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PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus  

2010 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-93 

 

PRITARTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento  

Švietimo skyriaus vedėjo 

2010 m. gruodžio 16 d.  įsakymu Nr. ŠV1-536 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelis – darželis „Obelėlė“ yra savivaldybės neformaliojo švietimo mokykla, 

priskiriama bendrojo ikimokyklinio ugdymo tipui. Adresas: Valstiečių 10, Klaipėda, LT92206, Tel. 

Nr. (8-46) 350066, Faks. Nr. (8-46) 314766. El. adresas: obelelesvaikai@gmail.com  

2. Vaikai ir jų poreikiai. Lopšelio – darželio „Obelėlė“ ugdymo programa siekia tenkinti 

pagrindinius 1-6 metų vaiko poreikius: pažinimo, saugumo, judėjimo ir aktyvumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, kūrybiškumo, eksperimentavimo, žaidimų, saviraiškos. Įstaigos programoje 

atsižvelgiama į individualiuosius vaikų poreikius, dvikalbių šeimų, bei atvykusių užsieniečių vaikų, 

specialiųjų poreikių turinčius vaikus, talentingus vaikus.  

3. Įstaigoje vaikus ugdo išsilavinę, kompetentingi pedagogai, ieškantys naujovių, nuolat 

keliantys savo profesinį meistriškumą ir sugebantys dalintis savo pozityviąja patirtimi įstaigoje ir už 

jos ribų. Pedagogai įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, ieškantys naujovių ugdymo kokybei 

tobulinti, sugebantys pažinti vaiką, kaip individualybę. Lopšelyje-darželyje sėkmingai plėtoja savo 

veiklą vaikų saviraiškos kūrybinė grupė, ekologinė kūrybinė grupė, kūno kultūros kūrybinė grupė.  

4. Švietimo teikėjo savitumas. Lopšelis-darželis „Obelėlė“ yra bendro tipo ikimokyklinė 

įstaiga. Joje ugdomi vaikai nuo 1,5 – 7 metų. Komplektuojant grupes atsižvelgiama į vaikų amžių. 

Teikiama logopedo pagalba. Ugdymo modelis yra 10,5 val. Sudaromos sąlygos ugdytis tautinių 

mažumų vaikams, atvykusių užsieniečių vaikams. Prioritetas teikiamas vaikų veiklos 

individualizavimui, sveikos ir saugios gyvensenos formavimui, vaikų ugdymo(si) aplinkos kūrimui, 

projektų organizavimui.  

5. Įstaigos programa siekia tenkinti tėvų lūkesčius ir poreikius: vaikų kūrybiškumo ugdymą, 

sveikos ir saugios gyvensenos formavimą, veiklos individualizavimą, vaikų ruošimą mokyklai. 

Bendruomenės nariai siekia pažinti ugdytinių šeimas, todėl organizuojami tėvų susirinkimai, 

ruošiamos anketos, bendraujama elektroniniais laiškais, vedami individualūs pokalbiai, vaikai 

lankomi namuose. Tenkinant vaikų poreikius atsižvelgiama  kokią patirtį vaikai atsineša iš namų ir 

vietos bendruomenės.  

6. Regiono savitumas. Tenkinant vaikų poreikį pažinti artimiausią aplinką, ugdytiniai 

supažindinami su supančia socialine aplinka: „Verdenės“ pagrindine mokykla, „Žemynos“ 

gimnazija, LCC tarptautiniu universitetu, Klaipėdos universitetu, I. Simonaitytės viešąja biblioteka, 

Laikrodžių muziejumi, Geležinkelio stotimi, Autobusų stotimi, Šv. Kazimiero bažnyčia, 

tvenkiniais, jūra, Poilsio parku, parduotuvėmis „Studlendas“ ir „Maxima“.  

7. Požiūris į vaiką ir jo ugdymą. Lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo(si) 

programos turinio pagrindą sudaro humanistinė filosofinė ugdymo kryptis, garantuojanti vaiko 

saviraiškos galimybių svarbą ugdymo procese. Programa parengta vadovaujantis pagrindiniais 

teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą: Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu 1991 m. Nr. 23-593, 2003 m. Nr.63-2853, Ikimokyklinių ugdymo 

programų kriterijų aprašu 2005 m. balandžio 18 d. Nr. ISAK-627, Jungtinių Tautų vaiko teisių 

mailto:obelelesvaikai@gmail.com
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konvencija ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983, Lietuvos 

Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569 patvirtinta Vaiko gerovės 

valstybės politikos koncepcija, Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2667 patvirtinta Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija ir programomis: „Ankstyvojo 

ugdymo vadovas“, „Vėrinėlis“. 

8. Lopšelio-darželio „Obelėlė“ Ikimokyklinio ugdymo programa atnaujinama pagal poreikį. 

 

II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

9. Lopšelio-darželio „Obelėlė“ Ikimokyklinio ugdymo programa buvo sudaryta 

vadovaujantis šiais ikimokyklinio ugdymo principais:  

9.1. humaniškumo principas. Vaikas gerbiamas, kaip asmenybė. Vaikų vystymosi poreikiai 

tenkinami pagal amžių. Sudarytos sąlygos įvairių vaiko galių plėtojimuisi, harmoningam 

asmenybės vystymuisi; 

9.2. tautiškumo principas. Padedama perimti tautos kultūrą, ugdoma  meilė tautos dvasinėms 

vertybėms; 

9.3. diferencijavimo principas. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualias jų savybes; 

9.4. integralumo principas. Garantuojama vaiko asmenybės vystymosi darna – užtikrinama   

fizinio, psichinio, socialinio ugdymosi sąsaja; 

9.5. tęstinumo principas. Užtikrinama lopšelio-darželio mokyklos  ugdymosi tąsa; 

9.6. prieinamumo principas. Sudaryta ugdymo aplinka, kuri atitiktų vaikų galimybes, 

individualius poreikius; 

9.7. individualumo principas. Sudarytos sąlygos vaikams ugdyti individualias savybes. 

