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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

Pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ 

Grupė: ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

Tipas: lopšelis-darželis 

Adresas: Kariūnų pl. 7, LT – 45432 Kauna 

 

Programos filosofija 

Ugdymo programos šiuolaikiškumą garantuoja humanistinės, egzistencialistinės, 

fenomenologinės, progresyvinės filosofinių idėjų jungtys, užtikrinančios: 

 vaiko saviraiškos galimybių ir savirealizacijos svarbą; 

 ugdytojo ir vaiko bendradarbiavimą bei mokymąsi vienas iš kito; 

 pagarbą vaikui, jo asmenybei, individualybei ir skirtybei; 

 aktyvaus, sąmoningo savo šalies ir pasaulio piliečio ugdymą. 

Vaiko ugdymas (is) remiasi A. Gučo, B. Grigaitės, A. Maceinos, S. Šalkausko, J. Piaget ir 

L. S. Vygotskio mokslinių tiriamųjų darbų ir metodinių rekomendacijų, „Geros pradžios“ ir 

M.Montessori sistemų pažinimu bei taikymu praktikoje. Tai skatina: 

 ugdytinį ir ugdytoją draugiškai bendrauti ir bendradarbiauti; 

 sudaryti sąlygas visapusei vaiko sklaidai, atsižvelgiant į jo poreikius, gebėjimus, interesus ir 

galimybes: 
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 siekti teigiamo savęs ir vaiko vertinimo; 

 akcentuoti ugdytinių gebėjimą spręsti problemas, kritiškai mąstyti, pabrėžiant ugdytinio 

individualias skirtybes, rengiant ir įgyvendinant bendrus ilgalaikius bei trumpalaikius 

kūrybinius projektus, naudojant aktyviuosius, netradicinius ugdymo metodus ir būdus; 

 saugoti ir stiprinti fizinę - psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį; 

 žaidžiant realizuoti svarbiausius vaiko poreikius (pažintinius, praktinio veikimo, bendravimo, 

judėjimo); 

 ugdyti fiziškai, protiškai ir socialiai brandų vaiką mokyklai, glaudžiai bendradarbiaujant 

šeimai, ikimokyklinei įstaigai, mokyklai. 

Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis ikimokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais tarptautiniais, valstybiniais, regioniniais teisės aktais. 

Programos tikslas ir uždaviniai siejami su Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 7 

straipsniu: „...padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius 

poreikius“. 

Programa rengiama vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos principais: 

„vaikai turi teisę fiziškai, emociškai, psichologiškai, kognityviai ir kultūriškai gyventi ir vystytis“, 

„imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų ar sprendimų, svarbiausia yra vaiko interesai“, 

nuostata: „vaiko lavinimo tikslas turi būti: a) kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir 

protinius bei fizinius sugebėjimus“ bei 31 str.: „gerbia ir skatina vaiko teisę visapusiškai dalyvauti 

kultūriniame ir kūrybiniame gyvenime“.  

Remiantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsniu, „Vaikas turi teisę laisvai 

reikšti savo nuomonę ... vaiko pasirinktais būdais“, suteikiame ir sudarome visas sąlygas ir 

galimybes ugdytiniui atsiskleisti, išsakyti savo nuomonę, atsižvelgiant į jo amžių, brandumą 

gebėjimus ir vystymosi ypatumus. Vaikas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos 

jo aplinkai, dienos ritmui, gebėjimų ugdymui(si) ir kt.  

Ta pati vaiko teisių konvencija įpareigoja sudaryti galimybę neįgaliems vaikams teisę gauti 

visapusišką ugdymą (si) ir gebėjimą integruotis į visuomenę. 16-ojo konvencijos straipsnio teiginys 

apie konfidencialumo pažeidžiamumą ugdymo institucijoje, įpareigoja mus nepažeisti ir paisyti šios 

nuostatos bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. Svarbu įstaigoje tobulinti gerą bendradarbiavimo, 

pedagoginio ir psichologinio konsultavimo su šeima sistemą, kuri leistų ugdytiniams tenkinti savo 

socialinius poreikius, o tėvams aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje (Vaiko gerovės politikos 

koncepcija, 2003 m. rugpjūčio 20 d. LR nutarimas Nr. IX – 1569).  

Esame ugdymo įstaiga, kuri garantuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių teisę į 

pilnavertę socialinę integraciją. (LR Švietimo įstatymo 14 straipsnis)  

Garantuojame teisę į pedagoginę, psichologinę ir socialinę (įstaigoje veikia Vaiko gerovės 

komisija) pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir vaikams, gyvenantiems 
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socialinės rizikos šeimose. Suteikiame pilnavertę pagalbą tėvams, kurie augina specialiųjų poreikių 

vaiką, lankantį darželį, ir šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose bei 

socialinės rizikos šeimoms. Šią pagalbą teikia kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai bei 

pedagogai darželyje, o darželio nelankantiems vaikams - Specialiojo ugdymo pagalbos 

konsultaciniame centre „Šnekutis“  

Kuriant lopšelio-darželio „Šnekutis“ ugdomąją aplinką bei plėtojant bendruomenės narių 

santykius, grindžiamus pagarba ir pasitikėjimu svarbios Vaiko gerovės valstybės politikos 

koncepcijos nuostatos, kad „vaikui garantuojamos teisės ir galimybės gyventi saugioje aplinkoje“, 

„jaustis visaverte asmenybe, kad ir kokio amžiaus būtų, plėtoti savo socialinius tarpasmeninius 

santykius ir pasitikėjimą“.  

