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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „LAKŠTUTĖ“IKIMOKYKLINIO  UGDYMO       

PROGRAMA 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

             Kauno lopšelis – darželis „Lakštutė“ yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto 

savivaldybės institucija. 

Grupė – neformaliojo švietimo mokyklos. 

Tipas – lopšeliai – darželiai. 

Veiklos sritys – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas. 

Darbo forma – dieninė, savaitinė švietimo įstaiga. 

Adresas – Parko g. 10, LT 52253, Kaunas;                                                                        

Tel. Nr. 8-37 37 35 88, El. p. dlakstute@yahoo.com                                                                       

El. svetainės adresas: http://www.lakstute.kaunas.lm.lt/                                                          

Juridinio asmens kodas – 191641629 

MOKYTOJŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PASIRENGIMAS 

Pokyčius vaikų ugdymosi procese lemia kūrybiški, intelektualūs pedagogai, todėl įstaigos 

vadovai ir pedagogai savo profesinę kvalifikaciją tobulina kursuose, seminaruose, KPKC ir 

pedagogų raidos centre, dalijasi gerąja darbo patirtimi su kitų įstaigų pedagogais.   

Įstaigoje dirba 17 pedagogų, iš jų 6 – turi aukštąjį išsilavinimą; 4 – aukštąjį neuniversitetinį  

išsilavinimą; 7 – aukštesnįjį išsilavinimą, 2 – vadovai, direktorė  turi III vadybinę kategoriją. 10 – 

pedagogių turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją; 1 – vyresniojo muzikos mokytojo 
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kvalifikacinę kategoriją; 1 – vyresniojo  logopedo kvalifikacinę kategoriją; 1 – kūno kultūros 

pedagogo kvalifikacinę kategoriją; 2 – auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. 

Logopedė dirba pagal individualias ir pogrupines ugdymo programas, kurios sudarytos  

pagal šią metodinę literatūrą: R.Ivoškuvienė, Z.Mamonienė, O.Pečiulienė,V.Suveizdienė 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas“, A.Garšvienė, R.Ivoškuvienė 

„Logopedija“,  J. Dailidienė  ,,Vaikų kalbos ugdymo metodika“ ir kt.  

Kūno kultūros pedagogė siekia, kad korekcinės pagalbos rezultatai atitiktų reikiamus 

tikslus. 

SAVITUMAS 

Lopšelis- darželis „Lakštutė“ yra ugdymo įstaiga, kurią lanko Palemono mikrorajono 

ankstyvojo amžiaus (1,5 – 3 metų), ikimokyklinio amžiaus (3 – 5 metų) ir  priešmokyklinio  

amžiaus (6 – 7 metų) vaikai. Įstaigoje veikia savaitinė mišraus amžiaus (2 – 7 metų) vaikų grupė. 

Bendro ugdymo grupėse yra integruotų spec. poreikių vaikų su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

bei judesio ir laikysenos  sutrikimais.  

Ugdymo procesas planuojamas atsižvelgiant į Palemono geografinius ir bendruomenės 

kultūrinius bei socialinius savitumus, akcentuojant mažų vaikų socializaciją ir saviraišką. 

Lopšelis- darželis „Lakštutės“ yra vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga šiame 

mikrorajone. 

Įstaigos įvaizdį visuomenėje padeda formuotis bendradarbiavimas su bendruomenės  

informaciniu leidiniu „Palemonietis“. 

Teigiamai veikianti aplinka: Kauno marios, S. Nėries muziejus, bažnyčia, parkas, 

piliakalniai. 

Pastovūs ryšiai su tėvais ir socialiniais partneriais: mokykla, biblioteka, su Palemono 

visuomenės centru rengiame bendrus projektus ir šventes. 

Ugdymo grupių pedagogės tęstinumo principą įgyvendina bendruose projektuose su 

Palemono gimnazijos pirmųjų klasių mokytojais „Ar pažįsti pirmoką?“. 

Spec. poreikių vaikams teikiama kvalifikuota pedagoginė pagalba. Visi specialiųjų 

poreikių vaikų vertinimo, ugdymo, pasiekimų ir sunkumų klausimai aptariami su tėvais, ieškoma 

bendrų pagalbos būdų. Tėvai skatinami būti aktyviais proceso dalyviais. Siekiama, kad tėvų 

įtraukimas į specialiųjų poreikių vaikų ugdymą būtų  kaip vienas pagrindinių aspektų iš vaiko 

ugdomosios dalies, o ugdymosi problemas sprendžiame pagal jo individualias galimybes, 

individualų jo raidos bei vystymosi tempą. Pedagogų, vaikų ir tėvų santykiai grindžiami 

pasitikėjimu ir pagarba.  
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Įvairus grupių darbo laikas:5gr. - 10,5 val.;1 gr. - 12 val.; 1 – savaitinė mišraus amžiaus 

grupė – 24 val. 

Palemonas - vietovė tarp miesto ir kaimo, geografinė atskirtis nuo centro. Tačiau gamtos 

grožis, vaikystės žavesys darželiui teikia palankias sąlygas numatyti vaiko gebėjimų ir saviraiškos 

poreikių darną, atliepiančią tėvų lūkesčius. 

 Ugdymo programa, pagal kurią dirba lopšelio- darželio „Lakštutė“ mokytojai, dera 

tarpusavyje ir atitinka vaikų amžių, jų poreikius bei galimybes. Mokytojai dirba pagal įstaigos 

Ikimokyklinio ugdymo programą ir  Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (nuo 

2015.09.01). Naudodamiesi savo pačių sukurta „Dorinio ugdymo programa”, siekiame ugdyti 

vaiko šviesią pasaulėjautą, puoselėti ryšį su gamta.  

VAIKŲ POREIKIAI 

Ikimokyklinėje įstaigoje ugdomi apie 150 vaikų nuo 1,5 metų iki 7 metų. Veikia 6 

ikimokyklinio amžiaus grupės ir 1 priešmokyklinio amžiaus grupė. 

Formuojamos mišrios ikimokyklinės grupės, kurias kartu lanko broliai ir seserys, 5 proc. 

vaikų augina vienas iš tėvų. 

Dalis darželį lankančių vaikų turi kalbos ir komunikacijos, lėtinius somatinius ir 

neurologinius sutrikimus. 

Dauguma vaikų atvyksta į darželį pagal gyvenamąją vietą  

Spec. poreikių vaikams sudarytos sąlygos integruotis, adaptuotis darželio bendruomenėje, 

siekiant, kad kalba ir gebėjimas komunikuoti augant vaikui atitiktų jo amžių. 

Gerai pažinti mokinių individualius gebėjimus, atsižvelgti į mokinių specialiuosius 

ugdymosi poreikius, išskirti gabumus ir sunkumus, vadovautis taisykle ,,nėra negabių vaikų“- 

pagrindiniai mūsų uždaviniai.  

Siekiame aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime- darželis, šeima, visuomenė. 

Laviname vaikų gebėjimus įvairiose socialinėse aplinkose, palaikome partnerystės ryšius su 

kitomis miesto institucijomis. 

Tenkiname svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius: 

 Klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su 

kitais. Siekiama,  kad į mokyklą vaikas išeitų pasitikėdamas savimi, savarankiškas, 

turėdamas stiprią savivertę, būtų drąsus ir mokėtų džiaugtis pasiekimais, būtų 

iniciatyvus ir kūrybingas, atviras pokyčiams ir naujovėms. 

 Sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti.  Ikimokyklinis raidos laikotarpis neretai lemia ir 

tolesnio mažylio mokymo(si) mokykloje sėkmę. Atsižvelgiant į tai ugdymo įstaigoje 
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daug dėmesio skiriama fiziniam aktyvumui, fizinio aktyvumo pamokėles praveda kūno 

kultūros pedagogė. 

 Svarbu tyrinėti ir pažinti mus supančią aplinką. Siekiama, kad darželio ugdomoji 

aplinka turi būti turininga, skatintų domėtis, pažinti, tyrinėti, patirti ir pajusti atradimo 

džiaugsmą. Skatinama saviraiška, individualios vaikų savybės, smalsumas. 

                                                                                  

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR VIETOS  BENDRUOMENĖS POREIKIAI 

Vaikų lopšelis – darželis „Lakštutė“– vienas Palemone, todėl įstaiga vertinama kaip 

mikrorajono vaikų kultūros židinėlis. Tradicinėse šventėse ir renginiuose dalyvauja šeimos. Tačiau 

bendraujant su vaikų tėvais, stebint vaikų ir kitų šeimos narių tarpusavio santykius, ugdant vaikų 

socialinius įgūdžius, kuriant bendrojo buvimo šalia vienas kito taisykles, išryškėja kintanti šeimų 

socialinė padėtis bendruomenėje – nepilnos šeimos, jaunos šeimos, nauji poreikiai, tradicijų 

nežinojimas, vaiko emocinės pusiausvyros stoka. Visa ši situacija sudaro prielaidas didesnį dėmesį 

skirti doriniam vaikų ugdymui ir tėvų pedagoginiam švietimui. 

