ir dramos vaidinimus, 

klausosi jų įrašų. 

 Padėti pastebėti kasdieninėje 

aplinkoje ir gamtoje gražius daiktus, 

reiškinius, komentuoti juos.  

 Sudaryti galimybes dalyvauti ar 

stebėti įvairius muzikinius ar 

vaidybinius renginius.  

 Padėti pajusti vaizdo, nuotaikų 

pasikeitimus, keičiantis linijai, formai 

bei spalvai. 

 Padėti ugdytis pasitikėjimą savimi: 

pritarti, padrąsinti, tęsti savo kūrybą.  

 Sudaryti galimybes pažinti tautos 

tradicijas, meną, pajusti gimtojo 

krašto grožį, girdėti gimtosios kalbos 

skambesį. 

 Pratinti saugoti ir gerbti visą kas 

gražu, puoselėti grožį kasdieniniame 

gyvenime.  

Ugdymo (si) 
aplinka ir 
priemonės 
 

Priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (įvairūs dažai: guašas, akvarelė, 
kreidelės, pastelė; klijai; balta ir spalvota kreida; pilki ir spalvoti pieštukai; įvairaus dydžio, 
pločio, storio teptukai; žirklės, kanceliariniai peiliukai, pagaliukai ir kt); priemonės darbo 
vietai uždengti; apranga darbui su dažais; širmelė ir kita įranga teatrui; pirštukų lėlės, lėlės 
marionetės, lėlės ant lazdelių ir kt.; apranga ir vaidybos atributika  vaikams   (skraistės,   
skrybėlės,   bižuterija,   karūnos   ir  kt.);   muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, 
lazdelės, metalofonai, smuikas, išilginė fleita, kanklės, akordeonas, ritminiai mušamieji 
instrumentai (perkusija) ar savos gamybos instrumentai); muzikos centras arba garso grotuvas, 
būtiniausi įrašai (populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. muzika); muzikos ženklų rinkiniai 
muzikos raštui (penklinių, natų, pauzių ženklai) ir kt.; priemonės tapymui, grafiniams, 
taikomosios dailės   darbams   (kempinės,   voleliai;   tušas,   plunksna;   adatos,   
vąšelis,   siūlai); štampavimo, antspaudavimo priemonės, formelės; molbertai; muzikinės 
dėžutės, muzikiniai žaislai ir pan. 
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Į KELIAS KOMPETENCIJAS INTEGRUOJAMOS UGDYMO SRITYS: 

 

Problemų sprendimas 

 

Problemų sprendimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● problemų atpažinimas, įžvelgimas, 

● sprendimų, išeičių paieška ir tinkamiausio sprendimo pasirinkimas bei įgyvendinimas, pasekmių, 

panaudojus sprendimą, stebėjimas ir apmąstymas, 

● mokymasis įveikti nesėkmes. 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs ieškoti išeičių kasdieniams iššūkiams bei sunkumams įveikti.. 

Esminis gebėjimas 

Atpažįsta ką nors veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl jie kilo, suvokia savo 

ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, 

bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų pasekmes. 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Žaidžia žaidimus su kamšteliais, 

indeliais (dėlioja vieną į kitą kol 

pavyksta). 

 Dėlioja korteles į tam tikras dėžutes, 

pritrūkus dėžučių – paprašo 

auklėtojos. 

 Stato bokštus iš kaladėlių, 

konstruktorių. 

 Kiemo aikštelėje randa balą ir kartų su 

auklėtoja sprendžia problemą-kaip 

nesušlapti kojyčių. 

 Žaidžia probleminę situaciją ką daryti 

– atėmė žaisliuką. 

 Drąsinti savarankiškai bandyti įveikti 

kliūtis. 

 Pagirti, padrąsinti kai pasiseka. 

 Rodyti naujų veiksmų sunkumams 

įveikti. 

 Skatinti vaikus imtis pagal jų 

galimybes sudėtingos veiklos. Skatinti 

vaikų pasitikėjimą savimi. 
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3
-6

 m
. 

 Dėlioja vis sudėtingesnes dėliones.  

 Tyrinėjimų ir eksperimentų knygoje 

ieško informacijos, kaip pasigaminti 

spalvotus žaisliukus. 

 Žiūri edukacinį filmuką, diskutuoja 

komentuoja veikėjų poelgius ir 

veiksmus bei jų priežastis.  

 Žaidžia „pirščiukų teatrą“, tariasi dėl 

vaidmenų pasiskirstymo.  

 Bando naujas sudėtingesnes kūrybines 

veiklas ( pvz.: „O aš padarysiu kitaip). 

 Sprendžia problemines situacijas „ką 

daryti“, „patarimai draugams“. 

 Sudarinėja veiksmų planą tikslui 

pasiekti (žaidimas „Noriu sužinoti“). 

 Žaidžia žaidimą „Labirintų keliai“ – 

ieško būdų, kaip išeiti iš probleminės 

situacijos. 

 Skatinti prisiminti ankščiau taikytus 

problemų sprendimo būdus.  

 Drąsinti kartu ieškoti išeities iš 

susidariusios probleminės situacijos. 

 Tariantis su vaikais padėti apmąstyti 

problemų sprendimo etapus. 

 Siūlyti vaikams probleminių 

užduočių, kurias įveikti turėtų jie 

patys. 

 Skatinti vaikus taikiai įveikti 

nesutarimus. 

 

 

Meninė raiška 

 

Meninės raiškos srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● emocijų, patirties, minčių, įspūdžių raiška meninėmis priemonėmis ir būdais, 

● meninės raiškos priemonių tyrinėjimas ir eksperimentavimas, 

● meninė kūryba ir improvizacija. 

Vertybinė nuostata 

Jaučia meninės raiškos džiaugsmą, rodo norą aktyviai dalyvauti meninėje veikloje. 

Esminis gebėjimas 

Spontaniškai ir savitai reiškia įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, vizualinėje kūryboje. 
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Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 
 Klausosi CD klasikinės lopšinės, žaidžia 

su rankytėmis, imituoja girdimus balsus. 

 Eksperimentuoja su „kastanjetėmis“, 

atkartoja garsus, bando imituoti gyvūnus. 

Varto knygeles ir žaidžia žaidimus (pvz.: 

„Barė Jonas katinėlį“, Dzig dzig, kur 

joji“). 

 Klausosi CD „En dur du“ dainos 

„Automobilis“, imituoja vairavimą. 

 Klausantis pasakos „Pagrandukas“ minko 

kinetinį smėlį, lipdo pagranduką. Lauke 

klausosi mašinos, lėktuvo, traktoriaus, 

žoliapjovės garsų.  

 Žaidžia pirštukų teatrą su suaugusiais, 

klausantis pasakos „Trys paršiukai“.  

 Basomis kojytėmis štampuoja saulę ant 

vatmano lapo, jas įkišdamas į guašą. 

Žaidžia žaidimą „Saulė virė“. 

 Eksperimentuoja su spalvomis: maišo 

spalvas, merkia teptuką į indelius, varvina 

vandenį, taškuoja, ima pūsti. 

 Stengtis sukelti teigiamas 

emocijas, išraiškingai bendrauti su 

vaikais. Drąsinti vaiką rodyti 

iniciatyvą intonuoti, veikti, 

bandyti.  

 Pasiūlyti saugių, geros kokybės, 

ryškių dailės priemonių ir 

medžiagų, vaikiškų skambančių 

žaislų bei muzikavimo priemonių.  

 Skatinti vaikus judėti parenkant 

įvairių stilių muziką. 

 Skatinti vaiką mėgdžioti ir atrasti 

savo veikimo būdą.  

 Sudaryti galimybes žaisti dažais, 

tepinėti, paišelioti. 
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3
-6

 m
. 

 Klausosi CD „Linksmas DO“, pritaria 

klausomam kūrinėliui, ploja, trepsi. 

 Žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Šiaudų 

batai“ – imituoja tekstą kūno judesiais.  

 Klausosi pasakos „Katinėlis ir Gaidelis“, 

tyrinėja instrumentus, muša nesudėtingos 

struktūros ritmus. 