Sudarytos sąlygos ugdytis individualiems poreikiams pagal amžių, iškeliami individualūs vaikų 

pasiekimai; 

9.8. sveikatingumo principas. Siekiama sukurti sveiką aplinką.  

10. Lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ įgyvendinant ugdymo kryptingumą, kuriant aplinką ir 

organizuojant ugdymo procesą laikomasi aplinkos kūrimo principo. Atsižvelgiant į vaikų, tėvų 

idėjas, nenumatytus įvykius grupės aplinka kinta pagal temas, tai skatina vaikus aktyviai, 

savarankiškai veikti. Atsižvelgdami į vaikų poreikius, tėvų nuomonę, pedagogai kuria vaiko raidą 

skatinančią aplinką, padedančią ugdyti(s) visas kompetencijas. 

 

III. TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI 

 

11. Tikslas: Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, 

pažintinius poreikius. 

 12. Uždaviniai: 

12.1. plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo 

džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus; 

12.2. ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę; 

sudaryti prielaidas ugdyti rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai;  

12.3. sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti 

aktyvumo ir judėjimo poreikį; 

12.4. ugdyti vaiko kūrybiškumą, skatinti išreikšti save meno priemonėmis ir kitais būdais.   

12.5. plėsti suvokimą apie socialinius ir kultūros reiškinius, skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą, išsiugdyti pagarbą sau ir aplinkiniams. 



 

 IV. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

 

13.1. Ikimokyklinis amžius (1-3 metų ): 

Veiklos erdvės Ugdymo turinys Vaiko veiksenos Metodai, 

 būdai 

Priemonės 

13.1. 1. 

Bendravimo ir 

kalbos 

Siekti, kad: suprastų 

suaugusiojo kalbą, mimiką, 

suprastų ir norėtų 

bendrauti, kalbėtų, 

mokytųsi tikslesnės tarties,  

mokėtų kalbą perteikti 

turimą patirtį, turtėtų 

žodynas. 

 

Pajaustų kalbos ritmą, 

skambumą, grožį. 

 

 

 

 

Jausmus ir emocijas reikštų 

kalba. 

 

 

 

 

 

 

Ugdytųsi kūrybiškumą, 

tyrinėtų saviraiškos 

galimybes. 

Mėgdžioja suaugusiųjų kalbą. Žodžiu 

reiškia norą. Taria balses, dvibalsius. 

Kartoja žodžius. Pradeda kalbėti 

vienas su kitu. Pavadina žaislus, 

veiksmus, prašo, siūlo. Kalba dviejų 

– trijų žodžių sakiniais. Save vadina 

vardu. 

 

 

Klausosi sekamų pasakų, kūrinėlių, 

eilėraščių. Klausosi suaugusio 

dainavimo, dainuoja kartu. 

Pamėgdžioja suaugusiojo kalbą. 

Klausinėja. Kalba apie tai, ką mato, 

girdi. 

Suaugusiųjų pagalba supranta ir 

įvardija savo jausmus, bendrauja su 

suaugusiu, jaučia artumą, šilumą, 

meilę. Pavadina savo išgyvenimus ar 

pojūčius „skanu“, „skauda“. Reiškia 

norus „noriu“, „duok“, „mano“. 

Emociškai reaguoja į spektakliukų 

inscenizacijas. 

Piešia pieštuku, kreidelėmis, brėžia 

įvairias linijas įvairiomis kryptimis, 

teplioja pirštais, delnais. Atpažįsta ir 

naudojasi įvairiomis spalvomis. 

Aktyviai juda. Mėgsta muzikuoti su 

Pokalbis, pasakojimas, knygelių 

vartymas ir skaitymas, žaidimai 

su dėlionėmis, žaidimai, įvairūs 

klausimai, kartojimas, žodžių 

žaidimai, paveikslėliai, užrašai 

su simboliais, vaikų 

„keverzonės“, įrašų 

klausymasis. 

Paveikslėliai, knygutės, 

žaidimai, pieštukai, 

flomasteriai, įvairus 

popierius, įvairūs įrašai 

(muzikiniai, pasakos). 



 5 

vaikais ir suaugusiais.  

13.1.2. Judėjimo 

erdvėje 

Siekti, kad: tenkintų 

judėjimo poreikį. 

 

 

 

 

Atliktų sudėtingesnius 

judesius. 

 

 

 

 

 

Gebėtų savo judesius 

derinti su draugų judesiais. 

 

Išmoktų vis naujų judėjimo 

būdų. 

Eina paskui auklėtoją. Lipa į viršų 

laiptais. Lipa žemyn pristatomu 

žingsniu laikydamasis, vėliau 

nesilaikydamas. Užlipa ant pakilimų 

ir nulipa nuo jų.  Bėga lėčiau, 

greičiau. 

Pašoka, nušoka. Peršoka per kliūtį, 

padėtą ant grindų. Šokinėja abiem ir 

viena koja. Viena ir abiem rankom 

ridena kamuolį. Pritūpia ir atsistoja. 

Siekia pakabinto daikto. Meta 

kamuolį. Spiria kamuolį. Ridena 

kamuolį. Pagauna kamuolį. 

Eina susikibus rankomis rateliu. 

Įsikibę vienas kito juda vorele. 

Žaidžia bendrus žaidimus 

Važiuoja triratuku, nusileidžia 

šliuožyne, sukasi karuselėje, supasi. 