Sudėtinga situacija savaitinėje – mišraus tipo vaikų grupėje (3-6 metai), broliukų ir sesučių 

grupėje.  Analizuojame įvairius būdus, galimybes, metodus kaip padėti šiems vaikams ir tėvams, 

vyksta individualus darbas su tėvais. 

Tenkinant tėvų pageidavimus spec. poreikių vaikų integracijai lopšelyje – darželyje, 

skatinamas įvairiapusiškas vaikų ugdymas, dirba logopedė ir kūno kultūros pedagogė, grupių 

pedagogėms ir tėveliams teikiamos rekomendacijos dėl tęstinio darbo namuose šalinant kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimus. 

Tėvų ir pedagogų pastangomis organizuojamos išvykos į įvairius renginius miesto mastu. 

Lopšelio- darželio „Lakštutė“ bendruomenės vaikų, tėvų bei mokytojų dalyvavimas akcijose, 

parodose, edukacinėse programose ugdo vaikų bendravimo kultūrą, savarankiškumą, savigarbą, 

formuoja jų socialinę ir pažinimo kompetenciją. 

Tėvų norai kartais neatitinka vaiko gebėjimų, tačiau vaiko pastangos jiems suteikia 

džiaugsmą, nuteikia gražiam bendravimui. 

Dažniausiai tėvai vertina vaiko žinias (skaityti, rašyti, skaičiuoti) ir mažai dėmesio skiria 

vaiko socialiniam ugdymui, gėrio ir grožio pajautimui. 

Pedagogai, ugdantys skirtingo amžiaus vaikų grupes, atsakingi už vaikų ugdymo 

nuoseklumą, todėl labai svarbu visiems diskutuoti, reflektuoti, kad būtų sėkmingai įgyvendinama 

ugdymo programa ir atnaujinamas ugdymo turinys. Programa orientuojama į vaiką,  jo gebėjimus 

ir poreikius, siekiant ugdyti vaiko savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinant vaiko iniciatyvumą, 
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puoselėjant vaiko norą tobulėti, kaupti įvairiapusišką patirtį. Pedagogai sudaro sąlygas vaikui 

plėtoti emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. 

Ikimokyklinio ugdymo programa bus tobulinama ir atnaujinama, orientuojantis į ugdymo 

aplinkos pokyčius ir vaikų ugdymosi poreikius.  

2. UGDYMO (SI) KOKYBĖS KRITERIJAI 

Ugdymo kokybė – kryptingas, atitinkantis konkrečius vaiko poreikius ir galias ugdymas, 

kuris parodo įstaigos kaip visumos ir jos atskirų narių pažangą, atspindėtą jų veiklą. 

Ugdymo(si) kokybės kriterijai: 

 Ugdymo(si) aplinka: ugdomoji aplinka nuolat ir tikslingai papildoma priemonėmis, 

pastatas, patalpos, žaidimų aikštelės yra saugios, užtikrinama visos ugdomosios aplinkos 

higiena. 

 Darbuotojai: geras darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija, aukštas darbuotojų 

pareigingumas ir sąžiningumas, kryptingai vykdomas personalo profesinių kompetencijų 

tobulinimas(-is). 

 Darželio mikroklimatas: greitas ir veiksmingas problemų sprendimas, gerbiamos ir 

puoselėjamos darželio tradicijos, bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, pasitiki vieni kitais. 

 Vadovavimas ir pedagoginė lyderystė: vadovo santykiai su personalu grindžiami 

tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu, aukšta vadovo kompetencija, komandos 

formuojamos tikslingai, jų veikla veiksminga. 

 Ugdymo ir ugdymosi procesas: tinkamai suplanuotas dienos režimas, numatytas laikas 

aktyviam ugdymui(si) ir poilsiui visiems ugdytiniams suteikiama saviraiškos galimybė, 

stiprinama jų savigarba, išlaikoma pusiausvyra tarp pedagogo suplanuotos ir vaikų 

spontaniškos veiklos. 

 Ugdymo ir ugdymosi rezultatas: vaikai gerai pasirengia mokymuisi mokykloje, parengta 

kokybiška įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, sistemingai atliekamas vaikų 

ugdymosi pasiekimų vertinimas rodo akivaizdžius pokyčius įvairių kompetencijų ugdymo 

srityse. 

 Sveikatos stiprinimas: sveikos gyvensenos ugdymo priemonės vaikams yra prieinamos 

(yra aplinkoje), kiekvienam bendruomenės nariui suprantama forma perteikiamos sveikos 

gyvensenos nuostatos, tenkinami specialieji vaikų ugdymosi poreikiai. 

3.FILOSOFIJA IR TEISĖ 
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Vaikų ir tėvų poreikius geriausiai iliustruoja progresyvistinės, humanistinės filosofijos idėjos: 

 Svarbu nuo pat mažens mokytis spręsti problemas. 

 Ugdymą organizuoti aktyviais būdais. 

 Ugdymo rezultatams būtinas vertinimas ir kontrolė. 

 Svarbiausias asmenybės bruožas – siekimas laisvai realizuoti savąsias galias. 

 Vaikas pakankamai giliai įsisavina tik jo poreikius atitinkančią medžiagą. 

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

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

Ugdant vaikus, būtina atsižvelgti į tai, kad: 

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

aplinkos. 

 Siekiant ugdymo kokybės ir pažangos, būtina atsižvelgti į tai, ką vaikas jau žino ir ką 

moka, numatyti ką gali sužinoti padedant ugdytojui.  

Vaikų visapusiško ugdymo svarba akcentuojama teisės aktuose:  

Lietuvos Respublikos valstybinėje švietimo strategijoje 2013-2022 m. numatoma „suteikti 

mokiniams <...> palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti 

specialiuosius poreikius.“ Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. 

Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983) 24 straipsnyje teigiama, kad valstybės dalyvės imasi 

priemonių, leidžiančių „informuoti visus visuomenės sluoksnius, ypač tėvus ir vaikus, apie vaikų 

sveikatą ir mitybą <…> kelių nelaimingiems atsitikimams užkirtimą, taip pat sudaryti jiems 

galimybę lavintis ir tokiomis žiniomis pasinaudoti; plėtoti švietimą ir paslaugas sveikatos 

priežiūros <…> srityje. 

Šiame straipsnyje akcentuojama vaiko teisė gyventi sveikoje ir saugioje aplinkoje, įgyti 

žinių apie sveikatą ir jomis naudotis. Šiuolaikinėje visuomenėje tai yra labai svarbu, nes kinta 

gyvenimo aplinka, daugėja negatyvių sveikatai veiksnių, daugėja sveikatos sutrikimų, susijusių su 

netinkamu gyvenimo būdu. Vaikai nuo mažens turi teisę žinoti apie gyvenimo būdo įtaką 

sveikatai. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-

1281) 22 straipsnyje teigiama, kad „sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis – saugoti ir stiprinti 

mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais)”. Tam pasiekti 

„mokyklos rengia ir įgyvendina sveikatos stiprinimo programas. Jos gali būti remiamos iš 

valstybės ir (ar) savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo tikslinių programų ir kitų lėšų.“ 

Vaiko gerovės politikos koncepcijos (Žin., 2003, Nr. 52-2316) 3.3.26 skyriuje teigiama, 

kad „vaikui užtikrinama gera sveikatos priežiūra. Daug dėmesio skiriama vaiko sveikatinimo 

programoms. Tam kuriamos ir įgyvendinamos nacionalinės programos: <…> suteikiančios 
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galimybę gauti kiekvienam vaikui būtinas žinias apie sveikatos išsaugojimą, stiprinimą, ligų 

profilaktiką; padedančios užkirsti kelią žalingų įpročių atsiradimui <…>”. 

Kauno vaikų lopšelis- darželis „Lakštutė“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, LR švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės  aktais, Specialaus ugdymo įstatymais, Kauno   

miesto savivaldybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo 

departamento švietimo ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, vaikų darželio nuostatais, vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis. 

4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

 INDIVIDUALIZAVIMO -   atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius, tėvų  

                                                lūkesčius, atskleisti vaiko prigimtines galias; sudaryti sąlygas 

                                                vaiko individualiajai patirčiai kaupti, orientuojantis į skirtingus  

                                                pasaulio pažinimo būdus. 

  INTEGRALUMO -              garantuojamas vaiko asmenybės skleidimasis, harmoningumas; 

                                               fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna; vaiko pažinimo,  

                                                jausminės ir veiklos patirties darna; užtikrinama vaiko ugdymo  

                                                šeimoje ir darželyje darna. 

  VIENINGUMO  -                 ugdymo turinys suprantamas kaip nesibaigiantis dvasinio ir  

                                                materialaus pasaulio pažinimo procesas, užtikrinantis darną tarp 

                                                vaiko fizinių ir psichinių galių; siekiama sąryšio tarp kompetencijų; 

                                                šeimos, darželio ir pradinės mokyklos ugdymo tikslų ir principų  

                                                vieningumo. 