 Žaidžia improvizacinius-vaidybinius 

žaidimus (vaidina dainininkus, dainuoja 

savo kūrybos daineles, improvizuoja 

muzikos instrumentus). 

 Žaidžia žaidimą „Atspėk koks 

instrumentas groja“.  

 Klausosi „Rudens pasakojimo“ iš CD, 

pritaria muzikos instrumentais: 

būgneliais, barškučiais, pagaliukais, 

varpeliais. 

 Vaidina žinomų pasakų fragmentus: 

kalba, juda, dainuoja, šoka, atkartoja 

ratelius, pasidaro dekoracijas, 

naudodamas menines priemones. 

 Žaidžia šešėlių teatrą. 

 Spontaniškai vaidina, pats kuria žodžius, 

dainuoja girdėtas arba savo kūrybos 

dainas.  

 Klausosi pasakos, pvz.: „Smalsusis 

Džordžas“, eksperimentuoja su dailės 

priemonėmis, piešia brūkšneliais, 

linijomis, taškuoja, tapo Džordžo namus. 

Komentuoja kylančias asociacijas, ką 

reiškia taškiukai ir t.t. Naudodamas 

įvairias menines priemones atranda vis 

naujas technikas, pvz.: koliažą.  

 Klausosi pasakos pvz.: „Vilkas keliauja 

aplink pasaulį“, piešia vilką, 

išryškindamas reikšmingas detales, kur 

randasi vilkas, ant ko stovi ir t.t. 

 Gamtinėmis medžiagomis piešia ant balto 

popieriaus žole, lapais, žeme, gėlėmis; 

karpo lanksto, klijuoja ir t.t.  

 Atlieka taškytinius piešinius.  

 Kuria knygą  pvz.: apie vilko kelionę į 

kosmosą. Kurdamas tariasi su draugais, 

kokias medžiagas techniką naudos. 

 Žaidžia kompiuterinės grafikos programa, 

bando piešti įvairių spalvų linijomis, lieti 

dėmes, keisti spalvas, visiems savo kūrinį 

rodo ekrane.  

 Skatinti vaikus muzikuoti įvairioje 

veikloje. 

 Pastebėti, palaikyti ir pozityviai 

vertinti vaiko muzikinę kūrybą.  

 Skatinti tyrinėti judesius, 

akcentuojant improvizacinį 

momentą, suteikiant pakankamai 

laiko bandymams, ieškant judesių, 

netikėtų sprendimų.  

 Padėti mokyti kūrybiškai naudoti 

savo vaizduotę, mintis, kalbą, 

balsą.  

 Skatinti kuo daugiau žaisti, 

vaidinti. 

 Skaityti daug pasakų, tautosakos, 

grožinės literatūros tekstų.  

 Stengtis į meno pasaulį vesti per 

sąlytį su dailės kūriniais, 

tautodaile.  

 Sudaryti kūrybinę atmosferą, 

rodyti dėmesį, pagalbą vaiko 

kūrybiniam procesui. 
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Savireguliacija ir savikontrolė 

 

Savireguliacijos ir savikontrolės srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● gebėjimas nusiraminti, atsipalaiduoti, 

● jausmų raiška tinkamais būdais, jausmų raiškos kontrolė, 

● gebėjimas laikytis susitarimų, taisyklių. 

 

Vertybinė nuostata 

Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. 

Esminis gebėjimas 

Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su  kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir 

veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Klausosi edukacinių pasakų. 

 Apkabina, paglosto draugą kai jam 

liūdna. 

 Žaidžia nusiraminimo žaidimus. 

 Žaidžia žaidimą-ratelį, kurio metu 

reikia atlikti sekos reikalaujančius 

veiksmus. 

 Padėti vaikams nusiraminti, pasiūlant 

minkštus, švelnus daiktus. 

 Taikyti veido mimiką ir balso 

intonaciją, vaiko elgesiui reguliuoti. 

 Žaidimams parūpinti spalvingų įvairių 

žaisliukų. 

 Į poreikius reaguoti nuosekliais, 

pastoviais veiksmais, nuosekliai 

laikytis būtinų apribojimų. 

 

3
-6

 m
. 

 Dalyvauja probleminiuose 

pokalbiuose. 

 Daro plakatą su grupės taisyklėmis ir 

patys žymisi sutartu ženkleliu  

nesilaikius taisyklių. 

 Žaidžia „taikos ratelį“. 

 Atlieka kruopštumo ir susikaupimo 

reikalaujančias veiklas 

 Dėlioja dėliones reikalaujančias vis 

daugiau kantrybės. 

 Stengiasi užbaigti pradėtas veiklas. 

 Klausosi terapinių pasakų. 

 Taikyti kiekvienam vaikui priimtiną 

dienos ritmą. 

 Pasiūlyti žaislų ar priemonių, 

padedančių išreikšti jausmus. 

 Įrengti grupėje nusiraminimo, gerų 

emocijų kampelį, ramybės erdves. 

 Skatinti vaiko pastangas pačiam 

spręsti problemas, remiantis pasakų 

personažais, kurie pozityviai 

sprendžia konfliktus. 

 Palaipsniui nustatyti tam tikras elgesio 

ribas.  
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Iniciatyvumas iratkaklumas 

 

Iniciatyvumo ir atkalumo srityje vaikui ugdantis tobulėja: 

● gebėjimas pačiam surasti veiklą ir ją turiningai plėtoti; 

● gebėjimas įsitraukti į suaugusiojo pasiūlytą ugdymąsi skatinančią veiklą, susikoncentruoti ir išradingai ją 

plėtoti; 

● gebėjimas susidoroti su kliūtimis siekiant sumanymų realizavimo. 

 

Vertybinė nuostata 

Didžiuojasi savimi ir didėjančiais savo gebėjimais. 

Esminis gebėjimas 

Savo iniciatyva pagal pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba pratęsti veiklą po tam 

tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais klausimais. 

 

Amžius Vaiko veiksenos Ugdymo gairės 

1
,5

-3
 m

. 

 Pats tyrinėja, stebi, liečia daiktus, 

domisi, kaip jais naudotis, susidūrus su 

sunkumais – kreipiasi pagalbos.  

 Žaidžia stalo žaidimą (sukaišioja 

detales į atitinkamas ertmes). 

 Suranda, renkasi sau patinkantį žaislą, 

juo dalinasi. 

 Sugalvoja būdus, kaip pasiekti sunkiai 

prieinamą daiktą. 

 Tęsia veiklą nepaisydamas trukdymų.  

 Stato iš kaladėlių bokštą, dėlioja 

dėlionę – nemeta net jei ir nepasiseka, 

pabando daryti vėliau. 

 Palaikyti vaiko rodomą iniciatyvą. 

 Priimti vaiko siūlomus žaidimus, 

tačiau neskubėti padėti.  

 Skatinti veikti, pabaigti pradėtą veiklą.  

 Padėti įveikti kliūtis, jeigu po daugelio 

bandymų jam nepavyksta atlikti 

norimo veiksmo.  

 Siūlyti žaidimus, reikalaujančius 

atkaklumo, kruopštumo (pvz.: skirtus 

smulkiai motorikai). 

3
-6

 m
. 

 Atlieka kruopštumo, susikaupimo 

reikalaujančius darbus ( konstruoja 

sudėtingesnį „lego“, dėlioja smulkią 

dėlionę. 

 Rodo iniciatyvą vadovauti sugalvotam 

žaidimui ir kviečia kitus draugus. 

 Žaidžia edukacinį žaidimą, kurio metu 

mokosi rišti raištelius, segti sagutes. 

 Drąsiai inicijuoja kūrybinę veiklą – 

vaidina, seka pasaką, dainuoja. 

 Palaikyti vaikų veiklos sumanymus, 

padėti juos išplėtoti, įgyvendinti. 

 Skatinti vaikus turiningiau išplėtoti jų 

pačių sumanymą.  

 Pasiūlyti veiklas, tik kaip 

motyvuojančias idėjas, o ne nurodant 

visus veiklos atlikimo žingsnius.  