Važinėjimasis, supimasis, 

laipiojimas, mankšta, šokiai, 

judesių mėgdžiojimas, judrūs 

žaidimai, čiuožimas, 

bėgiojimas, atlikimas. 

Supynės, triratukai, 

mašinos, kamuoliai, 

kopėtėlės, suoliukai, 

tuneliai, šliuožynės, 

laipynės, žaislai.  

  

13.2. 3. Veiksmai 

su daiktais 

Siekti, kad: didėtų vaikų 

savarankiškumas,  didėtų 

savitarnos įgūdžiai. 

 

 

 

 

 

 

Elgtųsi savarankiškai, 

saugiai. 

 

 

Sugebėtų laikytis taisyklių. 

 

Kartoja veiklą, valgo su šaukšteliu, 

geria iš puoduko, bando naudotis 

servetėle, savarankiškai randa savo 

vietą prie stalo. Pažįsta savo 

drabužius, mėgina apsivilkti. Bando 

pats prausti rankas ir veidą, naudotis 

rankšluosčiu. 

 

 

Bando elgtis kaip moko suaugusieji. 

Ne visada paiso draudimo. 

Bendraudami mokosi saugaus elgesio 

taisyklių. 

Susipažįsta su taisyklėmis. Pradeda 

suvokti, kas galima, kas negalima. 

Stebėjimas, analizavimas, 

aptarimas, pokalbis, 

demonstravimas, veiksmai. 

Didaktiniai žaislai, 

namų apyvokos daiktai, 

įvairios kaladėlės, 

piramidės, 

konstruktoriai ir kt., 

priemonės skirtos 

žaidimams su vandeniu 

ir smėliu, įvairūs 

žaislai.  



 6 

 

Įtvirtintų ir išreikštų savo 

asmens suvokimą. 

 

 

 

 

Orientuotųsi aplinkoje, 

suprastų erdvės ir laiko 

sąvokas. 

 

 

Kauptų patirtį apie spalvas, 

formas, daiktų savybes, 

Ugdytųsi mąstymu ir 

vaizduotės gebėjimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobulėtų suvokimas, 

dėmesys, atsirastų nauji 

poreikiai, interesai. 

 

 

 

Save vadina vardu. Atpažįsta save 

nuotraukose, veidrodyje. Pasako, kad 

jis berniukas ar mergaitė. Bando save 

išreikšti mimika, veiksmu, judesiu, 

piešiniu. Pradeda save vertinti „aš 

geras“, „aš blogas“. 

Orientuojasi žinomoje erdvėje. 

Žino, kur išdėlioti žaislai, daiktai, 

juos suranda ir pasiima. Pažįsta 

įstaigos patalpas (grupę, miegamąjį, 

tualetą, salę).  

Tyrinėja, žaidžia, veikia. Grupuoja 

daiktus pagal spalvą, dydį, formą. 

Sudaro daiktų eiles nuo mažiausio iki 

didžiausio pagal parodymą. Atrenka 

parodytos formos, spalvos daiktus. 

Stato, konstruoja, dėlioja. Atrenka 

vienarūšius ir skirtingus daiktus. 

Tapo, lipdo. Minko, maigo, volioja, 

suploja, suspaudžia, ištempia. 

Klijuoja. Pradeda naudoti daiktų 

pakaitalus. Tiksliau naudoja įrankius 

ir buities daiktus. Domisi augalais 

gamtoje, gyvūnais, transportu, 

žmonių darbais, namais.      

Suvokia daiktus, mokosi lyginti jų 

savybes. Bando nustatyti stebimų 

daiktų ryšius. Svarsto elementariai 

apie aplinką. Klausinėja „kodėl“, 

„kas tai“, „kur“, „kada“. 
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13. 2. Ikimokyklinis amžius (3 – 6): 

Tematika (galimas 

projektų vykdymas) 

Ugdytinos kompetencijos Vaiko veiksenos Metodai ir priemonės 

13.2. 1. „Aš - 

darželinukas“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2.  „Rudens 

įdomybės“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė kompetencija: skatinti 

bendradarbiauti siekiant bendro tikslo; skatinti 

domėjimąsi savimi, draugais; ugdyti gebėjimą 

suvokti savo jausmus. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: Tobulinti 

gebėjimą tvardytis; skatinti gebėjimą sutelkti 

valią, ištvermę; skatinti ugdytis fizines kūno 

galias ir judesio kultūrą.  

Pažinimo kompetencija: skatinti domėjimąsi 

grupės, darželio, lauko aplinka; skatinti 

mąstymą; skatinti lyginti, matuoti, skaičiuoti. 

Komunikavimo kompetencija: ugdyti 

gebėjimus reikšti mintis, jausmus; skatinti norą 

bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir 

suaugusiais. 

Meninė kompetencija: ugdyti norą įsitraukti į 

meninę veiklą; lavinti fantaziją, kūrybiškumą, 

savo fantazijas išreikšti popieriuje, muzikinėje 

veikloje, žaidimuose. 

Socialinė kompetencija: skatinti domėjimąsi 

žmonių sukurtais daiktais, darbais; skatinti 

suprasti kas gera, kas bloga; skiepyti norą 

padėti ir gerbti kitą. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: skatinti 

glaudų ryšį su gamta; skatinti atsakingumą už 

savo ir draugų saugumą; ugdyti norą laikytis 

asmens higienos, rengtis pagal orą, žaisti lauke, 

daug judėti. 