Vaikai ir jų poreikiai 

 Ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 1,5 iki 6 metų.  

 Bendrosios paskirties grupėse integruotai ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir 

kalbėjimo, kompleksinių bei kitų raidos sutrikim. 

 Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius bei 

gebėjimus; 

 Tenkinami vaikų saugumo, aktyvumo, bendravimo, pažinimo, judėjimo, žaidimo, pripažinimo 

bei saviraiškos poreikiai. 

 Suteikiamos lygios galimybės įvairių tautybių, religinių įsitikinimų vaikams; 

 Specialiojo ugdymo pagalbos konsultaciniame centre „Šnekutis“ teikiama specialistų pagalba 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, nelankantiems darželio. 

Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas 

 „Šnekučio“ lopšelyje-darželyje dirba kompetentinga, kvalifikuota pedagogų bei specialistų 

komanda. 27 pedagogės įgiję aukštąjį, 2 – aukštesnįjį išsilavinimą. 5 iš jų suteiktas magistro 

laipsnis, 2 studijuoja magistratūroje. Mokytojams suteiktos kvalifikacinės kategorijos: 1 – eksperto, 

8 – mokytojo metodininko, 16 – vyresniųjų auklėtojų. Direktorė įgijusi II vadybinę, pavaduotoja 

ugdymui – III vadybinę kategoriją.  

Švietimo teikėjo savitumas 

 Įstaiga teikia paslaugas Panemunės seniūnijos vaikams bei Kauno miesto specialiųjų poreikių, 

socialinės rizikos šeimų vaikams.  

 Darželyje veikia lopšelio (1,5 – 3 m.), darželio (3–6 m) dieninės ir savaitinės grupės. 

 Įstaigoje bendrojo ugdymo grupėse visiškos integracijos forma ugdomi kalbos ir kalbėjimo, 

kompleksinių bei kitų raidos sutrikimų turintys vaikai. 

 Darželyje veikia Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Šnekutis“, kuriame 

teikiama specialistų pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelankantiems specialiųjų  
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ugdymo(si) poreikių vaikams. 

 Įstaigoje sukurta funkcionali ugdomoji aplinka. 

 Plėtojama aktyvi kultūrinė veikla įstaigoje, miesto renginiuose. 

 Dažnos ekskursijos, išvykos, edukacinės veiklos, daželyje ir netradicinėse aplinkose.  

 Ugdant specialiųjų poreikių vaikus taikomas struktūruotas ugdymas, kreatyvinė terapija 

(pasakų, smėlio, šviesos, dailės terapija). 

 Lopšelio-darželio „Šnekutis“ gamtinė aplinka (Panemunės šilas, Nemunas, Kauno marių 

regioninis parkas) palanki ekologiniam ugdymui, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.  

 Organizuojamas papildomas ugdymas - veikia dailės terapijos ir krepšinio būreliai.  

Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai 

 Glaudžiai bendraujama ir bendradarbiaujama su tėvais. Ieškoma naujų, tėvams ir pedagogams 

patrauklių partnerystės formų:  

       - organizuojami bendri tėvų, vaikų ir pedagogų renginiai (edukacinės veiklos tėvų darbovietėse,   

akcijos, išvykos, sporto šventės, vakaronės, parodos, projektinė veikla).  

       - vykdoma švietėjiška veikla (teminiai susirinkimai, diskusijos, informacinė medžiaga 

stenduose,  informaciniai lankstinukai, pranešimai, konsultacijos tėvams). 

 Mikrorajone veikia sanatoriniai lopšeliai-darželiai „Pienė“, „Pušynėlis“, Panemunės lopšelis - 

darželis, Šv. Mato gimnazija, Vaidoto pagrindinė, Panemunės bei „Šilo“, Rokų pradinės 

mokyklos su kuriomis bendraujama ir bendradarbiaujama, organizuojant bendrus renginius, 

įgyvendinant projektus. Bendradarbiavimas su pradinių klasių mokytojomis užtikrina tęstinumą 

mokykloje, padeda vaikams lengviau adaptuotis pirmojoje klasėje. 

 Vaikams įdomios ir naudingos edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose: bažnyčioje, prie J. 

Basanavičiaus paminklo, kareivinėse, Panemunės senelių namuose, Panemunės šile, 

Panemunės kapinėse. Tokios veiklos padeda ugdyti ir ugdytis pilietiškumo, tautiškumo, 

dvasingumo, visuomeniškumo pagrindus. 

 V. Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės filiale nuolat rengiamos darželio ugdytinių darbų 

parodos, jie dalyvauja bibliotekos organizuojamuose renginiuose, supažindinami su bibliotekos 

veikla. Tokioje veikloje ugdoma vaikų kalba, skaitymo kultūra, meilė knygai. 