 Skatinti pabaigti pradėtus darbus, 

padėti vienas kitam įveikti problemas. 
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V SKYRIUS 

UGYMOSI PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

 

VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ BEI PAŽANGOS VERTINIMO METODAI, INFORMACIJOS 

VERTINIMAS IR KAUPIMAS, ANALIZĖS BŪDAI 

 

Grupėje dirbantys ikimokyklinio ugdymo pedagogai kartu planuoja ugdomąją veiklą. Duomenis apie 

vaikų ugdymąsi žymi tuose pačiuose grupės užrašuose. Dalis informacijos užrašoma ir saugoma užrašuose, 

segtuvuose (pedagogų pastabos, įvairių tyrimų grafikai, vaikų darbelių ar jų fragmentų pavyzdžiai ir kt.), 

dalis – skaitmeniniame archyve (nuotraukos, filmuota medžiaga, pasiekimų analizės duomenys).  

Grupėje dirbantys ikimokyklinio ugdymo pedagogai susitaria, kokios informacijos apie kuriuos 

vaikų ugdymosi pasiekimus jiems reikia, kokią medžiagą susidės į užrašus. Grupėje kiekvienam vaikui 

skirtas jo ugdymosi pasiekimų aplankas, kuris vadinamas „Pasiekimų aplankas“. Kiekvieno vaiko ugdymosi 

pasiekimų aplanke fiksuojami tie atvejai, kai vaiko elgsena, kalba rodo jau įgytą gebėjimą planuotame 

pasiekimų žingsnyje. Vaiko „Pasiekimų aplanke“ pateikiami visų vaiko ugdymosi pasiekimų sričių 

įrodymai. Apie vaiko ugdymosi pasiekimus kalbamasi su tėvais, tariamasi, jei kyla kokių neaiškumų. Metų 

pabaigoje vaiko pasiekimai aptariami su tėvais, jie supažindinami su vaiko „Pasiekimų aplanku“.  

Vaiko pažangos vertinime dalyvauja grupės pedagogai, jiems talkina mokykloje dirbantys 

specialistai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas), tėvai. Tėvams suteikiama prieinama aiški ir išsami 

informacija apie vertinimo procedūras, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo principų.  

Labai svarbus paties vaiko dalyvavimas jo pasiekimų vertinime, kai vaikas iš darbelių, piešinių, mato 

savo pažangą, aptaria ją kartu su grupės auklėtoju, draugais. Tai ugdo jo atsakomybės jausmą, pasitikėjimą 

savo jėgomis, didina savivertę, padeda suvokti savo galimybes, pažangą ir tuo didžiuotis, didina ugdymo 

motyvaciją. Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami taikant šiuos metodus (5 pav.):  

 vaiko stebėjimą;  

 pokalbis su vaiku;  

 pokalbis su vaiko tėvais;  

 vaiko veiklos produkto analizė;  

 vaiko kalbos analizė.  
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VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 METODAI IR BŪDAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav.  

Vaikų ugdymosi pažanga analizuojama du kartus per metus: spalio ir balandžio mėnesiais. 

Vaikai stebimi po vasaros atostogų iki spalio vidurio. Antrą kartą analizuojama balandžio mėnesį. Analizė 

daroma remiantis surinktais fiksavimo duomenimis. 

Individualios vaiko ugdymosi pažangos analizė. Duomenys renkami įvairiais būdais: stebėjimo 

užrašai, nuotraukos, vaikų darbeliai. Auklėtojai iš įvairių turimų duomenų nustato kiekvienoje srityje 

ugdymosi tą pasiekimų žingsnį, kurį pasiekė vaikas. Lape pažymėjus pasiektus žingsnius visose vaiko 

ugdymosi pasiekimų srityse yra braižomas „Voratinklis“ (2 priedas). Tame pačiame lape braižoma spalio 

mėn. ir balandžio mėn. diagramos.  

Informacija apibendrinama ir pateikiama tėvams. Informaciją aptarti ir išanalizuoti su šeimos nariais, 

laikytis konfidencialumo, numatyti tolesnę vaiko ugdymosi perspektyvą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas. Turi konkrečius tikslus stebėti vaiko elgesį 

įvairiose situacijose, vaiko interesus, polinkius, ugdymosi 

stilių. 

Skatinimas įsivertinti. Ar 

patiko atlikti tam tikrą 

veiklą, kas pavyko, ko 

išmoko ir t.t. 

Pokalbiai. Planuotai, 

nuosekliai, natūraliai 

individualūs pokalbiai 

Atskirų situacijų 

aprašymas. Būdingi 

temperamento, interesų, 

pažinimo skirtumai. 

Vaiko veiklos ir kūrybos 

darbų analizė. 

Kūrybiškumas, meninis 

suvokimas, raiškos 

įgūdžiai ir kt. 

Vaiko elgesio faktų analizė. Vaiko elgesys 

įvairiuose situacijoje, įvairioje veikloje. 

interesus, polinkius, ugdymosi stilių. 

Vaiko ugdymosi 

pasiekimų vertinimo 

metodai ir būdai 
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Grupės vaikų ugdymosi pasiekimų analizė 

 Vaikų pasiekimų sritys  

 

 

Visos grupės vaikų duomenų analizei naudojamos lentelės (3 priedas). Naudodamiesi lentelių 

duomenimis ikimokyklinio ugdymo auklėtojai kryptingai planuoja ir organizuoja vaikų ugdymą. Lentelės 

padeda išryškinti ugdymosi pasiekimų sritis, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio, jose atsispindi vaikų 

individualūs pasiekimai.  

Diagramos, lentelės gali būti daromos ranka popieriuje arba kompiuteryje naudojant Microsoft Office 

Excel programą. 
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Priedas Nr. 1 

Kompetencijoms ugdyti, rekomenduojamos temos ir literatūra 

1. Emocinis ir socialinis ugdymas(is) -socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu. 

 1.5-3 metų vaikams rekomenduojamos temos socialinei kompetencijai ugdyti(s):  „Aš čia 

žaisiu ir gyvensiu“, „Daug žaislų, daug vaikų, man čia bus visai smagu“, „Pažaiskime kartu“, „Saldų 

obuoliuką dėsim į krepšiuką“, „Pas močiutę kaime“, „Viską darysiu pats!“, „Noriu būti gražus“. 

 1.5-3 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s): P.Mašiotas 

„Du gaideliai ant liepto“; „Bjaurus ančiukas“ (sutrumpinta); „Trys paršiukai“ (sutrumpinta); 

L.Žutautė „Kakė Makė. Pabėgusios antys“, „Kakė Makė. Netvarkos nykštukas“. 

 

 3-4 metų vaikams rekomenduojamos temos socialinei kompetencijai ugdyti(s):  „Sugužėjom 

susirinkom, tarp naujų draugų“, „Mano geriausias draugas“, „Kuo aš esu ypatingas“, „Kiekvienam 

sava pastogė“, „Vieni sensta kiti auga“, „Mano mamytė – pati mylimiausia“, „Su rūpesčiu ir meile 

išaugintas“. 

 3-4 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s): K.Navakas, 

M.Smirnovaitė „Žvėreliai mokosi draugauti“; L.Žutautė „Kakė Makė ir netvarkos nykštukas“; 

V.Sasnauskas „Vištytė ir gaidelis“; E.Žiūkienė „Kiškis ir vilkas“; A.Rebždys „Joniukas ir Grytutė“; 

H.K.Andersenas „Bjaurusis ančiukas“. 

 

 4-5 metų vaikams rekomenduojamos temos socialinei kompetencijai ugdyti(s): „Gėrį ir grožį 

kuriame patys“, „Aš ir kiti“, „Mano šeima“, „Gėrį ir grožį kuriame darbu“, „Kas gerai, o kas 

blogai“, „Mano šeima“, „Mano elgesys“, „Mano draugai“. 