Pažinimo kompetencija: skatinti domėjimąsi 

gamta (gyvąja, negyvąja), jų reiškiniais, 

Apžiūri savo grupę, darželį; aptaria 

žaislus, jų paskirtį, formas, spalvas, 

dydžius ir kt.; apžiūri kiemą; 

išsiaiškina darbuotojų profesijas. 

Išmoksta vartoti mandagumo žodžius; 

susipažįsta su draugais; sportuoja 

lauke ir salėje. 

 

Skaičiuoja įvairius daiktus; lygina 

berniukus ir mergaites pagal ūgį, 

atpažįsta žinomas raides ir skaitmenis. 

Dalinasi įspūdžiais apie praėjusią 

vasarą; mokosi bendrauti žaidžiant. 

 

 

Piešia draugus; klausosi muzikos 

įrašų.  

 

 

Stebi orą, analizuoja rudens 

požymius; dalyvauja pokalbiuose. 

 

 

Aptaria rūbus, avalynę (iš ko 

gaminami); kalba apie vaikų 

saugumą, asmens higieną. 

 

 

Stebi gamtą, analizuoja; stebi ir 

aiškina gyvūnų gyvenimo ypatumus; 

Pokalbiai, knygų vartymas ir 

skaitymas, klausimai, įvairūs 

žaidimai, muzikos klausymasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, gamtos stebėjimas, 

įvairūs žaidimai, pasakų sekimai, 

gyvosios ir negyvosios gamtos 

stebėjimas ir analizavimas, 

daiktų lyginimas, knygų 

vartymas, paveikslų žiūrėjimas ir 

analizavimas, įrašų su gamtos, 

paukščių garsais klausymas, 

atpasakojimas, štampavimas, 

įvairios technikos naudojimas 

piešiant. 
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13.2.3. „Man viskas 

įdomu“ 

 

 

gyvūnais; ugdyti suvokimą apie žmogaus ir 

gamtos ryšį; skatinti tyrinėti, stebėti, analizuoti, 

eksperimentuoti; skatinti norą tyrinėti spalvų 

derinius, formų, dydžių įvairovę; skatinti 

mąstymą; skatinti įvairiais būdais lyginti, 

matuoti, skaičiuoti, atskaičiuoti; sudaryti 

sąlygas kurti, įspūdžius išreikšti judesiais, 

meninėje veikloje. 

 

 

 

Komunikavimo kompetencija:  sudaryti sąlygas 

girdėti gamtos garsus; skatinti norą pasakoti, 

deklamuoti; skatinti kūrybą; skatinti vartoti 

simbolius (raidės, užrašai, žodžiai ir t.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninė kompetencija: skatinti kūrybinį 

džiaugsmą, sėkmės jausmą; tyrinėti augalų, 

gyvūnų, daiktų vaizdavimo idėjas ir jų raiškos 

būdus. 

 

 

Socialinė kompetencija: plėsti supratimą apie 

šeimą, gimtinę; skatinti supratimą apie žmonių 

darbą. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: skatinti 

supranta gyvūnų gyvybės ratą; 

suranda panašumus ir skirtumus tarp 

gyvūnų; klausosi, seka pasakas, 

panaudoja liaudies kūrybą; stebi ir 

analizuoja augalus grupėje ir gamtoje; 

augina tulpes, svogūnus, pupeles ir 

pan.; švenčia rudenines šventes; 

išsiaiškina negyvosios gamtos daiktų 

savybes; lygina daiktus pagal ilgį, 

aukštį, plotį, dydį, storį, svorį; lygina 

daiktus ir jų grupes.  

Organizuoja paukščių palydas į 

šiltesnius kraštus; aptaria paukščius, 

gyvūnus, pasakose, liaudies kūryboje; 

klausosi įrašų su gamtos, paukščių 

garsais; mokosi garsinės analizės; 

mokosi pasakoti, atpasakoti, kurti 

pasakojimus; 

dalyvauja įvairiuose pokalbiuose; 

pasakoja pagal paveikslus iš 

atminties; deklamuoja, inscenizuoja; 

štampuoja, rašo, piešia pažįstamas 

raides; piešia, spalvina popierinius 

rūbus. 

Mokosi spalvomis reikšti savo mintis, 

nuotaiką; mokosi kirpti; skiria 

spalvas, jų atspalvius; piešiant 

naudoja įvairią techniką; lipdo iš 

vieno ir atskirų gabalų; konstruoja iš 

įvairių medžiagų. 

Kalba apie šeimą, gimtinę, artimus 

žmones; susipažįsta su įvairiomis 

profesijomis.  

Švenčia tradicines ir netradicines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, dalyvavimas šventėse, 

pasakojimai, paveikslai, 

eksperimentai, pasakų kūrimas, 

inscenizavimas, žaidimai. 
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13.2.4 „Sulaukėme 

žiemos“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norą žinoti gyvenamos vietos laisvalaikio ir 

švenčių tradicijas; plėsti supratimą apie 

sveikatą ir jos reikšmę; skatinti nuostatą gyventi 

pagal supratimą, kas yra gerai ir kas blogai. 

Pažinimo kompetencija: plėsti ir turtinti 

žodyną, kalbą; skatinti matuoti, skaičiuoti, 

atskaičiuoti; lyginti daiktų grupes; atpažinti ir 

naudoti skaitmenis. 

 

Komunikavimo kompetencija: žadinti norą 

domėtis knygomis; skatinti kūrybą, meninę 

raišką; ugdyti sakytinę kalbą. 

 

 

 

Meninė kompetencija: skatinti spontanišką 

meninę raišką – žaidžiant, bendraujant, 

švenčiant; ugdyti dailės gebėjimus. 