  Palankus tėvų požiūris ir pagalba leidžia lankytis vaikams Kauno miesto istorinėse, kultūrinėse 

vietose, miesto renginiuose.  

 Siekiant efektyvesnės vaiko socializacijos plėtojama ugdytinių ir pedagogų veikla Kauno 

mieste, bendradarbiaujama su socialiniai partneriais. 

 Įstaigos ir grupių erdvės yra atviros tėvams, kolegoms, studentams, socialiniams partneriams.  

Perspektyva   

Programą numatoma atnaujinti pagal poreikį. 
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2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI 

Humaniškumo – kiekvienas vaikas yra vertybė; pripažinti jo teisę būti skirtingu ir gerbti jį kaip 

asmenybę. 

Demokratiškumo – sudaromos sąlygos kritiškai mąstančio, tolerantiško, gebančio bendrauti su 

bendraamžiais ir kitais ugdytojais vaiko ugdymui. 

Tautiškumo – siekiama ugdyti savo karšto (miesto) patriotą, tautos kultūros ir kalbos tradicijų 

saugotoją bei kūrėją, dorą, orų, kūrybingą žmogų. 

Individualizavimo – ugdant vaiką suvokti jo išgales, puoselėti asmenines savybes, įtvirtinant 

nuostatą, kad kiekvienas vaikas turi savo gyvenimo ritmą, augimo tempą, pasaulio pažinimo stilių. 

Integracijos – padėdama vaikui atrasti ugdymosi galimybes taikant įvairius integracijos būdus, 

randant bendras idėjas, kurios leidžia apjungti socialines – emocines – fizines – pažinimo raidos 

galimybes. 

Lygių galimybių – sudaromos vienodos ugdymo(si) sąlygos vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi  poreikių, kaip ir kitiems bendruomenės nariams. 

Grįžtamojo ryšio – veiklos refleksijos panaudojimas padeda analizuoti pasikeitimus ir siekti 

kokybinių pokyčių. 

 Šių principų laikomasi planuojant ugdymo turinį, pasirenkant ugdymo metodus, formas 

ir būdus, kuriant ugdomąją aplinką, organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos 

būdus, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais. 

 

3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 Tikslas -  atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 

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

pore 

 Uždaviniai: 

 Garantuoti vaikų saugumo, emocinius, fizinius, socialinius poreikius padedant vaikui   tapti 

sėkmingu žmogumi, gebančiu įgyvendinti savo prigimtines galias, jaučiančiu gyvenimo 

 Garantuoti vaikų saugumo, emocinius, fizinius, socialinius poreikius padedant vaikui   tapti 

sėkmingu žmogumi, gebančiu įgyvendinti savo prigimtines galias, jaučiančiu gyvenimo 

 Garantuoti vaikų saugumo, emocinius, fizinius, socialinius poreikius padedant vaikui   tapti 

sėkmingu žmogumi, gebančiu įgyvendinti savo prigimtines galias, jaučiančiu gyvenimo 

pilnatvę, įprasminančiu savo buvimą gerais darbais kitų ir savo labui; 

 Rūpintis vystymosi bei elgesio trūkumų turinčių ir ypatingai gabių vaikų optimalios 

integracijos į visuomenę galimybėmis, pripažįstant jų gebėjimus ir galias, teikiant kvalifikuotą 

pagalbą; 
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 Ugdyti vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo pažinimo ir kūrybiškumo priemonę, 

sudarant prielaidas sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui(si); 

 Taikyti netradicinius ugdymo metodus organizuojant pedagoginį ir psichologinį tėvų 

švietimą, skatinant aktyvų šeimos dalyvavimą vaikų ugdymo(si) procese; 

 Puoselėti ir saugoti bei perimti tautos, gimtojo krašto (miesto) kultūrinį paveldą, išsaugant 

tautinį identitetą, pažįstant ir gerbiant tradicinį meną, gamtinę aplinką; 

 Ugdyti vaiko kūrybiškumą atskleidžiant save, savo gebėjimus, atveriant savo kūno ir dvasios 

gyvybingumą, išreiškiant save, savo emocijas; 

 Palaikyti ir gerinti vaiko savijautą, puoselėjant jo savigarbą ir orumą, mokyti gerbti skirtingos 

išvaizdos, sveikatos, judrumo vaikus ir suaugusius, suvokti savo galimybių ribas; 

 Stiprinti bendražmogiškumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo nuostatas, užuojautą ir 

pasirengimą padėti aplinkiniams. 

 

4. UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

Sėkmingam ugdymo turinio įgyvendinimui būtinos šios sąlygos: 

 saugi ir ugdanti aplinka; 

 palankus emocinis klimatas grupėje; 

 vaiko, jo šeimos, pedagogo ir specialistų sąveika; 

 ugdymo turinio atranka, konkretizavimas ir pritaikymas; 

 ugdymo turinio tęstinumas; 

 žaidimo, kaip vaiko gyvenimo ir ugdymo (si) būdo, pripažinimas ir naudojimas. 