4-5 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s) iš knygos 

„Populiariausios pasaulio pasakos lietuviškai ir angliškai“, pasakos „Jonukas ir Grytutė“, 

„Bjaurusis ančiukas“, „Raudonkepuraitė“, „Mergaitė su degtukais“, „Bremeno muzikantai“;  iš 

knygos T.Wolf „Mano gražiausios pasakos“ pasakos, „Gražuolė ir pabaisa“, „Batuotas katinas“, 

„Lapė ir Gervė“, „Kiškis ir vėžys“. 

 

 5-6 metų vaikams rekomenduojamos temos socialinei kompetencijai ugdyti(s):  „Aš ir tu – 

mes kartu“, „Aš draugų būry“, „Myliu mamą, myliu tėtį“, „Aš saugus šeimoje“, „Manimi rūpinasi“, 

„Mano gimtinė – Lietuva“, „Mylėk ir gerbk kitą“, „Adventas susitaikymo metas“, „Mandagumo 

pamokėlės“, „Verkia duonelė tinginio valgoma“, „Kur dingsta „ožiukai“?“, Mano mielas 

gyvūnėlis“, „Jaučiuosi saugus, kai gražiai elgiuosi“, „Jausmai gražiais žodeliais skrajoja“, „Darbas 

puošia žmogų“, „Myliu gamtą, saugau ir globoju gyvūnus“, „Ore dvelkia gerumu, krenta snaigės, 

kaip smagu!“. 

 5-6 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s):  

L.Žutautė „Kakė Makė. „Svajonių gimtadienis“; „L.Sasnauskaitė. „Eiliuota pasaka – Zuikis 
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Pranas“; V.Žilinskaitė „Ledinė fėja. Melagių pilis“; Gražiausios lietuvių pasakos „Jaučio trobelė“; 

lietuvių padavimai „Geležinis vilkas“, S.Neris eiliuota pasaka „Našlaitė“;  eil. K.Jakubėno „Aš 

mergytė kaip pupa“, „Snaigės“; eil. B.Švalkaus „Vaikystė“, „Draugai“; „Pasakojimas apie 

seniausius mūsų žaislus arba kaip piratas Algiukas lobio ieškojo“; eil. A. Pušytės .„Lietuva“; eil. 

L.Gutausko „Piliakalnis“; J.Lapašinskas „Lietuva“; padavimas „Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė 

Vilnių“; E.Selelionis „Gimtinės spalvos“; eil. J.Marcinkevičiaus „Apie gimtinę“; 

Tumas-Vaižgantas „Mikutis Gamtininkas“; eil. M.Vainilaičio „Varlytės gripas“; „Juokų maišelis“, 

H.Rey „Smalsusis Džordžas“; J.Rauckis „Spalvoti automobiliai“; A.Jonsdottir ir kt. „Dideli 

pabaisiukai neverkia“; eil.V.Palčinskaitės „Bailys“; eil. B.Buivydaitės „Vyšnaitės“; K.Kubilinskas 

„Tingis Ingis dykaduonis“; L.Inis „Plikas Tilvikas ir darbštuolis Sėmenėlis“, „Dievo karvytė: 

Mįslių kuodelis, pasakų maišelis“; V.Račinskas „Kodėl reikia dirbti?“; J.Nekrošius „Gyvūnų 

pasaulyje“; P.Cvirka „Rainiukai“; N.Teranova „Braunas berniukas, kuris išmoko skristi“; 

A.Liobytė „Lėlė Ali“; eil. A.Matučio „Aš bėgu per pievą“, „Mamos pyragas“; eil. V.Palčinskaitės 

„Mama“; V.Kudirka „Lietuvos himnas“. 

1. Sveikatos saugojimo ugdymas(is) - sveikatos saugojimo kompetencija – orientuota į nuostatos 

augti sveikam ir stipriam, siekio rūpintis savo ir kitų sveikata bei saugia aplinka formavimą.  

1,5-3 metų vaikams rekomenduojamos temos šiai kompetencijai ugdyti(s): „Džiugink džiugink 

balionėli, riedėk greitai sviedinėli“, „Kaip kas padeda?“, „Aš pabūsiu kiškučiu, tu pabūk 

žvirbliuku“, „Skanu ir sveika“, „Eikš, uogelės į krepšelį“, „Saldų obuoliuką dėsiu į krepšelį“, 

„Sviedinėli linksmas būk“, „Mano rankelės, kad myluotų, o kojelės – kad bėgiotų“. 

1,5-3 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s): 

„Raudonkepuraitė“ (sutrumpinta); „Vilkas ir ožiukai“ (sutrumpinta); E.Mieželaitis „Ežio namas“ 

(sutrumpinta); lietuvių liaudies pasakos „Varna ir sūris“, „Dangus griūva“, „Pagrandukas“. 

 

3-4 metų vaikams rekomenduojamos temos šiai kompetencijai ugdyti(s): „Aš saugus ir 

draugiškas“, „Keičiasi laikas – mainosi rūbas“, „Aukime sveiki ir stiprūs“, „Saugaus eismo savaitė. 

Kas gatvėje svarbiausia?“, „Kaip ant delno, kapt ant nosies, kapt kapt kapt ant skėčių“, 

„Nulipdykim sniego senį, storą storą besmegenį“, „Daržovių ir vaisų įvairovė“. 

3-4 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s): 

K.Čiukovskis „Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys“; S.Brazaitytė „Laimingas Hansas“; L.Žutautė 

„Kakė Makė ir dantukų fėjos puota“. 

 

4-5 metų vaikams rekomenduojamos temos šiai kompetencijai ugdyti(s): „Kad augtume 

sveiki“, „Švaros pamokėlės mažyliui“, „Aš saugus kai žinau“, „Šviesoforo abėcėlė“, „Mandagioji 

gatvė“, „Sveikas maistas-sveikas vaikas“, „Sveika, dantukų fėja“, „Mano draugė – šypsenėlė“. 

4-5 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s): 

„R.Bagdonaitė „Fui ir Fe nuotykiai“, „Pelytė, kaip žirniukas, dienų verpetuos sukas“, „Daktaras 
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sveikatulis“; J.Keleras „Karalaitė Murzė“; V.Guseinova „Kaip triušiukas morkas pamėgo“; 

A.Havukairen, S.Taivonene „Tatai ir Patai“; L.Žutautė „Kakė Makė ir Dantukų fėjos puota“; 

J.Nekrošius „Gero elgesio abėcėlė“. 

 

5-6 metų vaikams rekomenduojamos temos šiai kompetencijai ugdyti(s): „Noriu būti sveikas“, 

„Kodėl žmonės serga“, „Džiaugiasi sveiki dantukai“, „Švaros karalystėje“, „Skanu – neskanu, 

sveika- nesveika“, „Daržovių ir vaisių nauda“, „Svečiuose vitaminai“, „Smagurių puota“, „Aš 

saugus, kai žinau“, „Kur rasi pagalbą?“, „Norim būti stiprūs“, „Judėjimas – sveikata“, „Dantukų 

fėjos sapnai“, „Aš stiprus ir sveikas“. 

5-6 metų vaikams rekomenduojama literatūrasocialinei kompetencijai ugdyti(s): L.Žutautė 

„Dantukų fėja“; „Z.Miler „Kaip kurmis pagydė pelytę“; E.Miežialaitis „Žalioji poliklinika“; 

V.V.Lanzbergis „Obuolių pasakos“; eil. V.Palčinskaitės „Fėja grojanti fleita“, „Karalius pamiršo 

raidyną“, „Bėgikas“, „Čiaudulys“;  „Pasaka apie Ėduoniuko ir Bakteriuko kelionę dantukų šalyje“, 

D.Chancelor „Dantys“; Č.Navakauskas „Vitaminų maišas“; „Vitamoinuko Tuko kelionė po 

vitaminizuotų patiekalų ir užduočių pasaulį“; M.Rogie „Princesei pučia pilvą“; D.Chancelor „Žinių 

enciklopedija“; „Meškučio rudaausio pasakos apie gamtos apsaugą“ (prieiga per internetą); 

„Pasakos apie sveiką mitybą“ (prieiga per internetą); „Sveikuolių dainelė (priega per internetą). 