   DIFERENCIJAVIMO -       vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualius gebėjimus, ugdymo    

                                                šeimoje tradicijas ir vaikų patirtį; taikomi skirtingi poveikio būdai ir   

                                                metodai; sudaromos palankios sąlygos ugdymuisi ypatingų poreikių  

                                                vaikams (spec. poreikių, gabių, vaikams iš probleminių šeimų). 

 
 

5. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
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Tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

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

pažintinius poreikius. 

Uždaviniai: 

  1. Bendromis šeimos ir darželio pastangomis garantuoti ikimokyklinio amžiaus vaikams 

(1,5 – 7 m.) kokybišką ugdymą ir globą. 

2. Sukurti vaiko poreikius ir gebėjimus atliepiančią, funkcionalią, jaukią, fiziškai ir 

psichologiškai saugią ugdomąją aplinką. 

   3. Sudaryti sąlygas vaiko socialinių įgūdžių formavimui(si) atsižvelgiant į šeimos 

sociokultūrinę aplinką. 

               4. Stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, užtikrinti jo saugumą, tenkinti judėjimo 

poreikį, lavinti ištvermę ir savitvardą. 

  5. Siekti, kad meninė saviraiška natūraliai išplauktų iš vaiko individualybės, jo amžiaus   

galimybių ir gebėjimų. 

 6. Skatinti vaiką eksperimentuoti, žaisti, sieti kalbinę raišką su kitomis saviraiškos 

formomis, ugdyti pagarbą knygai. 

       7. Plėtoti pažinimo įgūdžius sudarant vaikui galimybę stebėti, pažinti, atrasti, vaizduoti. 

6. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

Ugdymo turinys orientuotas į individualų darbą su kiekvienu vaiku, atsižvelgiant į jo 

sveikatą, fizinį išsivystymą, lytį bei psichines savybes. Ugdymo turinyje atsispindi vaiko 

poreikis žaisti kaip jo saviauklos, lavinimosi bei ryšių su aplinka organizavimo būdas. 

Ugdymo turinys išdėstomas taip, kad vaikas galėtų įgytį įvairią komunikacinę patirtį, 

išsiugdyti kalbos jausmą. Ugdymo metu turinys atitinka vaiko amžiaus ypatybes, suteikia teisę 

jam savitai reikštis, bendrauti vaizdu. Vaidindami vaikai išgyvena kūrybinį pakilimą. Vaiko 

muzikinė patirtis formuoja muzikinio skonio pradmenis. 

Ugdymo turinys orientuotas į natūralų vaiko domėjimąsi aplinka ir gamta, į pasaulio 

pažinimą įvairiais būdais, į savo vietą šeimos, darželio ir bendruomenės gyvenime. 

Ugdymo turinys pritaikytas visiems įstaigos vaikams, orientuotas į vaikų gebėjimus ir 

patirtį, jų poreikius ir tėvų lūkesčius. 

Ugdymo turinys modeliuojamas pagal ugdymo  kompetencijų  sritis, orientuotas į 

esminius gebėjimus  ir vaiko veiksenas. 
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Kad įgyvendintume ugdymo turinio tikslus ir uždavinius ugdymo organizavimo forma 

– įvairi vaikų veikla: visos grupės, mažos vaikų grupelės arba individuali vieno vaiko veikla. 

Ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmės garantija – vaiko esminių gebėjimų ir  

vertybinių nuostatų formavimas, proto lavinimas, gabumų ugdymas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo skatinimas, vaiko veiklos originalumas, kūrybiškumas ir kt.          

 
SOCIALINĖ 

KOMPETENCIJA 

 

VAIKO VEIKSENOS 

 Esminiai gebėjimai 

 

-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. 

 

 

 

 

-Atpažįsta ir įvardina savo 

emocijas ar jausmus bei jų 

priežastis,įprastose situacijose 

emocijas ir jausmus išreiškia 

tinkamais, kitiems priimtinais 

būdais, atpažįsta ir įvardina 

kitų emocijas ar jausmus, 

bando į juos atsiliepti 

(paguosti, užjausti), keisti 

savo elgesį (susilaikyti, 

neskaudinti, atsižvelgti į kito 

norus). 

 

-Ilgesnį laiką sutelkia dėmesį 

klausymui, stebėjimui, 

veiklai, įsiaudrinęs geba 

nusiraminti,bendraudamas su 

kitais bando kontroliuoti savo 

žodžius ir veiksmus. 

 

-Pasitiki pedagogais, juos 

gerbia, ramiai jaučiasi su jais 

kasdieninėje ir neįprastoje 

                           1,5-3 metų vaikai 

 

Reaguoja į pasakytą savo vardą. 

Save nusako įvardindamas jam priklausančius daiktus. 

Moka ir mėgsta klausti suaugusiojo ,,o kodėl?“, ,,o kas čia?“, 

klausinėja apie kitų grupių vaikus, domisi, kodėl čia tiek daug 

vaikų. 

Įvardina save ,,Aš berniukas, aš mergaitė“. 

Pasako ko nori, ko pageidauja. 2-3 m. vaikas girdi suaugusiojo 

patarimus, reikalavimus, bando laikytis bendros tvarkos. 

Gali daug kartų kartoti savo veiksmą, kol jį pavyks atlikti. 

Nuolat kartojant atsiranda įgūdžiai, formuojasi poreikis tvarkyti, 

surinkti ir sudėti į vietas žaislus. 

Žaisdamas vaikas mėgina bendrauti, užmegzti ryšius su šalia 

esančiu vaiku, gerai jaučiasi bendraudamas, kviečia vaikus 

bendrai veiklai. 

                               3-6 metų vaikai 

Domisi aplinka, susipažįsta su vaikais, stengiasi su jais 

susidraugauti. 

Greitai pritampa prie kolektyvo, būna aktyvūs ir žingeidūs. Tuo 

tarpu kiti adaptuojasi sunkiau, ilgiau.  

Žino savo vardą, pavardę, noriai žaidžia vardų žaidimą ,,Kas aš 

– kas tu?”. 

Pagal pažįstamas raides išskiria savo ir kitų vardus.    

Žino sąvokas ,,mano daiktai”, ,,mano žaislai” ir kt. 

Saugoja savo nuosavybę, nusprendžia kada ir kuo dalintis su 

draugais.  

Atkreipia dėmesį į mergaičių ir berniukų skirtumus. 

Eksperimentuoja kas greičiau pamatys, išgirs, pajus ir kt.  

Mėgina suvokti savo vidinį pasaulį. Nori ,,pasislėpti” už savo 

žodžių, jausmų. Svarsto kaip sugrupuoti savo pojūčius; suvokia, 

kad gali ne tik jausti, bet ir išsakyti savo mintis (jaučiu, galvoju, 

išsivaizduoju). 

Laikosi doro ir oraus elgesio taisyklių. 

Vaikas pasakoja draugams kaip ir kur jis gyvena, kokį augintinį 

prižiūri, ką jis mėgsta ir kt. 

Klausinėja auklėtojos kur ji gyvena, ar turi vaikų, tėtį, mamą? 

Apibūdina savo šeimą žaisdami, piešdami.               

Po kiekvienos šventės vaikai pasakoja kaip linksminosi 

namuose, kur buvo išvykę, ką matė.      
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aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai 

reiškia jiems savo nuomonę, 

tariasi, derasi; žino, kaip 

reikia elgtis su nepažįstamais 

suaugusiais. 

 

-Supranta, kas yra gerai, kas 

blogai, draugauja bent su 

vienu vaiku, palankiai 

bendrauja su visais 

(supranta kitų norus, dalinasi 

žaislais, tariasi, užjaučia, 

padeda), padedamas supranta 

savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems. 

 

Turi pastovius draugus grupėje, tačiau susidraugauja ir su kitais 

(žaidžia, dalinasi žaislais).  

Bendrauja kurdami, fantazuodami, piešdami savo svajones, 

mėgiamus žaislus ir kt. 

Vertina draugų darbus ir būna tolerantiški ir kilnūs.  

 Būdamas kitoje erdvėje, tyrinėja, stebi, apmąsto apie kitus 

vaikus, išbando naujus elgesio būdus, girdi suaugusiųjų 

aiškinimus ir pasijunta reikšmingu asmeniu, lygiaverčiu 

suaugusiam. 

Varto enciklopedijas, albumus, knygas, prisimena stebėtas 

televizijos laidas, filmus ir aiškinasi kas kasdieniška ir 

įdomiausia žmonių gyvenime .  

Žaidžia įvairius stalo žaidimus susijusius su žmonių 

profesijomis. Pasakoja ką veikia jų tėveliai, artimi žmonės, 

draugai. 

Žino kokios paslaugų tarnybos yra Palemone,  dalyvauja 

išvykose į S. Nėries muziejų, išmoksta eilėraščių. 

Apsilanko: 

Palemono bažnyčioje; 

Palemono mokykloje; 

Bibliotekoje; 

Prie Kauno marių; 

Palemono geležinkelio stotyje. 