 

 

Socialinė kompetencija: sudaryti sąlygas 

plėtotis gebėjimams, bendravimui; skatinti 

tikėjimą savo jėgomis, sėkme. 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija: palaikyti 

vaiko judėjimo poreikį; ugdyti taisyklinga 

kvėpavimą; didinti jutiminį jautrumą. 

Pažinimo kompetencija: skatinti norą domėtis 

metų laikais; ugdyti gebėjimą pastebėti 

pokyčius gamtoje; skatinti domėjimąsi gyvūnų, 

paukščių gyvenimu žiemą. 

 

Komunikavimo kompetencija: skatinti norą 

domėtis knyga; skatinti kalbėti taisyklingai, 

šventes; kalba apie jausmus, sveikatą, 

traumas ir jų pasekmes, sveikatos 

saugojimą; kalba apie asmeninį ir 

aplinkinių saugumą. 

Kalba apie vėlyvąjį rudenį; kalba apie 

gyvūnų, žvėrių ruošimąsi žiemai; 

matuoja daiktus, skaičiuoja; 

eksperimentuoja su skaitmenimis ir 

raidėmis. 

Aptaria grožiniuose kūriniuose gerus, 

blogus poelgius, konfliktines 

situacijas; kuria pasakas, 

pasakojimus; inscenizuoja trumpus 

kūrinėlius; kuria pasakojimus pagal 

paveikslėlius. 

Kuria orkestrus, tyrinėja ir išreiškia 

savo balso galimybes dainuojant, 

vaidinant; gamtos, švenčių, žaidimų 

įspūdžius išreiškia piešiant, 

aplikuojant. 

Aptaria draugus ir draugystę; kalba 

apie šeimas, kas jose gyvena; skaito 

grožinius kūrinius apie draugystę, 

jausmus, emocijas. 

Mokosi taisyklingai kvėpuoti; vaikšto 

lauke, žaidžia, dalyvauja pramogose. 

 

Orientuojasi lauke; stebi gamtą ir 

vaizduoja dailėje; pasakoja pagal 

paveikslus ir iš atminties; kalba apie 

gyvūnų ir paukščių gyvenimą; puošia 

grupes Kalėdų šventei. 

Varto ir skaito knygas; gamina 

simbolius ir juos įvardina; kuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minčių, idėjų lietus, pokalbiai, 

paveikslų stebėjimas ir 

aptarimas, knygų vartymas, 

pasakojimas, raidės, įvairūs 

eglutės žaislai, muzikiniai 

instrumentai, dainelės. 
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13.2.5. „Aš 

tyrinėtojas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.6. „Namai 

namučiai“ 

raiškiai; sudominti vaiką simboliais (raidėmis, 

užrašais ir pan.). 

Meninė kompetencija: sudaryti sąlygas 

muzikos, dailės, teatro, šokio patirties įgijimui; 

lavinti muzikinę atmintį; ugdyti dailės 

gebėjimus. 

 

Socialinė kompetencija: skatinti greta ir drauge 

veiklą; sudaryti sąlygas praktinių problemų 

sprendimo patirties įgijimui. 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija: skatinti 

glaudesnį ryšį su gamta; palaikyti ir skatinti 

fizinį aktyvumą. 

 

 

 

Pažinimo kompetencija: skatinti aplinkos 

tyrinėjimą; ugdyti gebėjimą pastebėti skirtumus 

ir panašumus. 

 

 

Komunikavimo kompetencija: skatinti norą 

klausinėti, atsakinėti; lavinti sugebėjimą 

naudotis naujomis technologijomis (mobilusis 

telefonas, kompiuteris ir pan.); sudaryti sąlygas 

klausytis ir girdėti įvairius aplinkos garsus. 

Meninė kompetencija: skatinti save reikšti per 

dailę, muziką, šokį; ugdyti norą kurti personažo 

kostiumus. 

 

 

Socialinė kompetencija: plėsti supratimą apie 

namus, gimtinę; ugdyti supratimą apie 

pasakojimus apie žiemą. 

 

Puošia įstaigą Kalėdų šventei įvairiais 

žaislais. 

mokosi vaidinti, deklamuoti, šokti; 

pasigamina įvairių žaislų grupių 

puošimui. 

Kalba apie draugus ir draugystę; 

sprendžia praktines, konfliktines 

situacijas; veikia po du, būriais, 

grupe. 

Žaidžia įvairius žaidimus kieme, 

miške; žaidimų, pramogų metu plečia 

supratimą apie žmogaus ir gamtos 

ryšį; mokosi žaidimų, pramogų, 

ekskursijų metu laikytis saugaus 

elgesio. 

Aptaria paros ritmą; tyrinėja 

techninius atradimus (žaislai, 

mikroskopas ir kt.); aptaria įvairias 

medžiagas, jų savybes; aptaria 

transporto rūšis. 

Rengia piešinių parodas; iliustruoja 

knygeles; 

stebi darbą kompiuteriu, kuria 

žemėlapius, kalendorius; žaidžia 

kalbinius žaidimus; klausosi įrašų. 

Piešia, lipdo, aplikuoja įvairiomis 

technikomis; kuria kostiumus iš 

įvairių medžiagų inscenizacijoms; 

kuria orkestrėlius; kuria melodijas 

vardui, mįslei, patarlei. 

Kalba apie šeimas; aiškinasi gimtinės 

reikšmę; aiškinasi ryšius apie 

 

 

 

 

 

 

 

Žaidimai, ekskursijos, 

tyrinėjimai, stebėjimai, 

diskusijos, įvairūs didaktiniai 

žaidimai, knygos, plakatai, 

enciklopedijos, žaislai, 

mikroskopai, nuotraukos, 

Lietuvos žemėlapiai, gaublys, 

įvairūs muzikiniai instrumentai, 

muzikos įrašai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbiai, diskusijos, stebėjimai, 

susipažinimai, tradiciniai 
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13.2.7. „Mano 

draugas“ 

 

 

 

 

bendruomenę. 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija: plėsti 

supratimą apie savo ir šeimos narių sveikatos 

tausojimą; ugdyti gebėjimą pažinti ir valdyti 

savo kūną. 