 

2. Pažinimo ugdymas(is)-pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį.  

1,5-3 metų vaikams rekomenduojamos temos pažinimo kompetencijai ugdyti(s): „Mano 

mylimas žaisliukas“, „Mano namelio paslaptys“, „Ką sunokino medžiai mūsų kieme“, „Noriu 

pažinti save“, „Ką slepia mūsų spinta“, „Vesiu lėlytę pasivaikščioti“, „Paukštelių vargai žiemą“, 

„Kas lekia, skrenda?, „Pajudėkim kaip žvėreliai, paplasnokim kaip paukšteliai“, „Daiktai aplink 

mane“, „Vienas ir daug“, „Mano darželio gėlės“, „Saulutė jau žadina mus“, „Mažos mašinėlės“, 

„Žiema žiema bėk iš kiemo“, „Rieda rieda ridulučiai“. 

1,5-3  metų vaikams rekomenduojama literatūrapažinimo kompetencijai ugdyti(s): 

P.Mašiotas „Žiema“, „Grybai grybai baravykai“; lietuvių liaudies pasaka „Pirštinė“; L.Žutautė 

„Kakė Makė. Pabėgusios ausys“. 

 

3-4 metų vaikams rekomenduojamos temos pažinimo kompetencijai ugdyti(s): „Gausus rudens 

derlius“, „Rudenėlis kloniais eina“, „Kodėl plazda ant kapų žvakelės ?“, „Mano gimtinė – Lietuva“, 

„Paukščiai sugrįžta“ , „Gyvybės atbudimas – Velykos“, „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“. 

3-4 metų vaikams rekomenduojama literatūrapažinimo kompetencijai ugdyti(s): Dž.Rodaris 

„Čipolino nuotykiai“; L.Inis „Čiulbantis medis“; V.Sasnauskas „Barono Miunhauzeno nuotykiai“; 

Janosch „Žvėrelių gyvenimas“; K.Kasparavičius „Mažoji žiema“. 
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4-5 metų vaikams rekomenduojamos temos pažinimo kompetencijai ugdyti(s): „Svečiuose pas 

dramblius“, „Vilko spinta“, „Prancūziškas ruduo“, „Kelionių savaitė“, „Aplink pasaulį“, „Oro 

uoste“, „Vaikas keleivis – keliaujame saugiai“, „Po lietaus“, „Iš kur atsiranda debesys“, „Pasaulis 

pagal Čiurlionį“, „Gintaro rūmų matematika“, „Gintaras – Lietuvos auksas“, „Ruduo gintaro 

rūmuose“, „Baltijos jūros dugno paslaptys“. 

4-5 metų vaikams rekomenduojama literatūrapažinimo kompetencijai ugdyti(s): E.Daciūtė 

„Drambliai eina į svečius“; L.Orianne „Vilkas keičia spalvą“, „Vilkas keliauja aplink pasaulį“; 

J.R.Nabus „Piemenukas ir dramblys“, „Debesėlis“; M.Pleitaitė „Šiandien karaliai mums pasakas 

seka“; Gražiausios lietuvių legendos ir padavimai. 

 

5-6 metų vaikams rekomenduojamos temos pažinimo kompetencijai ugdyti(s): „Kaip aš 

atrodau? Mano kūnas“, „Jausmų vaivorykštė“, „Aš žmonių būry“, „Noriu viską žinoti“, „Skaičių 

labirinte“, „Mes laiko rate“, „Padedu tausoti gamtą“, „Rudens spalvos“, „Miške gimęs, miške 

augęs“, „Žiemužės džiaugsmai ir rūpesčiai“, „Kalėdų stebuklai“, „Saulutė pavasarį ridena“, „Žemė 

gyvybės nešėja“, „Šviesoforas mano draugas“, „Profesijos“, „Mano juslės“, „Rudenėlis vaikšto, 

čeža lapai šu šu šu, pažiūrėk vaikuti, kaip gražu!“, „Namai kvepia duona“, „Miško paslaptis“, 

„Gyvūnų pasaulis“, „Aš ir laikas“, „Lietuvos monetų lobis“, Gėris ir grožis visada kartu“, „Baltas 

snaigių šokis“, „Užgavėnių šėlsmas pavasario šauktuvės“, „Inkiliukas paukšteliui“, Paukščiuko 

giesmelė“, „Gėlės nuotykiai“. 

 

5-6 metų vaikams rekomenduojama literatūrapažinimo kompetencijai ugdyti(s): L.Matiukaitė 

„Jei mėnulis būtų nulis“; S.Paltanavičius „Maži Ežiuko Sapnai. Kokios sapnų spalvos“, „Lietuvos 

gyvūnai“; lietuvių liaudies pasaka „Eglė žalčių karalienė“; V.Miliūnas „Evalduko metai“; N.Vėlius 

„Kaip atsirado žemė“; eil. M.Vainilaičio „Kas kam kvepia“, „Raudonikiai“, „Musmirių kepurės, 

„Vėjo žaislai“, „Ežiukų adatos“; D.Godard, L.Guery „Didysis pasaulio katilas“; D.Chancelor Žinių 

enciklopedija: „Šviesa ir spalva“, „Metų laikai“; Didysis klausimynas:„Pojūčiai“, „Elektra“, 

„Saulė“, „Žiedinai augalai“, „Auksas“; eil. M.Vainilaičio „Baltapūkė pasakaitė“, „Šaltukas“, 

„Varnėnų skudučiai“, „Ledinukas“, „Ūta tūta“, „Šalčio uogos“, „Šalčio kepurė“, „Mes nulipdėm 

sniego senį“, „Mano darželis“; eil. V.Palčinskaitės „Klausimėlis“, „Šilbaravykis“, „Besmegenis 

išvyksta“, „Herbariumas“; J.Tumas- Vaižgantas „Duonos grūdelio istorija“, „Aguona“, „Mikučio 

katytė“, „Vieversys“; M.Pledger „Pelėdžiuko pamokėlės: Kas gyvena miške?“; V.Petkevičius 

„Miške“; D.Mckee „Elmeris“; L.Tolstojus „Ugnegesių šunys“; eil. „Vilkas“, „Kiškis“ (rinkinys 

Laukinai paukščiai ir žvėrys); T.Jansson „Muminukas ir žvaigždė“; J.R.Nabus „Lugai tokia naktis“; 

eil. K.Kubilinkso „Gruodis“, „Eglė“, „Žiemos pasakos“; D.Bisetas „Autobusiukas kuris bijojo 

tamsos“; eil. V.Barausko „Saulės žirgeliai“; M.Kunnas „Linksmų Kalėdų, Juodi“, eil. J.Degutytės 

„Naujieji metai“; eil. Z.Gaižausko „Po saulutės delnu“; K.Jakubėnas „Pupa“; eil. A.Matučio „Aš 

įkėliau inkilėlį“; „Grok, Žiogeli, smuikeliu“, A.Sakse „Pasakos apie gėles“.  
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3. Kalbos ir komunikavimo ugdymas(is) - komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti 

skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais. 

1,5-3 metų vaikams rekomenduojamos temos komunikavimo kompetencijai ugdyti(s): „Mes 

atkeliavom iš daržo“, „Žaislų parduotuvė“, „Namai namučiai“, „Mano batai buvo du“, „Aš turiu 

nosytę vieną“, „Pastebėk ir pavadink“, „Kas didelis, kas mažas“, „Gandrai gandrai ga ga ga“, 

„Žvėrelių ir paukštelių linksmybės“. 

1,5-3  metų vaikams rekomenduojama literatūra kalbos irkomunikavimo kompetencijai 

ugdyti(s): lietuvių liaudies pasakos „Vištytė ir gaidelis“, „Pagrandukas“, „Varna ir sūris“; 

K.Kubilinskas „Katinėlis ir gaidelis“; rusų liaudies pasaka „Pirštinė“; J.Marcinkevičius „Grybų 

karas“; „Snieguolė ir septyni nykštukai“ (sutrumpinta). 