Domisi tautiniais simboliais. Atskiria herbą ir Gedimino stulpus. 

Moka giedoti himną 

 

PRIEMONĖS: Įvairios knygos (lytėjimo, paveikslėlių, garsų, spalvų, pasakų), vaikiškos enciklopedijos, 

trafaretų knygelės, įvairūs žaislai, siužetiniai žaislai, lėlių vežimėliai, vaikiški parduotuvės vežimėliai 

ir kiti ratiniai žaislai, buteliukai, patalėliai ir lopšiai lėlėms,  žaislinis telefono aparatas, skrybėlės 

ir rankinės, puodai, keptuvės, plastmasiniai indai ir virtuvės reikmenys, plastmasiniai, mediniai ar 

guminiai žaisliniai automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, lėktuvai ir traukiniai, mediniai 

šaukštai, plastmasiniai plaktuvai, guminės mentelės, berniukų ir mergaičių vaidmenims skirti 

rūbai, pakabinti ant žemų kabyklų, ir aksesuarai - kepurės, batai, šalikai ir papuošalai, lėlės, 

atstovaujančios skirtingoms etninėms grupėms, jų rūbeliai ir patalai,vaikiškos šluotos ir kitos 

valymo priemonės, maisto produktų plastikiniai pakaitalai, tušti maisto pakeliai, dėžutės, 

plastikiniai, metaliniai matavimo puodeliai ir šaukštai, žaislinė buitinė technika, padėklai 

puodams, prijuostės, šluostės, stalo įrankiai, receptų kortelės su paveiksliukais ir žodžiais, 

kalendoriai, lipdukai, telefono abonimentų ir adresų knyga, pieštukai, kulinarinės knygos, 

skelbimų lenta, namų interjero detalės, loto ir kiti stalo žaidimai, su profesija susijusios 

priemonės – batai, gaisrininkų šalmai, darbinės pirštinės, stetoskopai ir t.t. 

 

SVEIKATOS SAUGOJIMO 

KOMPETENCIJA 

VAIKO VEIKSENOS 

Esminiai gebėjimai 

 

-Tvarkingai valgo, 

savarankiškai atlieka 

savitvarkos veiksmus: 

apsirengia ir nusirengia, 

naudojasi 

tualetu. Prižiūri savo išorę: 

prausiasi, šukuojasi. Saugo 

                         1,5-3 metų vaikai 

Bando savarankiškai valgyti ir gerti iš puodelio 

Pereina nuo paprastų prie sudėtingesnių judesių. 

Daug juda: laipioja kopėtėlėmis, supasi, bėgioja salėje ir lauke.  

Juda įvairiomis kryptimis, įvaldo judėjimo įgūdžius, stumia, 

tempia žaislą, džiaugiasi judėjimo teikiamu malonumu. 

Spardo kamuolius- žaidžia ,,futbolą“, mėtosi kamuoliu, paspiria 

kamuolį.  
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savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. 

 

-Eina, bėga, šliaužia, ropoja, 

lipa, šokinėja koordinuotai, 

išlaikydamas pusiausvyrą, 

spontaniškai ir tikslingai, 

atlieka veiksmus, kuriems 

būtina akių-rankos 

koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. 

 

-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. 

 

 

                          3- 6 metų vaikai 

Mokosi saugaus eismo taisyklių, varto knygeles, žaidžia loto ir 

kt. žaidimus su saugaus eismo ženklais. 

Atskiria gerus ir blogus poelgius pagal pasakų veikėjus, 

knygeles ir žaidimus. 

Žino, kad žirklės, peilis, degtukai ne mažų vaikų žaisliukai. 

Laikosi asmens higienos taisyklių. 

 Saugiai juda  įvairiomis kryptimis, vengia susidūrimų.   

Atlieka fizinius pratimus lauko aikštelėje kliūčių ruože: 

landžioja po puslankiais, laipioja stačiomis ir gulsčiomis 

kopetėlėmis ir kt. 

Moka judėti pagal muziką, ritmiką įvairiomis kūno dalimis. 

Derina rankų judesius atlikdami manipuliacinius veiksmus; 

išlaiko  pusiausvyrą, kojos judesio koordinaciją. 

Žaidžia judrius ir ramius žaidimus su ėjimu, bėgimu, 

šokinėjimu, sviedinio mėtymu, gaudymu, pralindimu ir kt. 

Laikosi žaidimų taisyklių. 

Žaidžia su mašinėlėmis saugaus eismo juostoje, mokosi saugaus 

eismo taisyklių, išdėlioja įvairius kelio ženklus, atrinkdami tuos, 

kurie tinka žaidimui. 

Aiškinasi kelio ženklų reikšmę, pasakoja kaip saugiai pereiti 

gatvę, atsargiai važinėti dviračiu. 

Stengiasi gražiai bendrauti, sugeba susikaupti, elgtis mandagiai.  

Valgo valgykloje prie gražiai padengtų stalų, moka naudotis 

šaukštu, šakute. 

Suvokia sveiko ir įvairaus maisto naudą. 

Mokosi megzti, nerti vašeliu. Saugojasi, kad neužgautų vienas 

kito.  

Tyrinėja kaip judesys priklauso nuo greičio, laksto vingiais, 

zigzagais. 

 Improvizuoja. ,,Kalbėdami” judesiu panaudoja ratelio 

elementus plastiniame rankos judesyje. 

Vaizduoja gyvybės tarpsnius ir būvius, darbo veiksmus, gamtos 

reiškinius ir kt. 

Judesius atlieka visa jėga, jo veiksmai panašėja į suaugusiojo, jis 

ridena, tempia, meta. 

Atlieka  įvairius judesius keisdamas kūno padėtį, naudodamas 

įvairius įrankius. 

Atlieka pratimus ant lygiagrečių, šliaužia suoliuku, lenda po 

puslankiu ir t.t. 

Mėto kamuolius kaire ir dešine ranka, spiria įvairius 

kamuoliukus, spaudžia kamuoliuką rankose ir t.t. 

Moka rasti savo vietą eilėje, išsiskaičiuoti. 

 

 

PRIEMONĖS: Kamuoliai, manipuliaciniai žaislai ( gali išardyti ir sudėti, pripilti ir išversti, 

sudėti į krūvą ir nugriauti bei kratyti), veikliosios dėžutės (tai žaislai su atsidarančiomis 

durelėmis , sukamais diskais, traukiamomis rankenėlėmis, spaudžiamais mygtukais, (juos galima 

tvirtinti prie baldų, jais treniruojami riešai bei rankų raumenys), stumiami ir traukiami žaislai, 

žaislinės transporto priemonės, žaislinės statybinės detalės, kubelių rinkiniai, dideli kubai, 

plakatai,, Aukime sveiki ir saugūs‘‘, įvairaus dydžio kamuoliai, lazdos, lankai, smėlio maišeliai, 

kėgliai, gumos, šokdynės, raketės, teniso kamuoliukai, kopėtėlės, tiltelis, tunelis, kaspinai ir 
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skarelės, grotuvas, kelio ženklai, telefono aparatai, kalendoriai lipdukai, telefono abonentų ir 

adresų knyga, loto ir kiti stalo žaidimai, popierius ir rašymo priemonės, valymo priemonės: 

kempinės, šluotelė su semtuvėliu ir t.t., balti ar žali marškiniai, slaugytojos kepurė, binto ir 

pleistrų, blankų ir žymeklių receptams rašyti, žaislinis švirkštas. 

 

PAŽINIMO 

KOMPETENCIJA 

VAIKO VEIKSENOS 

Esminiai gebėjimai: 

 

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. 

 

Daiktų (realių ar pavaizduotų) 

kiekį apibūdina skaičiumi, 

susieja skaičių su atitinkamu 

jo simboliu. 

Sudaro, palygina daiktų 

grupes pagal kiekį. Apibūdina 

daikto vietą tam tikroje daiktų 

eilėje. Sudaro, pratęsia 

įvairias sekas, randa praleistus 

jų narius. 

Skiria daiktų spalvą ir formą, 

dydį, dydžių skirtumus, daikto 

vietą ir padėtį erdvėje, sieja 

daiktus su jų vaizdais 

nuotraukose, piešiniuose. 

Pastebi laiko tėkmės 

požymius. Tapatina, grupuoja, 

klasifikuoja daiktus. Supranta 

ir vartoja žodžius, kuriais 

apibūdinamas atstumas, ilgis, 

masė, talpa, tūris, laikas, 

daiktų panašumai ir skirtumai, 

daiktų tarpusavio ryšiai, 

santykiai, padėtis vienas kito 

atžvilgiu. 

 

Aktyviai tyrinėja save, 

socialinę, kultūrinę ir gamtinę 

aplinką, įvaldo tyrinėjimo 

būdus (stebėjimą ir bandymą), 

mąsto ir samprotauja apie tai, 

ką pastebėjo, atrado, pajuto, 

patyrė. 