 

 

Pažinimo kompetencija: ugdyti sugebėjimą rasti 

skirtumus ir panašumus tarp įvairių žmonių; 

ugdyti supratimą apie žmonių grupes – šeimas, 

darželio grupes, bendruomenės narius, įvairias 

paslaugų tarnybas; skatinti norą gilinti žinias 

apie gimtinę, tėvynę. 

 

Komunikavimo kompetencija: palaikyti norą 

bendrauti ne tik su bendraamžiais, bet ir su 

kitais žmonėmis; pratinti išklausyti ir išgirsti 

kalbėtoją; ugdyti sakytinę kalbą. 

 

 

 

Meninė kompetencija: skatinti meninę raišką 

grupėje, namuose; skiepyti tautinius jausmus. 

 

 

 

 

Socialinė kompetencija: skatinti jautrumą ir 

norą padėti kitam; plėsti supratimą apie 

draugystę. 

 

Sveikatos saugojimo kompetencija: tobulinti 

gebėjimą tvardytis, susilaikyti nuo emocijų; 

bendruomenės narius; dalyvauja 

šeimos, darželio šventėse. 

Grupėje ir namuose laikosi asmens 

higienos normų; padeda tvarkyti ir 

išlaikyti švarią grupę, aplinką; 

dalyvauja mankštose; organizuoja 

įvairius žaidimus, dalyvauja 

sportinėse pramogose. 

Aptaria paveikslus, analizuoja žmonių 

išorę, skirtumus, panašumus, jų 

profesijas; dalyvauja išvykose į 

įvairias institucijas; analizuoja 

žemėlapius, susipažįsta su gimtu 

miestu, kitais miestais, sostine; 

aiškinasi žmonių gyvenimo sąlygas.  

Inscenizuoja, vaizduoja pantomimos 

būdu skaitytus kūrinius; apibendrina 

pažinimo patirtį (žmonės, daiktai, 

profesijos); rašo laiškus piešiniais; 

teisingai vartoja vardus, pavardes, 

vietovardžius; deklamuoja eilėraščius; 

pasakoja apie šeimą, gimtinę. 

Piešia artimųjų portretus; švenčia, 

pramogų metu perteikia šeimų 

vertybines nuostatas; piešia rūbus 

tautiniais motyvais; gamina namų 

atributiką iš popieriaus, molio, 

plastilino. 

Stebi artimiausioje aplinkoje gyvūnus, 

juos aptaria, analizuoja panašumus ir 

skirtumus; dalyvauja išvykose į zoo 

parduotuvę. 

Dalinasi įspūdžiais, žavisi, giriasi 

savo augintiniu; dalyvauja 

žaidimai, vaizduotės žaidimai, 

albumas su šeimos ar grupės 

gyvenimo nuotraukomis, 

siužetiniai žaislai, veidrodžiai, 

higienos priemonės, įvairios 

sporto priemonės, Lietuvos 

žemėlapis, knyga apie Klaipėdą, 

paveikslai apie profesijas, 

paveikslai su tautiniais motyvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimai, išvykos, knygų 

vartymas, parodų rengimas, 

pokalbiai, didaktiniai žaidimai, 

siužetiniai žaislai, domino loto, 

paveikslai su įvairiais gyvūnais, 

paukščiai, knygos, 
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13.2.8. „Saulutė 

šviečia, saulutė 

šildo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugdyti gebėjimą judesiais, kūno poza, išreikšti 

jausmus. 

Pažinimo kompetencija: skatinti domėjimąsi 

gyvūnais; sudaryti sąlygas plėsti suvokimą apie 

gyvūnų rūšis, gyvenimo būdą; sudaryti sąlygas 

įgytą patirtį taikyti praktinėje veikloje. 

 

 

 

Komunikavimo kompetencija: skatinti norą 

pasakoti; sudaryti sąlygas reikšti mintis, 

jausmus; ugdyti gebėjimą taisyklingai tarti 

garsus. 

 

 

Meninė kompetencija: žadinti kūrybinį 

džiaugsmą; atkurti savo įspūdžius. 

 

 

Socialinė kompetencija: padėti susitelkti 

veiklai; plėsti supratimą apie gamtą; skatinti 

pasitikėti savo jėgomis. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: tobulinti 

gebėjimą orientuotis aplinkoje; skatinti 

glaudesnį ryšį su gamta; sudaryti sąlygas 

ugdytis fizines kūno galias. 

Pažinimo kompetencija: padėti suprasti 

žmogaus ir gamtos ryšį; skatinti tyrinėti 

gamtoje vykstančius pasikeitimus; skatinti norą 

domėtis gamta; ugdyti gebėjimą įspūdžius 

perkelti į žaidimus, meninę veiklą. 

 

 

Komunikavimo kompetencija: sudaryti sąlygas 

pramogose, paukščių sugrįžimo 

šventėse. 

Varto knygutes, enciklopedijas apie 

gyvūnus; aptaria gyvūnų išvaizdą, ką 

daro, kur gyveną, kaip maitinasi, ką 

sugebą; pasakoja apie namuose 

auginamą gyvūnėlį; domisi literatūra 

apie gyvūnus; pasakoja pagal 

paveikslus. 