 

3-4 metų vaikams rekomenduojamos temos komunikavimo kompetencijai ugdyti(s): „Mano 

knygelės“, „Mus kalbina knygos lapeliai“, „Mano mylimiausia knygelė“, „Pokalbių savaitė“, 

„Spalvoti paveikslėliai“, „Padarysiu sau knygelę“. 

3-4 metų vaikams rekomenduojama literatūra kalbos irkomunikavimo kompetencijai 

ugdyti(s): E.MacKenzie „Ieškomas knygų vagis – triušis Ralfis“; T.Hills „Kaip Rikis mokėsi 

skaityti“. 

 

 4-5 metų vaikams rekomenduojamos temos socialinei kompetencijai ugdyti(s): „Sapnuokime 

Triušiukus kartu su Feliksu fotografu“, „Pakalbėkime, kodėl gepardų skruostai dėmėti“, „Seku 

pavasario pasaką“, „Kaip nuvažiuoti į miestelį su katinu Rainiu“, „Kokios sapnai spalvos“, „Kaip 

riteriai ir karalaitės nugali visada savo kliūtis ir pasiekia savo tikslą“, „Kaip atrodo laimė?“. 

4-5 metų vaikams rekomenduojama literatūra kalbos irkomunikavimo kompetencijai 

ugdyti(s): 

T.Miku „Triušiukų abėcėlė“; I.Metlovaitė „Gražiausios pasaulio šalių pasakos“; A.Mazolevskienė 

„Vaikystės skaitiniai“; J.Paracchini-Deny „Baltųjų debesų gatvė“; S.Paltanavičius „Maži ežiuko 

sapnai“; G.de Pennart „Karalaitė, drakonas ir narsusis riteris“; E.Daciūtė „Laimė yra lapė“. 

 

5-6 metų vaikams rekomenduojamos temos komunikavimo kompetencijai ugdyti(s): „Aš 

pažįstu raideles“, „Knygų šalyje“, „Kaip gimsta knygelės“, „Mįslių kraitelė“, „Menu mįslę 

keturgyslę“, „Atspėk žodį“, „Mano mylimiausi pasakų veikėjai“, „Seku seku pasaką“, „Pirmosios 

snaigės belaukiant“, „Lietus lyja. Kapsi dideli lašai“, „Kirminėli, kiek kojelių ir akelių tu turi?“, 

„Stebuklingos knygelės“, „Vėjas ir vaikai“. 

5-6 metų vaikams rekomenduojama literatūra kalbos irkomunikavimo kompetencijai 

ugdyti(s): P.Mašiotas „Senelio pasakos“; K.Jakubėnas „Abėcėlė; V.Palčinskaitė „Namai namučiai“, 

„Raidynas“, „Lietaus lelija“; V.Nemunėlis „Pavasario upelis“; eil. J.Marcinkevičiaus „Mįslė“; L.Inis 
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„Dievo karvytė: Mįslių kuodelis, pasakų maišelis“, „Kaip lietučiai po dangų siautė“; eil. 

K.Kubilinsko „Sausis“; eil. M.Vainilaičio „Keistas kovas“; J.Tumas-Vaižgantas „Rūkas ir lietus“, 

„Lašo kelionės istorija“; Didysis klausimynas: „Skruzdėlės“, „Pasakos“; L.Matiukaitė „Jei mėnulis 

būtų nulis: skaičių pasakos“; G Jocius „Vakaro pasakėlės“; G.Pennant „Karalaitė, drakonas ir 

narsusis riteris“; S.Pranas „Trumpos linksmos lietuvių pasakos“; V.Sasnauskas „Trumpos 

stebuklinės lietuvių pasakos“. 

4. Meninis ugdymas(is) - meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. 

1,5-3 metų vaikams rekomenduojamos temos meninei kompetencijai ugdyti(s): „Kaštonų ir 

konkorėžių karalystėje“, „Ei, ežy! Ką spygliukuose neši?“, „Pagelto lapelis ant medžio šakelės“, 

„Daiktai ir jų spalvos“, „Spalvos ir spalviukai“, „Ką aš veiksiu žiemą“, „Žiemos pasaka“, „Gurgu 

gurgu į Kaziuko turgų“, „Kepsime smėlio pyragėlį“. 

1,5-3 metų vaikams rekomenduojama literatūrameninei kompetencijai ugdyti(s): 

J.Marcinkevičius „Grybų karas“; A.Davydėnaitė „Spalvos ir spalviukai“; V.Palčinskaitė „Ežys“; 

„Trys paršiukai“( sutrumpinta). 

3-4 metų vaikams rekomenduojamos temos meninei kompetencijai ugdyti(s): „Žiba žiba 

žibintai“, „Snaigės krenta, visur balta“, „Žaliaskarę padabinsim“, „Šviesk saulyte dar skaisčiau, 

dalink spinduliukus mums veiduos“, „Jau greit Kalėdos“, „Gamtos atbudimas“, „Sveiki žaislai ir 

lėlės“. 

3-4 metų vaikams rekomenduojama literatūrameninei kompetencijai ugdyti(s):  

K.Kasparavičius „Sapnų katytė“; L.Žutautė „Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“; S.Paltanavičius 

„Maži ežiuko sapnai“; J.Wieslander „Mamulės Mū ir varnos Kalėdos“. 

 

4-5 metų vaikams rekomenduojamos temos meninei kompetencijai ugdyti(s): „Ką slepia 

miškas“, „Oi tai grybai“, „Laukiame Kalėdų“, „Žiemos burtai „Mano gimtinė Lietuva“, „Gurgu 

gurgu į Kaziuko turgų“. 

4-5 metų vaikams rekomenduojama literatūrameninei kompetencijai ugdyti(s): T.Wolf „Miško 

pasakos“; M.Vainilaičio, „Ežio namas“, lietuvių pasaka „Našlaitė ir nykštukai“; lietuvių pasaka 

„Grybai, grybai, baravykai“; J.Marcinkevičius „Grybų karas“; M.K.Anderseno „Mergaitė su 

degtukais“; K.Kubilinskas „Ledinukas“, „Žiemos pasaka“; E.Laugalytė sudarė „Tėviškėlė: Gimtinės 

ABĖCĖLĖ“; Pasakų Lietuva „Padavimas apie geležinį vilką ir Vilniaus miesto įkūrimą“; V.Rudokas 

„Kepėjo miestas“, „Kas iškepa kiškio pyragą“, „Kepėjo kepurė balta“. 

 

5-6 metų vaikams rekomenduojamos temos meninei kompetencijai ugdyti(s): „Splavų 

vaivorykštė“, „Kuriu pasaką“, „Gurgu gurgų į Kaziuko turgų“, „Užgavėnių kaukės“, „Menininkų 

dirbtuvėlės“, „Kalėdų dvasia“, „Senelės lobiai“, „Aš mėgstu svajoti, kurti“, „Kodėl žiba tiek 

žvakelių?“, „Burtininko skėtis“, „Budinkim žemę spalvotais žiedais ir išdažykim margutį visokiais 

dažais“, „Pavasarį pražydo medeliai“, „Pavasaris – čiulba ulba paukšteliai“, 
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5-6 metų vaikams rekomenduojama literatūrameninei kompetencijai ugdyti(s): P.Mašiotas 

„Senelio pasakos“, „Močiutės pasakos“; J.Degutytė „Saulėtos dainelės“; Dž.Rodaris „Pasakos 

telefonu“; R.Pradella, H.Turk „Didžioji vaikų piešimo mokyklėlė“; A.Užkalnis „Vėlinės“ (prieiga 

per internetą); M.Valaitienė „Pasaka vaikams apie Vėlines“ (priega per internetą); A.Mickevičius 

„Vėlinės“ (preiga per internetą); Č.Dikensas „Kalėdų giesmės“, S.Senior „Kalėdų miško istorijos“; 

S.NOrdqvist „Mamulės Mū ir Varnos Kalėdos“; N.Lapinskaitė „Žiemos pasaka“; eil. M.Vainilaičio 

„Į Kaziuko turgų“; Didysis klausimynas: „Tapyba ir kiti menai“;V.Palčinskaitė „Balandis“; 