 Ugdymo turinys išdėstytas nurodant aktualiausius ankstyvojo amžiaus vaikų gebėjimus 

ir įgūdžius bei ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdytinas kompetencijas, jų veiksenas, pedagogų ir 

kitų ugdytojų veiklos kryptis ir nuostatas, ugdymo metodus bei būdus. 

 

4.1. 1,5–3 M. VAIKŲ UGDYMAS 

Gyvenimo įgūdžių ugdymas 

Uždaviniai: 

 Ugdyti pasitikėjimą savimi. 

 Padėti įgyti savitvarkos ir higienos įgūdžių. 

 Ugdyti drąsą eksperimentuoti, išmėginti. 

Vaikų veikla  

 Atlieka įvairius veiksmus sekdamas suaugusiųjų ir bendraamžių pavyzdžiu ir daug kartų 

išbandydamas pats. Savarankiški veiksmai nuolat kartojami, kol vaiko įgūdžiai ištobulėja.  

 Savarankiškai juda, pasiima žaislus ir žaidžia, bando laikytis grupėje nusistovėjusios tvarkos; 
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 Tyrinėja aplinką, daug šneka, nuolat klausinėja „Kas čia?“, reiškia norus; 

 Žaidžia pats vienas ir greta kitų bendraamžių; Siekia emocinės nepriklausomybės nuo 

suaugusiojo, sako „ne“. 

Pedagogų ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Palaiko vaiko pastangas, netrikdydamas jo savo pagalba, nuolat parinkdamas ugdomąją aplinką 

naujų įgūdžių formavimuisi bei tobulinimui. 

 Skatina savarankiškai valgyti, praustis, apsiauti batukus, apsivilkti, sagstytis sagas, varstyti batų 

raištelius. 

 Pratina daiktus, žaislus padėti į vietą, laikytis nusistovėjusios tvarkos. 

Priemonės: Grupės erdvės, žaislai (žaisliniai puodai, indai, stalo įrankiai, maisto produktų 

muliažai, žaisliniai gyvūnai ir kt.), sensomotoriniai žaislai (sagų sagstymas, batų raištelių 

varstymas, užsegimas lipnia juosta, lėlės, jų rūbeliai ir kt.), 

Bendravimo gebėjimų ir įgūdžių ugdymas 

Uždaviniai: 

 Sudaryti sąlygas patirti įvairias emocijas ir jausmus bei atsakyti į kito jausmų raišką; 

 Užmegzti emocinį ryšį su vaiku, prisitaikyti prie jo bendravimo poreikių; 

 Sudaryti sąlygas ugdytis saugiam prieraišumui; 

 Skatinti bendravimą su kitais vaikais; 

 Padėti perprasti namų ir grupės tvarką ir skatinti jos laikytis. 

Vaikų veikla  

 Mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus ir atlieka paprastus įpareigojimus.  

 Nuolat bendraujant, žaidžiant bei dirbant drauge įgyja pradinius bendravimo įgūdžius. 

 Domisi bendraamžiais ir jų veikla. Ieško ryšių, bendrų žaidimų su kitais vaikais. Stengiasi žaisti 

šalia ir įsijungia į kitų vaikų žaidimus. 

 Pagrindinė vaiko veikla - veiksmai su daiktais. 

 Pradeda žaisti siužetinius žaidimus. 

 Susiformuoja „aš“ vaizdas, atsiranda savimonė, noras veikti pagal savo sprendimus, ketinimus, 

savarankiškai tenkinti poreikius. 

 Rodo simpatiją kitam, bando padėti, paguosti, savo nuotaiką, jausmus pavadinti žodžiais; bando 

valdyti jausmus: stengiasi įveikti liūdesį, nepravirkti užsigavus, susilaikyti nesudavus kitam. 

Pedagogo ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Formuoja elementarius elgesio kultūros įgūdžius, žadina užuojautą, jautrumą suaugusiems ir 

vaikams. 

 Pratina žaisti šalia draugo, dalintis žaislais. 

 Padeda atrasti įvairius emocijų ir jausmų raiškos būdus. 
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 Ugdo vaiko saugų prieraišumų. 

Priemonės: Siužetinių–vaidmeninių žaidimų (parduotuvės, šeimos ir pan.,) atributika, indeliai, 

viryklės, maži baldeliai, įvairios karūnėlės, skaros, lėlės, stalo teatras pirštinių teatras, neaukštos 

širmelės, namelis ar palapinė, minkštos pagalvėlės, čiužinukai, minkšti žaislai, supama kėdė ar 

fotelis, knygelės, lėlės, lėlių drabužėliai, vaiko šeimos nuotraukos. 

Pažintinių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas 

Uždaviniai: 

 Palaikyti ir skatinti natūralų domėjimąsi savimi ir aplinkiniu pasauliu. 

 Kurti situacijas, skatinančias vaiko mąstymą; 

 Sudaryti aplinkybes palankias svarbiausiems pažinimo pasiekimams; 

 Padėti atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.  

Vaikų veikla 

 Pažintinės veiklos gebėjimai dar gana menki, tačiau jie nuolat ką nors veikia. Išmėgina save kaip 

energingą artimiausios aplinkos tyrinėtoją ir kūrėją. Eksperimentuodami, tyrinėdami ir atrasdami 

vaikai pasisemia informacijos ir savais būdais patikrina, ar jų sprendimai teisingi. 