Domisi tuo, kas nauja, 

                                 1,5- 3 metų vaikai 

 Tyrinėja daikto savybes, eksperimentuoja su daiktais visaip 

juos dėliodami, pritaikydami vis naujoje aplinkoje. 

Vaikai mokosi laisvai kurti vis naujus ryšius tarp daikto, 

veiksmo ir žodžio. Manipuliuoja žaislais suteikia jiems 

simbolinę prasmę, kuri jam reikalinga. 

Pervadina daiktus ir su jais atliekamus veiksmus, išreiškia juos 

žodžiais, mintyse projektuoja būsimą veiksmą. Pasakoja daug ir 

sugeba veiklos metu daiktus perkeisti, perstatyti juos į kitą vietą.  

Klasifikuoja. 

Pasivaikščiojimų metu mažyliai stebi mus supančią aplinką, 

gamtą, tyrinėja augalus, vabzdžius ir kt. Žaisdami 

eksperimentuoja su smėliu, bendrauja vieni su kitais. 

 

                             3- 6 metų vaikai 

 

Įvardina aplinkoje esančius daiktus, rodo savo draugams ką 

naujo pamatė grupėje, tariasi kur galima panaudoti vieną ar kitą 

daiktą. 

Apžiūrinėja senus daiktus (lygintuvą, medinius šaukštus, molio 

indus ir kt.), pasivaikščiojimų metu stebi medinių namų 

architektūrą, koplytstulpius ir kt.  

Lygina senosios ir naujosios kultūros apraiškas. 

Su padidinimo stiklu tyrinėja pievą, apžiūri gėles, savo odą; 

veidrodyje- pasimaivo, rodo grimasas. 

Išvardina daug apibendrinančių žodžių: drabužiai, baldai, 

avalynė, indai ir kt. kas įeina į jų sudėtį ne visi sugeba išvardinti. 

Siekia pasiimti žaislų nuo lentynų. Įsitikina, kad ūgis turi didelę 

reikšmę: vienas vaikas lengvai pasiekia, o kitas- ne; ima įvairaus 

dydžio daiktus pirštais, ranka. Mėgina lyginti daiktus dėdami 

vieną ant kito, šalia vienas kito ir t.t. 

Matuoja daiktų ilgį sutartiniais matais: sprindžiu, liniuote, 

centimetru. 

Greitai sugeba pritaikyti įvairias medžiagas savo veikloje, 

modeliuojant nesudėtingas konstrukcijas. 

Dėlioja korteles su paveikslėliais ir ieško tapačių daiktų, 

vienodų figūrų. 

Eksperimentuoja priskirdami daiktus grupei pagal išorinį 

požymį, pagal medžiagą, pagal paskirtį. 

Suvokia priešingybių ryšius: šilta- šalta, daug- mažai, diena- 

naktis ir kt.  

Nagrinėja funkcinius, nuoseklumo, pasikartojimo, 

priklausomybės ryšius pateikdami pavyzdžių iš savo patirties. 

Manipuliuoja įvairių daiktų grupėmis: pagaliukais, akmenukais, 

skrituliukais ir kt. vaikai įgyja supratimą apie kiekį, vartoja 
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palankiai nusiteikęs naujoms 

veikloms. 

sąvokas- vienas, daug, mažai. 

Laisvai skaičiuoja iki 10, skaičiuoja ir atskaičiuoja nurodytą 

kiekį daiktų. Pažįsta skaitmenis. Suvokia, kad kiekis nepriklauso 

nuo skaičiuojamų objektų prigimties. 

Vartoja kelintinius skaitvardžius skaičiuodami daiktų eiles 

(kaladėlių, indelių ir kt.), atsako į klausimus: kelintas, kiek iš 

viso. 

Piešia daiktus ir juos sunumeruoja. 

Vaikščioja po visas grupės patalpas, susipažįsta su aplinka, 

žaislais ir daiktais joje. Pažindamas savo erdvę greičiau 

adaptuojasi darželyje. Tyrinėdami darželio teritoriją, vaikai 

mato ir mūsų kaimynus, stebi kas vyksta jų kieme, lygina su 

darželio kiemu. 

Mokosi skirti kairę ir dešinę savo kūno pusę, judėdami nurodyta 

kryptimi. 

Orientuodamiesi į savo kūno padėtį, dėlioja daiktus savo 

dešinėje, kairėje, prieš save, toli nuo savęs ir kt. 

Mokosi perskaityti simbolius ir pasuka reikiama kryptimi. Pagal 

nubraižytą planą atkuria daiktų padėtį ir nusikopijuoja piešimo 

lape. 

Mokosi piešinyje išnaudoti visą lapo erdvę. Žaisdamas stengiasi 

išnaudoti grupės erdvę, palikdamas vietos draugams. 

Pasakoja ką veikia per dieną darželyje ir namuose, suvokia 

paros dalis ir jas įvardina. 

Vartoja sąvokas: vakar, šiandien, rytoj. 

Tiksliai išvardina savaitės dienas. Įdomiausius savaitės darbus 

jie išreiškia vizualiai. 

Domisi kokie požymiai būdingi metų laikams; kam ir koks metų 

laikas labiausiai patinka. 

Pasakoja kokias šventes mėgsta, kokių dovanų jų metu laukia. 

Kalbasi apie gimimo dienas. 

Oro kalendoriuje žymi kiekvienos dienos orus. 

Mokosi skirti paros trukmę pagal gamtos reiškinius- šviesos ir 

tamsos ciklą; pagal pokyčius gamtoje; pagal žmonių darbus 

kaime. 

 Pažįsta  laikrodį, pasako valandas ir minutes. 

Pasivaikščiojimo metu vasarą stebi laiką pagal gėles. 

Pastebi natūralioje aplinkoje esančius gyvūnus. 

Varto enciklopedijas, žaidžia įvairius loto, pamėgdžioja 

paukščių balsus, mokosi eilėraščių, pasakoja apie savo 

mėgiamus gyvūnėlius. 

Vartydami informacinę literatūrą, išsiaiškina gyvūnų 

panašumus- visiems jiems reikia maisto, oro ir vandens, visi 

juda; skirtumas- maži-dideli, šliaužia, bėga, skraido ir kt., 

leidžia skirtingus garsus ir t.t. 

Kalba apie gyvūnus, kuriuos myli ir apie tuos, kurių bijo. 

Jaučia meilę katytei, šuniukui. 

Sąmoningai rūpinasi gyvūnais, juos globoja, daug apie juos 

pasakoja. 

Pasakodami apie namuose ar kaime auginamus gyvūnus, 

dalinasi savo patirtimi: glostė, šėrė, maitino, girdė ir t.t. 

Stebi augalus artimiausioje aplinkoje. 
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Pavasarį mato žydinčias žibutes, raktelius, šilagėles, šalpusnius 

ir t.t. 

Pirmieji pavasario žiedai pražysta vaikų piešiniuose. 

 Pasiskirstę grupelėmis bando auginti amarilį, stebi savo augalą, 

laukia kol jis sukraus žiedą, matuoja ir fiksuoja kiek jis paaugo. 

Visus duomenis pasižymi sąsiuvinyje. Lygina su kitais augalais. 

Dauginamos įvairios sėklos ir auginamos vazonėliuose. Stebi jų 

dygimą ir augimą. Žymi kiekvienos sėklos ūgį vizualiai. 

Pamerkia vyšnios šakeles ir laukia, kol jos susprogs, stebi kaip 

lenda pirmieji tulpės lapeliai. 

Stebisi, kad augalai po sniegu užmiega. 

 Aiškindamiesi apie Žemę ir Dangų, Saulę ir Mėnulį sugrupuoja 

šiuos objektus į dvi dalis: Žemė- žemai, Dangus, Saulė ir 

Mėnulis- aukštai. Žemę galima paliesti ranka, o į Dangų tik 

pasižiūrėti. 

Pasakoja, kad viskam, kas gyva, reikia daug vandens. 

Papasakoja kokius orus praneša televizija; ieško informacijos 

leidiniuose- geografijos atlasuose orų krypčių, varto laikraščių 

puslapius su orų prognozėmis. 

 Mėgina suprasti, kad čia ir dabar- viskas pasaulyje susiję vienas 

su kitu. 

 

 

PRIEMONĖS: Plastikinės ar guminės gyvūnų, žmonių figūrėlės ir mašinėlės, vielinis plaktuvas, 

plastmasiniai rėžtukai, vandens/ smėlio malūnai, vandens indai, grėbliukai, kastuvėliai, 

laistituvėliai, rėčiai, kiaurasamčiai, formelės, samčiai, bertuvės, šiaudai, šiaudeliai burbulams 

pūsti, saugūs( kad vaikai neužspringtų) priemonių rinkiniai: kriauklės, plunksnos ir kankorėžiai, 

gyvūnai ir maistas, gyvūnų būstai (narveliai, akvariumai ir pan.), gyvūnus ir jų aplinką 

vaizduojantys rinkiniai (kaimo ūkis, zoologijos sodas, naminiai augintiniai), svarstyklės, 

tyrinėjimo įrankiai (didinamasis stiklas, pipetė, pincetas, replės), indai rūšiavimui ir matavimui, 

augalų sėklos, magnetai, rinkiniai ( kriauklių, sėklų, akmenukų, lapų), popierius ir rašymo 

priemonės, knygos, žurnalai ir plakatai, sterilizuotas baltas smėlis, vanduo, apsauginiai rūbai, 

vaikiškos darbinės pirštinės, kibirėliai, matavimui skirti puodukai ir šaukštai, formelės, semtuvai, 

piltuvėliai, plastikiniai buteliai, laistytuvai, plaktuvai,valymo priemonės, kempinės,plaušinė 

šluota, šluotelė su semtuvėliu, kastuvėliai, grėbliukai,laistytuvai, maišai šiukšlėmsir t.t. 