Rengia piešinių parodas; stebi ir 

aptaria iliustracijas – liūdnas, piktas, 

linksmas ir pan.; aptaria augintinių 

išorę, elgseną; išrenka gražiausią 

augintinio vardą; gamina savo 

draugams dovanėles. 

Piešia, lipdo, aplikuoja savo draugus; 

gamina atvirukus su augintinių 

piešiniais; vaizduoja gyvūnų elgseną 

šokyje, muzikoje, kūno judesiais. 

Stebi orus, žymi juos; stebi pavasario 

reiškinius ir juos analizuoja; 

dalyvauja įvairioje veikloje. 

Dalyvauja išvykose į gamtą; 

dalyvauja žaidimuose gamtoje; 

dalyvauja sportinėse pramogose, 

estafetėse. 

Stebi gamtą; augina įvairius augalus, 

stebi dygimą, augimą, žydėjimą; 

kalba apie augalus, daržoves, vaisius, 

uogas; pasakoja pagal paveikslus ir iš 

atminties; lygina augalus pagal aukštį; 

analizuoja augmenijos spalvas ir 

atspalvius. 

Dalyvauja pavasario pramogose, 

enciklopedijos apie gyvūnus, 

paukščius, piešiniai, žaislinės 

knygelės, atvirukai su augintinių 

piešiniais, garsinės kasetės su 

gyvūnų garsais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimai, bandymai, 

eksperimentai, pasakojimai, 

žaidimai, termometrai, gamtinės 

medžiagos, matavimo priemonės, 

įvairios sėklos, augalų 

nuotraukos, plakatai, kortelės, 

knygos, paveikslėliai, 

didinamieji stiklai, mikroskopas. 
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13.2.9. „Aš saugus, 

kai žinau“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.10. „Žaidimų 

dienelės“ 

 

girdėti gamtos garsus; skatinti kalbėti 

taisyklingai; skatinti norą reikšti mintis.  

 

Meninė kompetencija: tyrinėti gamtos raiškos 

būdus; sudaryti sąlygas plėsti meninės veiklos 

patirtį. 

 

Socialinė kompetencija: padėti tapti 

savarankišku, kūrybišku; plėsti supratimą apie 

transportą. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: ugdyti 

sugebėjimą jausti atsakingumą už savo ir kitų 

saugumą; ugdyti gebėjimą saugiai naudotis 

judėjimo priemonėmis. 

Pažinimo kompetencija: skatinti domėjimąsi 

technika; skatinti pastabumą; skatinti mąstymą; 

plėsti ir turtinti žodyną. 

 

 

 

 

Komunikavimo kompetencija: skatinti norą 

pasakoti; skatinti norą domėtis knygomis; 

ugdyti gebėjimą reikšti mintis. 

 

 

 

Meninė kompetencija: ugdyti gebėjimą pajausti 

linijas, spalvas, formos galimybes plokštumoje 

ir erdvėje; lavinti muzikinę atmintį.   

 

Socialinė kompetencija: palaikyti ir plėtoti 

vaiko sumanymus, siekius; pažadinti norą būti 

kūrybingu. 

šventėse. Klausosi įrašų; aptaria 

gamtos reiškinius; pasakoja gamtoje; 

deklamuoja eilėraščius. 

Piešia, lipdo, aplikuoja gamtą, jos 

reiškinius; žaidžia muzikinius liaudies 

žaidimus; kuria muziką įvairiais 

instrumentais. 

Aiškinasi saugaus elgesio taisyklių 

laikymosi svarbą; stebi transportą jų 

rūšis, jas analizuoja. 

Važinėjasi dviratukais, triratukais, 

važiuoklėmis ir pan.; kalba apie 

saugumą, atsargumą; žiūri filmukus. 

 

Dalyvauja ekskursijose prie kelių, 

sankryžų; pasakoja pagal 

paveikslėlius; aptaria transporto rūšis; 

organizuoja transporto parodą 

(žaislai); kalba apie saugų eismą; 

dalyvauja viktorinose; ieško skirtumų 

ir panašumų; lygina; skaičiuoja. 

Imituoja mašinų garsus; skaito 

kūrinėlius apie transportą, kuria 

pasakojimus; deklamuoja; pasakoja 

rišliai apie namuose turimą transporto 

priemonę; aiškinasi transporto 

priemonių rūšis. 

Rengia piešinėlių parodas grupėse; 

konstruoja garažus transporto 

priemonėms; piešia įvairia technika; 

dainuoja, šoka, klausosi muzikos. 

Rengia žaidimų dienas; žaidimų metu 

puoselėja pasitikėjimą, supratimą. 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktiniai žaidimai, 

susipažinimai, inscenizavimai, 

diskusijos, išvykos, saugaus 

eismo ir elgesio kortelės, 

knygelės, paveikslėliai, dėlionės, 

stalo žaidimai, žaislai, įvairios 

transporto priemonės, kelio 

ženklai, filmukai, ekskursija prie 

sankryžų, viktorinos, knygos, 

piešinių parodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizduotės, didaktiniai, 

tradiciniai žaidimai, 

inscenizavimai, vaidinimai, įvairi 

atributika žaidimams lauke, 
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13.2.11. „Sportas – 

sveikata“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.12. „Menų 

dienos“ 

Sveikatos saugojimo kompetencija: plėsti 

supratimą apie sveikatą ir jos tausojimą; ugdyti 

norą išreikšti save judesiu, fantazavimu. 

 Pažinimo kompetencija: skatinti spręsti 

žaidimų, bendravimo problemas; sudaryti 

sąlygas kurti, ieškoti sprendimų. 

 

 

Komunikavimo kompetencija: sudaryti sąlygas 

veikiant patirti malonių išgyvenimų; skatinti 

kūrybą.  