 Pasirenka ir varto knygeles su paveikslėliais, įvardija daiktus piešinėliuose, viename 

paveikslėlyje atpažįsta keletą daiktų. 

 Vaizduoja, mėgdžioja net gerokai anksčiau stebėtų kitų žmonių elgesį. 

 Klasifikuoja daiktus, bet pasirenka atsitiktinį, nepastovų, mažai būdingą požymį; Liesdamas 

suskaičiuoja 1-2, vartodamas sąvokas: vienas, daug. 

 Žaisdami su dar nematytu žaislu, pritaiko jam vaidmenį, ieško naujų veikimo su daiktais būdų, 

aktyviai tyrinėja daiktus, jų savybes bei ypatumus, pradeda naudoti simbolius (ženklus ir 

žodžius) daiktams, žaislams, veiksmams bei įvykiams žymėti. 

Pedagogo ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Vaiko veiksmus nuolat lydi ugdytojo kalba, šypsena, malonus kalbinimas.  

 Kuo ankščiau suteikia vaikui galimybę, žaidžiant lavinti pažintinius gebėjimus, judėjimo 

įgūdžius, susipažinti su aplinkiniu pasauliu. 

 Skatina vaikus pažinti pasaulį ir kaupti patirtį visais jutimais: rega, klausa, uosle, taktiliniais bei 

skonio pojūčiais. 

 Skatina vaikų emocinius, jausminius vaikų veiklos motyvus (pagrįstus vertinimu: geras – blogas, 

gražus – bjaurus). Emociniai vaikų veiklos motyvai būna tiesioginiai, valinga veikla atsiranda 

dėl to, kad ji maloni vykdytojui, arba tarpiški – kai ji vykdytojui sukelia emocijas per tam tikrus 

tarpininkus (tėvus, pedagogus).  

 Vaikų veiklą dažniausiai motyvuoja žaislais arba žaidimo pavyzdžiu.  

 Taiko įvairius vaikų veiklos skatinimo metodus. 
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Priemonės: žaislai,įvairios kaladėlės, piramidės, konstruktoriai, priemonės, skirtos žaidimams su 

vandeniu ir smėliu, įvairūs žaislai (kiaurasamtis, piltuvėlis,   kibirėlis,smėlio formelės, lengvas ir 

sunkus žaislas irk t.), įvairios knygelės, paveikslėliai, vaikiškos enciklopedijos. 

Kalbos ugdymas 

Uždaviniai: 

 Tenkinti vaikų poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį; 

 Padėti suvokti kalbos prasmes; 

 Ugdyti sakytinę kalbą; 

Vaikų veikla  

 Bendraudamas su aplinkiniais, intuityviai perpranta kalbos taisykles. Kasdienis bendravimas 

įvairių veiklų metu padeda vaikams ne tik išmoksti tarti žodžius, sudaryti sakinius, bet ir moko 

bendrauti, pažinti aplinkinį pasaulį.  

 Tobulėja kalbos supratimas, pradeda „skaityti“ knygeles.  

 Kalbos mokosi iš suaugusiųjų vaizdingos, taisyklingos, raiškios kalbos. Mėgdžioja suaugusius, 

visaip tiria, bando kalbą.  

 Klausosi skaitomų pasakų, knygų  

Pedagogo ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Skatina atpažinti ir pavadinti aplinkos daiktus, veiksmus 

 Žaidimuose panaudoja smulkiąją tautosaką, kalbą sieja su judesiu, muzika.  

 Skaito pasakas, eilėraščius, trumpus prozos kūrinėlius. 

 Skatina patirtus įspūdžius, jausmus išreikšti žodžiais. Pedagogo veiksenos  

 Skatina atpažinti ir pavadinti aplinkos daiktus, veiksmus 

 Žaidimuose panaudoja smulkiąją tautosaką, kalbą sieja su judesiu, muzika.  

 Skaito pasakas, eilėraščius, trumpus prozos kūrinėlius. 

 Skatina patirtus įspūdžius, jausmus išreikšti žodžiais. Pedagogo veiksenos  

 Skatina atpažinti ir pavadinti aplinkos daiktus, veiksmus 

 Žaidimuose panaudoja smulkiąją tautosaką, kalbą sieja su judesiu, muzika.  

 Skaito pasakas, eilėraščius, trumpus prozos kūrinėlius. 

 Skatina patirtus įspūdžius, jausmus išreikšti žodžiais. 

Priemonės: žaislinės knygelės turinčios vaizdo ir garso efektų, su iškirptais langeliais, vaikiškos 

enciklopedijos, įvairios knygelės storais ir plonais lapais, vaikiški žurnalai, stalo žaidimai, kubeliai 

su raidėmis, pasakų, muzikos, lopšinių įrašai, popierius, pieštukai.  

Fizinių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas 

Uždaviniai:  

 Sudaryti saugią, sveiką augimo ir judėjimo aplinką. 
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 Tenkinti vaiko judėjimo poreikį, palaikyti fizinį aktyvumą. 

 Skatinti įvaldyti vis naujus judėjimo būdus, sudaryti sąlygas juos kartoti. 