J.Kudirka „Velykų bobutė“; eil. J.Erlickas „Maža kelionė per didelį Pavasarį“, Žinių enciklopedija: 

„Drėgnųjų miškų augalai“, eil. A.Matutis „Šilo telegrafas“, lietuvių liaudies pasakos „Gandras, varlės 

ir gyvatės“, „Pašto balandis“. 
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Priedas Nr. 2 

 

INDIVIDUALUS PASIEKIMŲ VERTINIMAS „VORATINKLIS“ 

 

Vaiko vardas pavardė ________________                ________________ 

Vaiko gimimo data      ________________                ________________  

Vertinimo data            ________________                 ________________ 

 

1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai    11. Skaičiavimas ir matavimas  

2. Fizinis aktyvumas      12. Meninė raiška 

3. Emocijų suvokimas ir raiška    13. Estetinis suvokimas 

4. Savireguliacija ir savikontrolė    14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 

5. Savivoka ir savigarba     15. Tyrinėjimas 

6. Santykiai su suaugusiaisiais    16. Problemų sprendimas 

7. Santykiai su bendraamžiais     17. Kūrybiškumas 

8. Sakytinė kalba      18. Mokėjimas mokytis 

9. Rašytinė kalba 

10. Aplinkos pažinimas 

 

Auklėtoja    __________   __________________________ 
       (parašas)     (vardas , pavardė) 

 

Auklėtoja    __________   __________________________ 
       (parašas)     (vardas , pavardė) 
 

Meninio ugdymo mokytoja  __________   __________________________ 
       (parašas)     (vardas , pavardė) 
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Priedas Nr. 3 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

__________ 

   (data) 

  

Vaikų vardai, 

amžius 

Kompetencijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

  

Auklėtoja    __________   __________________________ 
       (parašas)     (vardas , pavardė) 

 

Auklėtoja    __________   __________________________ 
       (parašas)     (vardas , pavardė) 
 

Meninio ugdymo mokytoja  __________   __________________________ 
       (parašas)     (vardas , pavardė) 
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Priedas Nr. 4 

 

 

 

ŽENKLAI, ĮSPĖJANTYS APIE POREIKĮ PRITAIKYTI UGDYMO PROCESĄ 

 

 

Ženklai Amžius 

2 metų  

vaikas  

• Vis dar vaikšto netvirtai, nors pradėjo vaikščioti prieš 6 ar daugiau 

mėnesių.  

• Negeba parodyti pagrindinių namų apyvokos daiktų ir svarbiausių kūno 

dalių.  

• Nevykdo vieno veiksmo nurodymų (pvz., „Prašau paduoti kaladėlę“).  

• Nevartoja gestų arba kalbos, norėdamas atkreipti dėmesį į daiktą ar 

veiksmą.  

• „Neįgarsina“ savo norų bent vienu savitu žodžiu ar dviejų žodžių 

junginiais.  

• Nežaidžia jokių imitacinių žaidimų. 

• Nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų (pvz., neima iš spintelės indų, 

nesiekia maišyti tešlos kartu su mama). 

• Neatsiliepia į savo vardą atsisukdamas. 

• Netyrinėja aplinkos ir ja nesidomi. 

• Blogai girdi ar mato. 

3 metų  

vaikas  

• Dažnai griūva ir (ar) sunkiai (įsikibęs, neužtikrintai) lipa laiptais.  

• Nerangiai manipuliuoja smulkias daiktais.  

• Nesupranta įprastų kasdienių prašymų (pvz., „Padėk batukus į vietą“).  

• Kalbėdamas nevartoja 2–3 žodžių sakinių (pvz., vietoj „noriu pieno“ sako 

„pieno“). 

• Nesidomi kitais vaikais. 

• Nedalyvauja imitaciniuose žaidimuose. 

• Savarankiškai nenusivelka atsagstyto švarkelio ar paltuko. 

• Vis dar šlapinasi į kelnytes, nors buvo mokomas sėsti ant puoduko. 

• Kalbėdamas nereguliuoja balso stiprumo (kalba pernelyg garsiai arba 

pernelyg tyliai, nepriklausomai nuo situacijos). 

• Blogai girdi ar mato. 

4 metų  

vaikas 

• Nerangiai juda ir manipuliuoja paprastais įrankiais, pvz., šaukštu, šakute 

ir pan.  

• Sunkiai vykdo žodinius nurodymus.  

• Kalba neaiški ir ją sunku suprasti.  

• Demonstruoja ypatingą užsispyrimą, kuris gali pereiti net į agresyvų 

elgesį.  

• Vis dar labai verkia ir stveriasi už tėvų ar globėjų, kai šie nori išeiti.  

• Nesidomi žaidimais su kitais vaikais ir žaidžia vienas.  

• Žaisdamas grupiniame žaidime vadovaujant vyresniesiems vaikams ar 

suaugusiems nesilaiko taisyklių.  

• Nesisaugo aplinkoje esančių kliūčių (aštrų kampų, atvirų laiptų).  

• Negeba įvykdyti dviejų veiksmų nurodymo (pvz., „Prašau paimti 

puoduką ir pastatyti ant stalo“).  

• Nesudeda paveikslėlio iš 2 dalių.  

• Negeba nubrėžti linijos pagal pavyzdį.  

• Blogai girdi ar mato.  
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5 metų  

vaikas 

• Juda nerangiai: klumpa, griūva, neišlaiko pusiausvyros ir pan.  

• Nerangiai naudojasi pieštuku ir kasdieniais buities įrankiais.  

• Dažnai ar nuolat elgiasi agresyviai.  

• Pernelyg drovus, baukštus ar emociškai labilus (nuolat besikeičiančios, 

ne visada adekvačios emocijos).  

• Nei namuose, nei darželyje nevykdo nurodymų.  

• Lyginant su kitais vaikais, lengvai išsiblaško ir sunkiai sukaupia dėmesį.  

• Mažai domisi kitų vaikų žaidimais ir prie jų nesijungia.  

• Negali susieti paprastų pavienių įvykių (nesuvokia priežasties-pasekmės 

ryšio).  

• Nekalba sudėtiniais sakiniais.  

• Kalba sunkiai suprantama dėl neaiškios tarties ar netaisyklingos 

gramatinės struktūros.  

• Sunkiai supranta ir įsimena sąvokas.  

• Visai nevartoja apibendrinamųjų žodžių („žaislai“, „gyvuliukai“).  

• Nesuvokia priežasties ir pasekmės ryšio: neatsako į klausimą „kodėl“ apie 

nesudėtingus įvykius.  

• Nesudeda paveikslėlio iš 3–4 dalių.  

• Blogai mato ar girdi.  

6 metų  

vaikas 

• Sunkiai eina ištisine linija.  

• Nelipa laiptais.  

• Paklaustas nepasako apie savo jausmus (linksma, pykstu, liūdna).  

• Žaisdamas nemėgdžioja suaugusiųjų veiksmų („... taip kaip tėvelis“, „... 

taip kaip mamytė“).  

• Nesuranda sau užsiėmimų.  

• Nenumato galimų pavojų (pvz., nesustoja prie gatvės prieš ją pereidamas, 

nesisaugo atvažiuojančio transporto).  

• Nerūšiuoja daiktų pagal vieną požymį.  

• Nepasako savaitės dienų, nors buvo to mokomas.  

• Nenusako paprastų veiksmų sekos.  

• Paveikslėlyje neranda nelogiškumo (pvz., vasarą vaikai leidžiasi nuo 

kalnelio rogutėmis).  

• Negeba papasakoti paprastų kasdienių įvykių.  

• Blogai girdi ar mato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Priedas Nr. 5 

REKOMENDUOJAMA  LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI 
 

1. (2012). Populiariausios pasaulio pasakos lietuviškai ir angliškai. Kaunas: Vaiga. 

2. (2015). Gražiausios lietuvių legendos ir padavimai. Vilnius: Vaiga. 

3. Adomaitytė, G. (2016). Vėjų miesto pasakos. Vilnius: Labdaros ir paramos fondas Švieskime 

vaikus. 