Meninė kompetencija: sudaryti sąlygas veikiant 

išreikšti save meno kalba; tyrinėti įvairias 

meninės raiškos priemones; skatinti gebėjimą 

kurti. 

Socialinė kompetencija: ugdytis savikontrolės 

įgūdžius; plėsti supratimą apie sporto naudą.  

Sveikatos saugojimo kompetencija: derinti 

judesį ir žodinę raišką; plėsti supratimą apie 

sveikatą. 

 

Pažinimo kompetencija: ugdyti norą turimą 

patirtį perteikti kitam; skatinti domėjimąsi 

gyvenimo būdu.   

 

Komunikavimo kompetencija ugdyti 

dėmesingumą kitų kalbėjimui; skatinti 

eksperimentuoti.  

 

Meninė kompetencija: sudaryti sąlygas atkurti 

stebimus įspūdžius; ugdyti gebėjimą popieriuje 

pateikti emocinį atspalvį. 

Socialinė kompetencija: padėti vaikui 

atsiskleisti ir plėtoti pomėgius ir interesus; 

Aptaria elgesio taisykles žaidžiant, 

kuria ir žaidžia įvairius žaidimus. 

 

Dalyvauja žaidimuose lauke, salėje; 

žaidžia kūrybinius žaidimus su 

taisyklėmis, stalo, didaktinius, 

savarankiškus, su smėliu ir vandeniu 

ir kt. 

Kuria naujus žaidimus; imituoja 

gyvūnų judesius; imituoja aplinkos 

garsus. 

Mėgdžioja gamtos garsus; geba 

dainuoti skirtingu garsumu, tempu; 

geba improvizuoti; geba groti įvairiais 

muzikos instrumentais. 

Kalba apie sportą, sportininkus; 

domisi sporto šakomis. 

Aiškinasi aprangos reikšmę sveikatai; 

klausosi pasakojimų apie sportininkų 

pasiekimus; aiškinasi mitybos reikšmę 

sveikatai. 

Dalyvauja ekskursijose į sporto 

klubus; dalyvauja sportinėse 

pramogose; dalyvauja susitikimuose 

su sportininkais; dalyvauja išvykose. 

Domisi sporto rūšimis; pasakoja pagal 

paveikslus; žiūri knygas; žiūri 

albumus, iliustracijas; imituoja 

vykstančių varžybų įvairius garsus. 

Piešia matytų varžybų įspūdžius; 

aiškinasi emocijų perteikimo 

galimybėmis popieriuje. 

Dalyvauja projektuose; aptaria kokias 

meno rūšis žino. 

salėje, grupėje, įvairūs 

didaktiniai žaislai, smėlis, 

vanduo, įrašai su gamtos garsais, 

įvairūs muzikos instrumentai, 

įvairios priemonės piešimui, 

aplikavimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvykos, sportinės pramogos, 

sportiniai žaidimai, stebėjimai, 

diskusijos, knygos, albumai, 

paveikslai, įvairus sporto 

inventorius, plakatai, įvairios 

piešimo priemonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaidinimai, inscenizavimai, 

išvykos, vaizduotės žaidimai, 

kūrybiniai žaidimai, pasakojimai, 
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skatinti meninę raišką. 

Sveikatos saugojimo kompetencija: skatinti 

aktyviai dalyvaujant organizuojamoje veikloje; 

padėti pažinti ir išreikšti save fantazavimu, 

judesiu.  

Pažinimo kompetencija: skatinti patirtus 

įspūdžius išreikšti žodžiais, gestais, judesiais; 

skatinti domėtis teatru, literatūra, daile. 

Komunikavimo kompetencija: skatinti vartoti 

simbolius; skatinti kalba mokytis išreikšti 

gebėjimus ir mintis; ugdyti estetinį skonį.   

 

Meninė kompetencija: sudaryti sąlygas suvokti 

meną; lavinti fantaziją, ugdyti kūrybiškumą ir 

pratinti savo jausmus, išgyvenimus, fantazijas, 

svajones išreikšti kūriniuose. 

 

Dalyvauja kuriamose inscenizacijose, 

spektakliukuose; išreiškia save 

judesiu, mimika, žodžiu. 

 

Dalyvauja teatro dienose; rengia 

parodas; aptaria literatūrą ir kas ją 

rašo. 

Stebi rodomus spektakliukus; kuria 

inscenizacijas; aptaria meno rūšis; 

deklamuoja, eiliuoja, kuria trumpas 

pasakėles.  

Puošia įvairia teatrine atributika 

kiemą, grupes; rengia įvairius 

pasirodymus. 

pokalbiai, įvairi atributika ir 

rekvizitai  inscenizacijoms kurti, 

įvairūs dailės dirbiniai, pasakų 

knygos, spektaklių žiūrėjimai ir 

aptarimai, eilėraščių 

deklamavimai, trumpų pasakų 

kūrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 14. Ugdymo pasiekimų vertinimo metodai: stebėjimas, pokalbis su vaiko tėvais,vaiko 

veiklos analizė, audio ir video įrašai. 

                   15. Ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus (rudenį ir pavasarį). 

Prireikus atliekami tarpiniai vaikų pasiekimų vertinimai. 

                   16. Ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: ikimokyklinės grupės dienynas,  vaiko 

pasiekimų ir pažangos vertinimo protokolai.  

                   17. Ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas 

(ugdomosios veiklos metų apmąstymai), metų planuojama veikla, grupės savaitės planai,  pokalbiai 

su tėvais, pedagogais, vaikų raiškos darbai, veiklos pėdsakai, ,,minčių lietus“, klausimai, 

pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba, nuotraukos, vaiko veiklos stebėjimo užrašai  
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