 Puoselėti individualias fizines galias: judrumą, vikrumą, drąsą.  

Vaikų veikla  

 Ėjimas: eina didelėje ir ribotoje aplinkoje, einant įveikia kliūtis, išlaiko pusiausvyrą einant 

sumažintu atramos plotu, eina vorele pagal orientyrus, peržengiant per kliūtis, eina 

pristatomuoju žingsniu, vienas paskui kitą ratu, poromis, pagal ritmą. Ėjimą keičia bėgimu. 

 Bėgimas: bėga vienas paskui kitą ir išsisklaidžius, pagal orientyrus, tarp daiktų, nurodytu 

tempu. 

 Užduotys su kamuoliais: ridena didelį kamuolį, meta bei pagauna abiem rankom, meta kamuolį 

iš apačios į tolį, meta kamuolį vienas kitam metro atstumu, meta kamuolį viena ir dviem 

rankom, meta didelį kamuolį į grindis ir pagauna.  

 Šuoliukai: pašoka aukštyn atsispiriant abiem kojom; nušoka nuo paaukštinimo ant grindų, 

žemės; nušokant pritūpia sulenkiant kojas per kelius; šokinėja nurodyta kryptimi; peršoka per 

kliūtį. 

Pedagogo ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Palaiko ir žadina vaiko poreikį judėti, stiprina psichofizinę vaiko sveikatą, skatina fizinį 

aktyvumą.  

 Padeda vaikui pažinti savo kūną ir fizines galimybes, išreikšti save judesiu, įsivaizduojant bei 

fantazuojant judesiais ir gestais bandyti perteikti jausmus. 

 Moko jausti atstumą, koordinuoti rankų, akių judesius. 

 Moko derinti kojų ir rankų judesius. 

Priemonės: Sūpuoklės (pakabinamos ir pastatomos ant grindų), triratukai, įvairaus dydžio  

kamuoliai, kamuoliai šokinėjimui, kopėtėlės, įvairaus dydžio dėžės, pakabinami žaislai ant gumų, 

gumos, pakabinamas ar pastatomas krepšys, tuneliai, didelės mašinos, vežimai, ratukiniai žaislai, 

neaukštos lipynės, ir čiuožimo kalneliai. Sensoriniam ugdymui: kaištukai, dėlionės, užkabinami 

žaislai. Ratukinės mašinėlės, paspirtukai, triratukai, rogutės. 

Kūrybiškumo, meninių gebėjimų ir įgūdžių ugdymas 

Uždaviniai: 

 Skatinti teigiamas vaiko emocijas; 

 Sukurti regėjimo, lytėjimo ir kitais pojūčiais bei įspūdžiais turtingą aplinką, skatinančią 

kūrybinę vaikų veiklą ir saviraišką; 

 Plėtoti muzikinius gebėjimus ir skatinti muzikinę saviraišką; 

 Sudaryti galimybę dalyvauti įvairioje meninėje raiškoje  

Vaikų veikla 
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 Intuityviai tepa dažus, tapo, antspauduoja, minko, maigo, volioja lipdymo medžiagas.  

 Pradeda tapyti viena, o vėliau – keliomis spalvomis, tapatina 4 spalvas rasdamas joms poras. 

 Stebėtus gamtos objektus parodo dailės kūrinyje, imituoja jų veiksmus. 

 Stebi dailės kūrinius. 

 Klausosi garsios ir ramios muzikos, į taktą barškina kaladėlėmis, barškučiais. Perteikia garsų ir 

tylų muzikos skambėjimą (ploja, trepsi, muša būgnelį ir t.t.). Klausosi, dainuoja, šoka, ,,groja“ 

su kokiais nors instrumentais. Taip jis kaupia įvairius muzikinius įspūdžius, ,,atranda“ garso 

savybes (ilgumą, aukštumą, stiprumą, tembrą), lavina savo muzikinius gebėjimus.  ,,Grodami“ 

kokiu nors instrumentu improvizuoja.   

 Mėgdžioja aplinkoje girdimus garsus, išreiškia juos įvairia intonacija, plojimu, beldimu, 

trepsėjimu, klausydami muzikos šoka, linguoja, barškina barškutį. 

 Atlieka elementarius ritmiškus judesius su muzika. 

Pedagogo ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Supažindina su piešimo, tapymo priemonėmis ir medžiagomis, moko jomis naudotis. Parodo, 

kaip laikyti rankoje piešimo, tapymo priemonę. Skatina piešti (pieštukais, tušinukais, 

flomasteriais, kreida) ir tapyti (akvarele, guašu). 

 Lavina rankų judesius ir pastabumą. 

 Moko skirti, pažinti ir įvardinti pagrindines spalvas, orientuotis popieriaus lape. 

 Supažindina su tapymo priemone – teptuku, lipdymo priemonėmis - moliu ir plastilinu. 

 Skatina džiaugtis savo ir draugų darbeliais. 

 Pratina išlaikyti tikslią nesudėtingų dainelių intonaciją. 

 Moko sustoti ir eiti rateliu, šokti, dainuoti, rodyti imitacinius judesius, atitinkančius dainelės 

žodžius ir siužetą, koncertuoti kitiems matant, nusilenkti. 