4. Ančiukas Bjaurančiukas. (2012). Vilnius: Trys nykštukai. 

5. Andersenas, H.K. (2009). Bjaurusis ančiukas. Vilnius: Mūsų knyga. 

6. Andersenas, H.K. (2012). Mergaitė su degtukais. [žiūrėta 2017 sausio 10]. Prieiga per internetą 

https://www.knygos.lt/lt/knygos 

7. Bagdonaitė, R. (2008). Fui ir Fe nuotykiai. Apie bakterijas. Kaunas: Šviesa. 

8. Baisieji Aladino dantys. (2016). Vilnius: Burokėlis. 

9. Casalis, A. (2007). Peliuko Lukas neklauso mamos. Vilnius: Alma littera.  

10. Casalis, A. (2007). Peliuko Lukas turės sesutę. Vilnius: Alma littera. 

11. Casalis, A. (2007). Peliuko Luko mama eina į darbą. Vilnius: Alma littera. 

12. Casalis, A. (2007). Peliuko Luko prasimanymai. Vilnius: Alma littera. 

13. Chancelo, D.D.Murell. Steele, P.B.Taylor. (2007). Žinių enciklopedija. Vilnius: Aktėja. 

14. Čiukovskis, K. (2014). „Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys“. Villnius: Alma litera. 

15. Daciūtė, D. (2016). Laimė yra lapė. Vilnius: Tikra knyga. 

16. Daciūtė, E. (2015). Drambliai eins į svečius. Vilnius: Tikra knyga. 

17. De Pennart, G. (2014). Karalaitė, drakonas ir narsusis riteris. Vilnius: Burokėlis. 

18. Degutytė, J. (19972). Saulėtos dainelės. Vilnius: Vaga. 

19. Didysis klausimynas. (2008). Vilnius : Aktėja. 

20. Dikensas, Č. (1997). Kalėdų giesmės: Iliustruota didžioji klasika. Vilnius: Alkos. 

21. Doskočilova, M.Z. (2000). Kaip kurmis pagydė pelytę. Vilnius: Alma littera. 

22. Dovydėnaitė, A. (1989). Spalvos ir spalviukai. Vilnius:Vyturys. 

23. Ediciones S., S. A. (2009). Mažųjų skaitiniai: Pasaulio pasakos. Vilnius: Aktėja. 

24. Erlickas, J. (1995). Bobutė iš Paryžiau arba Lakštingala Zarasuose. Vilnius: Alma litera. 

25. Godard, D.L. Guery. (2015). Didysis pasaulio katilas. Vilnius: Burokėlis.  

26. Gonzales, M. L.(2014). Marin. Daktaras Sveikatulis. Vilnius: Trys nykštukai. 

27. Gražiausios lietuvių pasakos (2013). Jaučio trobelė. Kaunas: Flintas. 

28. Grigonis, M. (1988). 200 žaidimų.Vilnius: Mintis. 

29. Guseinova, V. (2014). Kaip triušiukas morkas pamėgo. Vilnius: Trys nykštukai. 

30. Havukainene, A. S. Toivonen. (2017). Tatai ir Patai, prie stalo. Vilnius: Nieko rimto. 

31. Hills, T. (2015). „Kaip Rikis mokėsi skaityti“. Vilnius: Baltos lankos. 
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32. Inis, L. (2007). „Čiulbantis medis“. Kaunas: Dajalita. 

33. Inis, L. (2008). Dievo karvytė: Mįslių kuodelis, pasakų maišelis. Kaunas: Naujasis lankas. 

34. Jakubėnas, K. (1998). Abėcėlė. Vilnius: Vyturys. 

35. Jansson, T. (2015). Muminukas ir žvaigždė. Vilnius: Nieko rimto.  

36. Jokimaitis, P. (2013). Klausė žvirblis čiulbuonėlis: Lietuvių liaudies žaidimai. Vilnius Alma 

littera. 

37. Jonosch. (2007). „Žvėrelių gyvenimas“. Vilnius: Nieko rimto. 

38. Jonsdottir, A. K.,Gūettler, K. Helmsdal. (2014). Dideli pabaisiukai neverkia. Vilnius: Burokėlis. 

39. Jonsdottir, A.K. Gūettler,K.  Helmsdal.. (2014). Mažasis pabaisiukas sako Ne! Vilnius: 

Burokėlis. 

40. Kasparavičius, K. (2012). „Sapnų katytė“. Vilnius: Nieko rimto. 

41. Katinėlis ir gaidelis. (2010). Liet.L.Pasaka. Kaunas: Norekso valdos. 

42. Kolektyvinis autorius. (1986). Mažųjų skaitiniai. Kaunas: Šviesa. 

43. Kolektyvinis autorius. (1994). Tėviškėlė: Gimtinės spalvos. Kaunas: Europa. 

44. Kolektyvinis autorius. (1997). Kiškio pyragas: eilėraščiai vaikams. Kauna:Orientas. 

45. Kubilinskas, K. (2009). Ledinukas. [žiūrėta 2017 sausio 10]. Prieiga per internetą 

https:/www.ltvirtove.lt/pasakos. 

46. Kubilinskas, K. (2011). Žiemos pasakos. Vilnius: Žara. 

47. Kubilinskas, K. (2011). Žiemos pasakos. Vilnius: Žara. 

48. Kudirka, J. (1992). Velykų šventės. Vilnius: Mokslas. 

49. Kunnas, M. (2014). Dvylika dovanų Kalėdų seneliui. Vilnius: Nieko rimto.  

50. Lallemand, O. (2015). Vilkas keičia spalvą. Vilnius: Burokėlis. 

51. Lallemand, O. (2015).Vilkas keliauja aplink pasaulį. Vilnius: Burokėlis. 

52. Lallemand, O.E. Thuillier. (2015). Vilkas keičia spalvą. Vilnius: Burokėlis. 

53. Lanzbergis, V.V. (2000). Obuolių pasakos. Vilnius: Nieko rimto. 

54. Lapašinskas, J. Lietuva. Žali pušynėliai, beržynai. [ žiūrėta 2017,01,27]. Prieiga per internetą: 

https://www.google.lt/search?q=J.+Lapa%C5%A1inskas+%2C+eil%C4%97ra%C5%A1tis+%2

CLietuva%E2%80%9C%3B&hl=lt&gbv=2&oq=J.+Lapa%C5%A1inskas+%2C+eil%C4%97ra

%C5%A1tis+%2CLietuva%E2%80%9C%3B&gs_l=heirloom-serp.12...6204.12750.0.13735.14

.13.1.0.0.0.140.1530.2j11.13.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..7.7.890.gvPiPXhTp2Q 

55. Lapinskienė N. (2012). Žiemos pasaka (su CD). Vilnius: Pionierius. 

56. Latvėnaitė-Kričenienė, S.P.Kričena. (2013). Čiulba ulba ūbauja. Vilnius: UAB Muzikuoja. 

57. Laugalytė, E. (1994). Tėviškėlė: gimtinės abėcėlė. Kaunas: Europa. 

58. Laukiniai paukščiai ir žvėrys. (1990). Kaunas: Šviesa. 

59. Lietuvių liaudies pasaka. (2002). Eglė žalčių karalienė. Vilnius: S. Jokužio leidykla. 

60. Lietuvių padavimai (2008). Geležinis vilkas. Vilnius: Žaltvykstė. 

61. Lietuvių pasaka. (1996). Grybai, grybai, baravykai. Kaunas: Spindulys. 
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https://www.google.lt/search?q=J.+Lapa%C5%A1inskas+%2C+eil%C4%97ra%C5%A1tis+%2CLietuva%E2%80%9C%3B&hl=lt&gbv=2&oq=J.+Lapa%C5%A1inskas+%2C+eil%C4%97ra%C5%A1tis+%2CLietuva%E2%80%9C%3B&gs_l=heirloom-serp.12...6204.12750.0.13735.14.13.1.0.0.0.140.1530.2j11.13.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..7.7.890.gvPiPXhTp2Q
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