 

KOMUNIKAVIMO 

KOMPETENCIJA 

VAIKO VEIKSENOS 

Esminiai gebėjimai: 

Klausosi ir supranta kitų 

kalbėjimą, kalba su 

suaugusiaisiais ir vaikais 

natūraliai, laisvai 

išreikšdamas savo 

išgyvenimus, patirtį, mintis, 

intuityviai junta kalbos grožį. 

 

Atpažįsta ir rašinėja raides, 

žodžius bei kitokius 

simbolius, pradeda skaitinėti. 

 

                                       1,5 -3 metų vaikai 

Kalba dar neaiškiai, dažnai klysta, tačiau mokosi kalbos 

kaupdami patirtį, pamėgdžioja su jais bendraujančio suaugusiojo 

,,stilių“. 

Pasakoja tai, ką jie jaučia, mato, girdi; išreiškia savo emocijas, 

todėl, kai jiems pristinga žodžių, sukuria savus, išreiškiančius 

konkrečias prasmes. Jam visai nesvarbu kalbos tikslumas, 

aiškumas.   

 Klausosi išraiškingai skaitomų įvairių  garsų pamėgdžiojimų, 

greitakalbių, pajuokavimų, muzikinių įrašų ir kt. 

Žaismingai pakartoja įvairius garsus. 

Dainuoja daineles, jas imituoja judesiais, linksmai sukasi 

rateliu,deklamuoja trumpus eilėraščius. 

Varto spalvingas paveikslėlių knygas, pastebi ir atranda jiems 
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žinomus daiktus bei situacijas.  

Knygelės yra paprastos, įdomios, aiškios, vaikams suprantamos. 

                                 3-6 metų vaikai  

Stengiasi atkreipti suaugusiųjų dėmesį, užmezga kontaktą 

rodydami naujus drabužėlius, šukuoseną, žaislą, knygelę ir kt. 

Su bendraamžiais jie bendrauja aktyviau: siūlo kartu pažaisti, 

pavartyti knygelę, siūlo naujai atvykusiam vaikui savo 

draugystę, jaučia jam simpatiją (arba ne). 

Suvokia kito vaiko nuomonę, paguodžia nuliūdusį, pasidžiaugia 

su draugu. Nors mažiems vaikams ir sunku nuslopinti pavydo 

jausmą, bet kai kurie labai stengiasi būti geri ir draugiški, ieško 

ir randa žodžių savo nuotaikai išreikšti. 

Labai domisi į grupę ateinančiais žmonėmis; atsakinėja į 

klausimus, pasakoja apie save, apie grupę, rodo savo darbelius, 

žaislus. 

Pastebi savo bendraamžių teigiamas savybes: teisingumą, 

sąžiningumą, intelekto užuomazgas ir juos vertina. Su tokiais 

vaikais nori visi bendrauti, nes su jais galima pasitarti dėl 

bendros veiklos, keistis turima informacija. 

Klausydami skaitomos pasakos arba deklamuojamo eilėraščio, 

trumpo pasakojimo ir vartydami knygeles mėgina atrasti 

nuotaikos iliustraciją, veikėjo atvaizdą. 

Suvokia vaizdo, teksto ir judesio ryšį, intuityviai pajunta, kad 

visa, kas juos jaudina ir domina, galima išreikšti žodžiu, kalba. 

Daug kalba įvairių veiklų metu patys su savimi, komentuoja 

savo atliktą darbą. 

Noriai klausosi ir pamėgdžioja gamtos garsus, moka  linksmų ir 

trumpų eilėraštukų, sako greitakalbes. 

Mėgdžioja savo draugus,  paįvairina kalbinės raiškos būdus savo 

fantazija. Jie nori sudominti draugus, pavaizduoja ką jie sugeba. 

Pažįsta raides ir moka sudėti žodį, žaidžia kalbos priemonėmis, 

kuria juokingus žodžius, džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi savo 

sugebėjimais. 

Pažinimo patirtį įprasmina pokalbiuose apie laikraščius, knygas, 

žurnalus, iliustracijas, nuotraukas, skelbimus. 

Kuria savo pasakas ir iliustracijas joms, mėgsta ,,skaityti” 

garsiai ir išraiškingai. Leidžiamos ,,autorinės” knygelės. 

Pažįsta simbolius, žyminčius grupės patalpas, kuria simbolius 

žyminčius vietas, kurios dar nepažymėtos. 

Štampuoja savo vardo raides, mokosi rašyti šeimos narių 

vardus. 

Moka nusakyti savo būseną, pasakoja kaip jaučiasi šeimos 

nariai, ką jie veikia, ką dirba. 

Domisi sudėtingais reiškiniais, pasakoja, ką jie norėtų patirti, 

pamatyti, turėti, įsigyti. 

Kalbėdami įgyja naujos patirties tobulinti savo šneką, atskleisti 

kalbos individualumą. 

Domisi žodžių reikšmėmis, daug klausinėja, jų sakiniai ilgėja. 

Išsamiai pasakoja pagal paveikslėlių serijas, geba rasti loginį 

ryšį, spontaniškai išreiškia savo mintis stebint tautodailės ir 

kitus meno kūrinius. 
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PRIEMONĖS:Įvairios vaikiškos knygos ( pvz. tautosaka, grožinės literatūros kūriniai, pažintinė 

literatūra, dalykinės knygos ugdymui – abėcėlės ir pan.), dideli albumai, plakatai, darbų grupėje 

pasiskirstymo sąrašai, lentelės, dienotvarkė, abėcėlė, skaitmenys, kiti ženklai, grotuvas su dviem 

ausinių poromis ( ar ausinukais), kompiuterinė rašymo programa, lėlės, magnetinė lenta ir kitos 

priemonės, reikalingos tekstams inscenizuoti, įvairių rūšių liniuotas ir neliniuotas popierius, 

įvairių rūšių pieštukai, žymekliai, abėcėlės, vardų kortelės, atspaudai su raidėmis ir skaičiais, 

įvairios teatro lėlės, lėlės pagalvėlės, minkštos detalės, skalbinių virvė (vaikai iš eilės drabužių 

spaustukais prisega paveikslėlius, iliustruojančius tekstą), flanelinė lenta, magnetinė lenta, 

prijuostė, lėlės ( padarytos iš audinio, ledinukų pagaliukų, popierinių maišelių ar medinių 

šaukštų), rankinės ar nedideli lagaminai, berniukų ir mergaičių vaidmenims skirti rūbai, pakabinti 

ant žemų kabyklų, ir aksesuarai – kepurės, batai, šalikai ir papuošalai, namų interjero 

detalės,pvz.,užuolaidos, staltiesės, nuotraukos, kilimėlis, augalai. 

 

MENINĖ 

KOMPETENCIJA 

VAIKO VEIKSENOS 

Esminiai gebėjimai 

 

Jaučia, suvokia ir apibūdina 

elementarius muzikos, šokio, 

vaidybos, vizualaus meno 

ypatumus, grožisi meno 

kūriniais, džiaugiasi savo ir 

kitų kūryba, žavisi aplinkos 

grožiu, dalijasi išgyvenimais, 

įspūdžiais, pastebėjimais 

vertinimais. 

 

Spontaniškai ir savitai reiškia 

įspūdžius, išgyvenimus, 

mintis, patirtas emocijas 

muzikuodamas, šokdamas, 

vaidindamas, vizualinėje 

kūryboje. 

 

Jaučia kūrybinės laisvės, 

spontaniškos improvizacijos 

bei kūrybos džiaugsmą. 

 

                             1,5-3 metų vaikai 

 

Noriai piešia pieštuku, akvarele, kreidelėmis. 

Stengiasi, kad jo piešinėlis būtų gražus, kad juo galėtų 

pasidžiaugti aplinkiniai. Vaikas lygina savo darbą su draugo 

darbu, kopijuoja. 

Pirmieji bandymai nedrąsūs, su laiku saviraiškos būdai ir 

įgūdžiai tobulėja, lavėja. 

Pažįsta 2-3  spalvas, savarankiškai pasirenka priemones, keičia 

sau nepatikusį variantą. 

Noriai klausosi muzikos, kuri jam patinka ir kuri jam padeda 

geriau adaptuotis lopšelyje. 

Labiausiai patikusį kūrinėlį prašo pakartoti.   