Priemonės:  Dažai skirti piešti pirštais, guašas, pieštukai, kreidelės, plastilinas, modelinas, molis, 

druskinė tešla, įvairaus dydžio teptukai, atspaudai, molbertai, klijuotė, įvairaus formato ir dydžio 

popierius,žirklės bukais galais.Medžiagos spontaniškai vaikų veiklai (plunksnos, medžio drožlės, 

įvairiarūšės siūlų gijos, kartono dėžutė irk t.). Įvairūs muzikos instrumentai (barškučiai, būgneliai, 

tarškalynė it kt.), gamtiniai “muzikos instrumentai” (lazdelės, akmenėliai, tarškalynės, buteliai su 

vandeniu ir kt.),gitara, audiomagnetofonas Skarelės, juostelės šokiui. 

 

4.2. 3–6 m. VAIKŲ UGDYMAS (IS) 

 Socialumo kompetencija 

– gyventi ir būti greta, kartu, bendrauti ir bendradarbiauti 

Uždaviniai 

 Ugdyti vaiko gebėjimus suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, vaikų grupėje; 
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 Palaikyti ir skatinti natūralų domėjimąsi savimi, bendraamžiais, suaugusiais, žmonių sukurtais 

daiktais ir kultūros vertybėmis; 

 Sudaryti sąlygas išreikšti ir tenkinti svarbiausius vaikų poreikius, plėtoti pomėgius bei interesus; 

 Ugdyti vaikų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, taikiai spręsti kasdienines problemas, įveikti 

gyvenimo sunkumus; 

 Palaikyti ir puoselėti vaikų orumą, pasitikėjimą savimi ir kitais, gerbti vienas kitą; 

 Skatinti jautrumą ir norą padėti kitiems, šalia esantiems, turintiems skirtingų gebėjimų bei 

ribotumų (negalių); 

 Padėti tapti atsakingiems, savarankiškiems, kūrybingiems, ugdyti savikontrolės įgūdžius; 

 Palaikyti ir plėtoti vaiko gebėjimą, gerbiant kitus, išsakyti ar kitaip išreikšti savo nuomonę, 

priimti sprendimus; 

 Sudaryti sąlygas vaikams domėtis įvairiomis socialinio gyvenimo sritimis, plėtoti supratimą apie 

socialinę ir kultūrinę aplinką, jos reiškinius, gimtinę, tėvynę, žmonių kūrybą, paslaugų tarnybas; 

 Pažadinti vaiko tikėjimą savo jėgomis ir sėkme; 

 Ugdyti gebėjimą suprasti kitų savijautą, ketinimus, įvairiose situacijose padėti skirti kas gerai, 

kas blogai, atpažinti rizikingo elgesio apraiškas; 

 Ugdyti savarankiškos ir gyvybingos, kartų kaitą užtikrinančios šeimos, pagrįstos narių savitarpio 

pagarba, įsipareigojimu ir atsakomybe, pagrindus. 

Vaikų veikla  

 Grupėje yra palankios sąlygos vaikams natūraliai bendrauti. Vaikai pratinasi pastebėti ir 

priimti kitų vaikų dėmesį, palankų ir pagarbų dėmesį kitiems, pajunta mandagaus, atidaus 

bendravimo privalumus. 

 Vaikai kūrybiškai, aktyviai plėtoja savo arba pedagogų pasiūlytas jam įdomias temas, idėjas,   

žaidimus, skatinančius tyrinėti savo kūną, jausmus, mintis, kalbą padedančius atskleisti savo 

norus, polinkius, pajusti savo galias, sunkumus bei ribotumus (negales), augimo ir keitimosi 

suvokimą. 

 Vaikai, jei gali, pasako savo vardą, pavardę, lytį, kiek turi metų, kuo domisi, ką mėgsta.  

 Vaikai, jei gali, pasako ar kitu būdu išreiškia savo nuomonę ir palankumo ženklus, pats rodo 

atsižvelgia į kitų prašymus tam, kad jaustųsi esantys šeimos ir grupės nariai. 

 Pagal galimybes ir galias domisi grupėje esančiais vaikais, dalyvauja jų pokalbiuose ir  

žaidimuose. Vaikai pratinasi klausyti ir girdėti kalbantįjį, atsako į klausimus, paaiškina, pats 

klausia, pasakoja. Stengiasi suvaldyti spontaniškus savo norus ir laikytis visiems priimtinų 

elgesio normų. 

 Ugdytiniai kviečia žaisti ne tik geriausius draugus, bet ir silpnesnius, neįgalius, deramai 

išaiškina jiems žaidimo taisykles.  
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 Vaikai išklauso kitų nuomonę ir ją gerbia, jie keičiasi informacija bei mintimis, daro išvadas 

ir pasiūlo sprendimus.  

 Ugdytiniai pratinasi pastebėti kito vaiko galias ir sugebėjimus, žino ir pritaiko vieną kitą 

pagalbos būdą draugui pagal situaciją. 