Pasaulį suvokia jausmais, emocijom, pasitelkia intuiciją ir 

sugeba išreikšti savo įspūdžius bei nuotaiką, pajusdamas 

teigiamas emocijas.  

                                    3 - 6 metų vaikai 

Laisvai žaidžia grafinėmis priemonėmis, flomasteriais, 

minkštais pieštukais, išreiškia savo būsenas linijomis ir 

atskleidžia savo gebėjimus. 

Piešdami dideliuose lapuose išmoksta nebijoti erdvės, pratinasi 

savo darbui rasti vietą, pasitaria su draugais ką ir kur piešti, 

derinasi vieni prie kitų ir sukomponuoja vientisą piešinį. 

Lauke sudėlioja įvairius ,,piešinius”, ornamentus. 

Stebi gamtos reiškinius, pavaizduoja piešiniuose, atkuria 

didžiausią įspūdį palikusias šventes. 

Vaizduoja metų laikus, išskiria jiems būdingus reiškinius, 

požymius. 

Mėgsta piešti spalvotais pieštukais, nes tai jiems prieinamiausia 

saviraiškos priemonė, teikianti daug džiaugsmo ir patogi 

naudojimui. 

Piešia smulkaus piešimo, nedidelio formato darbelius- 

miniatiūras. 

Piešia ant mažų vatmano lapelių; stebisi, kad ir mažame 

piešinyje gali tilpti daug detalių. 

Sugeba pasidaryti įvairaus formato vitražėlių, kuriais papuošia 
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langus. 

Lauke vaikai stebi gyvą ir negyvą gamtą lytėjimo, regėjimo ir 

kitais pojūčiais, fiksuoja savo mintimis regėtus vaizdus, kaupia 

patirtį saviraiškai. 

Moka taisyklingai laikyti pieštukus, flomasterius, plunksnakotį. 

Laisvai vedžioja piešimo priemones po lapą. 

Moka naudotis žirklėmis, liniuote. 

Tapydami akvarele noriai žaidžia spalvomis. 

Tyrinėja akvarelinį popierių, liečia rankomis, apžiūrinėja 

teptukus, dažus. 

 Susipažįsta su pagrindinėmis spalvomis: raudona, geltona ir 

mėlyna. 

Į indelį prisipila vandens ir pradeda tapyti. 

 Akvarele tapo ant šlapio popieriaus, stebi kaip susilieja spalvos 

ir atsiranda vis nauji atspalviai. 

 Tapydami atskiria ir įvardina kai kurias spalvas ir atspalvius, o 

vėliau ir daug spalvų . 

 Metų laikus tapo ant didelio formato lapų, nes tokiuose lapuose 

atsispindi ne tik gamtos, bet ir vaikų nuotaika. 

Derina mišrias technikas, atranda vis kitokius aplinkos vaizdus, 

juos savaip pagražina, atgamina jį supantį pasaulį. 

Varto reprodukcijų albumus, domisi kūrinių spalvomis, 

formuoja savo dailės suvokimo žodyną.    Tautodailės elementus 

panaudoja savo darbuose dekoruodami ,,kraičio skrynias”, 

,,kuparus”, juostas, margindami velykaičius, piešdami verbas ir 

kt. ornamentus.  

Kruopščiai įvairia technika ir raiškos būdais vaizduoja tautinę 

simboliką. 

Štampuodami naudoja įvairias priemones, labiausiai mėgsta 

bulvių, morkų, štampelius, o taip pat manipuliuoja teptuku. 

Ant didelio formato lapų daro atspaudus pirštais, delnais, 

pėdomis. Kuria ir suvokia save. 

Štampuoja teptuku įvairiais būdais (teptuko šonu, viršūnėle, 

spaudžiant teptuką, vos jį liečiant ir kt.). 

Sulenkia popieriaus A4 formato lapą per pusę, vienoje pusėje 

nutapo spalvinį vaizdą, suspaudžia lankstinį ir sukuria 

monotipijos pavyzdį (etalonas- drugelis). 

Domisi įvairia lipdomąja medžiaga, ją čiupinėja, uodžia, 

klausinėja.   Lipdo darbelius pagal savo norą, lavindami rankų 

judesių koordinaciją. 

Paruošia lipdomąją medžiagą ir lipdo iš vieno gabalo 

(skulptūrinis principas); lipdo iš kelių gabalų, naudodami įvairią 

gamtinę medžiagą (konstrukcinis principas); lipdo reljefinį 

vaizdą ant plokštumos; 

papildo lipdinius smulkiomis detalėmis, papuošia brūkšneliais, 

taškeliais, gamtine medžiaga; 

Moka naudotis steka, peiliuku. 

Jie kuria savo statinius, randa jiems vietą grupės erdvėje. 

Statiniams paįvairinti vaikai pasirenka ir pritaiko papildomas 

detales: audinio atraižas, lėlių indelius, mašinėles ir kt.  

 Nustato kurioje grupės erdvėje tinka vienas ar kitas statinys 

arba derinys. 



 18 

Prisirenka įvairios gamtinės medžiagos (kankorežių, gilių, 

kaštonų, spyglių, įdomesnių šakelių ir kt.) ir kartu su pedagogu 

arba savarankiškai gamina žaislus eglutei, žaidimams, 

konstruoja įvairius dirbinėlius tėveliams ir kt.  

 Pagamina nesudėtingą darbelį- mobilį (spiralę). 

Savarankiškai lanksto pagal origamio techniką nesudėtingus 

dirbinius: laivą, motorinę valtį, tulpę ir kt. 

Moka naudotis žirklėmis, klijais, liniuote. Koordinuojami rankų 

ir pirštų judesiai. 

Mimika, judesiu, kalba išreiškia savo įspūdžius žaisdamas, 

vaizduodamas gerai žinomus veikėjus. 

Pavaizduoja savo herojus įtaigiai, išraiškingai, fantazuodami ir 

atkurdami išgyventus vaidmens veiksmus, ieškodami tinkamos 

muzikos. 

Kuria savo sumanytą aplinką žaidimui arba vaidinimui, sugeba 

netgi medinę kaladėlę paversti išraiškingu herojumi. 

Iš įvairių pedagogės ir pačių, iš namų atsineštų, medžiagų kuria 

lėlytes, riša ir pina plaukus, išpiešia veidelius, pritvirtina galūnes 

ir moko lėlytes ,,kalbėti”. 

Noriai vaidina- žaidžia su pirštukinėmis lėlėmis, improvizuoja 

su pieštomis ir iškirptomis figūrėlėmis ant flaneleografo. 

Klausosi gamtos garsų: vėjo ošimo, gegutės kukavimo, lietaus 

lašų barbenimo į stiklą, paukščių čiulbėjimo…Juos mėgdžioja. 

,,Groja” triukšmą ir tylą visais galimais daiktais. Atkartoja savo 

mėgiamų dainininkų dainas. 

Muzikos mokytoja moko vaikus savarankiškai skirti tembrą, 

tempą, dinamiką. 

Noriai muzikuoja savo instrumentais: akmenukais, kaladėlėmis, 

kriauklėmis, barškina žirniais, kruopomis. Smagu klausytis 

vandens taškenimo ir kt.  

Žaidžia ,,diskoteką”- ritmiškai juda, pritaria dainavimu.  

Naudoja įvairią atributiką: 

Vėliavėles, skareles, kaspinus ir kt. 

Savo muzikinius įspūdžius, išgyvenimus nupiešia. 

Mėgsta dainuoti. Greitai išmoksta dainų žodžius ir dainuoja ne 

tik per šventes, bet ir žaisdami, piešdami, pasivaikščiojimų 

metu. 

Šokdami stengiasi grakščiai judėti, berniukai kviečia mergaites 

šokiui, mandagiai elgiasi. 

 

PRIEMONĖS: Popierius ( piešimo, tapyti rankomis, krepinis, vyniojamas, gofruotas kartonas), 

teptykai, spalvoti pieštukai, žymekliai, kreidelės, atspaudai, tapybai be teptukų (plunksnos, lapai 

ar šakelės, pipetės, minkšti paraloniniai šepetukai, dantų šepetėliai, konditeriniai teptukai), 

įvairūs dažai, lipalas, vaikiškos žirklės, plastilinas, molis, koliažo medžiagos, plastikiniai peiliai, 

kočėlai, nuplaunamo rašalo atspaudai ir atspaudavimo skystis, lipni juosta, tikri staliaus įrankiai 

(plaktukai, pjūklai, rankiniai gręžtuvai), pritaikyti vaikams, apsauginiai akiniai, minkšta 

mediena ir kitos medžiagos staliaus darbams (vinys, mediniai ratai, odos atraižos) , grotuvas, 

skirtingų stilių muzikos įrašai ( vaikų dainos, lėta,raminanti ir greita muzika, etnografinė, 

klasikinė...), ritminiai instrumentai ( būgnai, tamburinai, ritminės lazdelės, varpeliai, trikampiai, 

lėkštės, ksilofonai, barškučiai), kaspinai ir skarelės, įvairūs kostiumai, kaukės, pirštininės, 

pieštukinės ir kitokios lėlės, įvairaus dydžio širmos, priemonės šešėlių teatrui. 
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UGDANČIOSIOS APLINKOS PRISTATYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMOJE 

 

Kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę augti ir sveikai gyventi, o vaikų lopšelis-darželis 

yra pradinė ugdymo įstaiga,  kurioje pradedamos formuoti saugios ir sveikos gyvensenos 

nuostatos. 

Ikimokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimą užtikrina saugi, atitinkanti vaiko poreikius ir 

amžių ugdomoji aplinka. Kuriama tokia aplinka, kurioje sėmingai atsiskleistų vaiko individualybė, 

bręstų jo asmenybė. 

Kad ugdomoji aplinka vaikams darytų teigiamą poveikį, mokytojai turi nuolat rūpintis tiek 

įstaigos mikroklimatu, tiek ugdymo priemonėmis, baldų išdėstymu, informacija. 

Ugdymo procesui svarbi fizinė aplinka, kuri turi būti saugi, įvairiaplanė ir erdvi. 

Racionaliai išdėstyti daiktai formuoja judėjimo ir saugumo įgūdžius. Gamtinė aplinka sudaro 

sąlygas vaikui domėtis ja ir kaupti pažinimo patirtį. Didelę įtaką  meninių gebėjimų raidai turi 

estetinis mokyklos aplinkos aspektas. 

Ugdomosios  aplinkos formavimas vyksta laipsniškai. Įgyvendinant  Ikimokyklinio 

ugdymo programą individualaus ir bendro naudojimo priemonėmis papildyti grupių kampeliai ir 

centrai. Įsteigta biblioteka-žaisloteka, kurioje yra ne tik naujos knygelės, bet ir žaislai bei žaidimai, 

lavinantys vaikų loginį mąstymą, plečiantys pažinimą. Vaiko saugumui užtikrinti įsteigtas saugaus 

eismo kambarys. Petrašiūnų policijos nuovados komisaro dėka įkurta vidaus žaidimų aikštelė. 

Kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje ugdomas vaiko savaiminis aktyvumas sudominant jį 

naujomis priemonėmis, atitinkančiomis jo interesus ir gebėjimus.   

Ugdomoji aplinka padeda įgyvendinti ugdymo programos tikslus ir tenkina skirtingo 

amžiaus vaikų poreikius. Nuolat atnaujinama įstaigos vidaus ir lauko aplinka atitinka vaikų 

saugumo ir judėjimo poreikius, skatina vaikus pažinti gamtą ir ją puoselėti. 

Tėvų pagalba gamtinė aplinka papildoma naujais želdiniais , gėlėmis. 

Naujos, funkcionalios, fizinį aktyvumą skatinančios priemonės, papildė lauko žaidimų 

aplinką: žaidimų komplektai  “Ežerėlio tvirtovė”, “Rūdiškių bokštas”, karstynė, sūpuoklės ir kt.  

Vaikų fiziniam aktyvumui lavinti kūno kultūros salė ir grupių judėjimo kampeliai papildyti 

įvairiais sporto įrengimais ir priemonėmis: įsigyti sportiniai suoliukai, pusiausvyros lentos, 

krepšinio stovas, kamuoliai. 

 Vaikas skatinamas stebėti, klausinėti, eksperimentuoti, ieškoti informacijos, domėtis, 

įsivaizduoti, bendradarbiauti, įsisąmoninti informaciją ir ją taikyti praktikoje. 

 Saugioje aplinkoje vaikas modeliuoja situacijas, įgyvendina savo sumanymus.  
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 Mokytojas kuria tokią aplinką, kuri vaikui keltų teigiamas emocijas, žadintų jo kūrybines 

galias, lavintų gebėjimus ir ugdytų visas 5 kompetencijas. 

 Bendromis tėvų ir mokytojų pastangomis kuriama harmoninga ugdomoji aplinka, 

leidžianti sėkmingai įgyvendinti ugdymo turinį tenkinant vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. 

7. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

Vertinimas tai sistemingas, cikliškas procesas, kurio metu renkama, analizuojama 

informacija apie vaiko pasiekimus, numatomi tolimesni žingsniai vaiko ugdymuisi. Vaiko 

ugdymosi pasiekimai ir pažanga stebima ir vertinama vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus 

vaiko pasiekimų aprašu“. Aprašo esminės nuostatos ir gebėjimai apima svarbiausius visapusiško 

vaiko ugdymo(si) pasiekimus.    

Vaikų pasiekimų bei pažangos stebėjimas sudaro prielaidas tikslingiau pritaikyti 

ugdymo/si turinį, būdus bei aplinką kiekvienam vaikui ir visai grupei.                                                           

Vertinimo uždaviniai:                                                                        

 išsiaiškinti vaiko gebėjimus; 

 ugdyti pasitikėjimą savimi; 

 skatinti domėjimąsi aplinka, bendraamžiais; 

 siekti mokymosi motyvacijos;  

 palaikyti tinkamą mikroklimatą; 

 įpratinti vaiką vertinti savo pasiekimus, nes tai brandumo, saugumo, 

bendradarbiavimo požymis.  

Vertinimo dažnumas: 

Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinama nuolat. Sistemingai atliekami vaikų stebėjimai. 

Vaikų ugdymosi pasiekimai įvertinami pagal kiekvieno vaiko individualią pažangą (du kartus per 

metus, ketvirčio, pusmečio pabaigoje ir kt.). Visų vaikų veiklos darbai kaupiami ištisus metus.  

Pasiekimų fiksavimas:   

 vaikų pasiekimai ir pažanga stebimi, fiksuojami atsižvelgiant į ugdymo(si) kompetencijas, 

vaiko pasiekimų žingsnius; 

 pagal vaikų pasiekimų aprašą vertinamos vaiko ugdymosi pasiekimų sritys. 18 esminių 

nuostatų ir gebėjimų, kuriuos vaikas turėtų įgyti iki šešerių metų.  

 fiksuojami kiekvieno vaiko, savo tempu žingsnis po žingsnio, įgyti pasiekimų apraše 

numatytos esminės nuostatos ir gebėjimai.  

 vaikai nelyginami tarpusavyje, jų pažanga – individuali.  

 pasiekimai ir pažanga vertinami vaikų, tėvų, pedagogų, specialistų; 
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 vaikų vertinimo duomenys neviešinami,su rezultatais supažindinami vaiko tėvai ar globėjai 

individualiai. Saugomi tik apibendrinti vertinimo duomenys, remiantis raštvedybos ir 

dokumentų archyvavimo reikalavimais. 

 Dažniausiai naudojami būdai, metodai, padedantys pedagogams stebėti vaiko pažangą bei 

fiksuoti individualius pasiekimus: 

 stebėjimai; 

 pokalbiai su vaiku natūralioje aplinkoje, diskutuojant, protokoluojant; 

 fotografuojant individualius ir grupės žaidimus; 

 vaiko veiklos, kūrybos darbų analizė;  

 pokalbiai su tėvais, klausimynai tėvams ir pedagogams.  

Vaiko pasiekimai dokumentuojami grupės dienyne; vaiko pasiekimų ir pažangos aplanke.  

Vaiko pasiekimų ir pažangos aplanką sudaro:  

 individuali pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelė pildoma tėvų; 

 individuali pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelė pildoma pedagogų;  

 reikalui esant protokoluojami pokalbiai su vaiku ir tėvais;  

 vaiko kūrybos darbai, pasiekimų įrodymai fiksuojantys pažangą atskirose kompetencijose 

(metų eigoje, kai padaryta konkreti pažanga, pvz.:2 – 3 piešiniai; sukurti eilėraščiai, 

pasakos, knygelės, „minčių lietus“, kt.); 

 anketos tėvams;  

 stebėjimų protokolai; 

 specialistų ir tėvų atsiliepimai apie vaiko ugdymo pasiekimų rezultatus, kita aktuali 

  informacija.  

 Tikslingai stebint vaikų ugdymo(si) pasiekimus, pažangą, atpažįstami vaiko ugdymo(si) 

poreikiai. Tai padeda kryptingiau pritaikyti ikimokyklinio ugdymo(si) turinį vaikų grupei ir 

kiekvienam vaikui, garantuoti ugdymo(si) kokybę, užtikrinti tęstinumą bei dermę tarp 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si). Tėvams vaikų pasiekimų fiksavimas padeda geriau 

suprasti, ko galima tikėtis iš vaikų darželio, aktyviau išsakyti lūkesčius dėl vaiko ugdymosi 

rezultatų, proceso, sąlygų, nuosekliau įsitraukti į ugdymo procesą įstaigoje, taip užtikrinant dermę 

tarp vaikų ugdymo(si) namuose ir įstaigoje. Grupės vaikų pasiekimai, pažanga pristatomi įstaigos 

pedagogams mokslo  metų pabaigoje. Vaiko pasiekimų aplankas atiduodamas vaiko šeimai 

(išvykstant iš vaikų darželio). 
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