 Pagal galimybes vaikai mokosi nusivilkti, apsivilkti, apsiauti, įsidėmėti darbų eilę, tvarkingai 

valdyti su šaukštu, peiliu ir šakute, plautis rankas ir veidą, naudotis tualetu. 

 Neįgalūs vaikai mokomi žodžiu, gestu ar kitu būdu išreikšti savo reikmę susitvarkyti ir 

apsirengti, būti tvarkingam.  

 Įvairių raidos sutrikimų turintys vaikai mokomi kramtyti specialiai paruoštą jiems maistą. 

Jiems pasirūpinti higiena padeda auklėtojos padėjėja ar specialistai. 

 Vaikai domisi aplinkinių žmonių socialiniais vaidmenimis, jų tarpusavio santykiais, 

kasdienine veikla, pareigomis, pomėgiais, interesais. 

 Vaikai tyrinėja savo ir kitų žmonių panašumus bei skirtumus, grupės kiemo gyvenimą, kaupia 

ir sistemina informaciją apie žmones, įvairias profesijas, tarnybas, bendruomenę, kaimą ir 

miestą, gimtinę, tėvynę, pasaulį. 

 Vaikai aktyviai siūlo savo idėjas, sumanymus bei sprendimo būdus. 

 Stebėdami, tyrinėdami bendraamžius bei suaugusius, jų veiksmus perima atitinkamai 

situacijai tinkančius elgesio būdus, juos spontaniškai atspindi žaidimuose. 

Pedagogų ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos. 

 Pedagogai kuria saugų, šiltą panašų į namų aplinką mikroklimatą vaikų grupėje.  

 Pedagogų ir vaikų bendradarbiavimas pagrįstas pasitikėjimu, abipusius supratimu, pagarba ir 

pagalba. 

 Ugdytojai remiasi vaiko socialine aplinka ir gyvenimiškomis situacijomis kaip natūraliu 

šaltiniu mokantis būti kartu, sugyventi, pritapti. 

 Pedagogai sudaro sąlygas, kad grupės aplinkoje būtų pakankamai priemonių, plėtojančių 

vaikų socialinį, kultūrinį supratimą – tai vaikų šeimos ir vietinės bendruomenės ypatumus 

atspindintys žaislai, veiklos priemonės, meno kūriniai, kitos kultūrinės vertybės. 

 Globodami, palaikydami, skatindami vaiką, ugdytojai moko, kaip bendrauti tarpusavyje, 

reikšti savo nuomonę, kaip gerbti kitus, būti atsakingiems, savarankiškiems, užjausti, padėti, 

priimti kitą, atsižvelgiant į jo gebėjimus bei ribotumus. 

 Ugdytojai, būdami vaikų ir veiklos partneriai, siūlo socialinę patirtį įtvirtinančią veiklą, 

vaikui įdomias idėjas, projektus, temas.  

 Pedagogai sukuria sąlygas vaikams įvairioje veikloje patirti sėkmės jausmą, sprendžiant 

problemas, įveikiant kasdieninius sunkumus, atliekant kūrybinius darbus. 
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 Ugdytojai turi atsižvelgti į kiekvieno vaiko specifiškumą, unikalumą, gebėjimus, ribotumus 

(negalią). 

 Ugdytojai įvairiose situacijose padeda skirti vaikams kas gerai, kas blogai, atpažinti 

rizikingo elgesio apraiškas. 

Pagrindinės ugdymo priemonės: Popierinės kortelės vardui, užrašams; žaislai vaikams džiuginti 

(žaidimui su muilo, vandens burbulais, balionai); Lietuvos ir regiono žemėlapiai; Lietuvos 

Respublikos vėliava (maža); gaublys, saugaus eismo ir elgesio kortelės, knygelės, paveikslėliai, 

dėlionės, stalo žaidimai,  nuotaikų kortelės; siužetiniai žaislai (lėlės, vežimėliai, baldai, indeliai, 

drabužiai, įvairių profesijų atributai;  automobiliai,  buities ir kt. daiktai; žaidimai poromis, keliese 

(domino, loto); atsipalaidavimo žaislai (minkšti žaislai, kamuoliukai spaudymui rankomis; 

priemonės šviesos ir šešėlių žaismui; veidrodžiai; raminančios, aktyvinančios ir kt. muzikos įrašai.                                                

Papildomos ugdymo priemonės: Švenčių atributika (popierinės girliandos, širdelės, kaukės, 

žaislai eglutei, konfeti ir kt.), pasaulio žemėlapis, įvairūs vietovių, kelionių ir kt. žemėlapiai; 

Lietuvos Respublikos herbas, gimtojo miesto herbas; socialinio turinio vaikiškos knygos, žurnalai;  

interesų, talentų kortelės, paveikslėliai; poelgio-pasekmės paveikslėliai arba kartoninės dėlionės; 

siužetiniai ir minkšti žaislai, daiktų modeliai; žaislai, skirti žaidimui poromis (šachmatai, šaškės), 

keliese (įvairūs stalo žaidimai); žaislai-galvosūkiai; statybinės detalės su sraigtais ir veržlėmis 

(medinės, plastmasinės, metalinės ir kt.), kaladėlės (Duplo, Lego ir kt.), teminiai jų rinkiniai, 

konstruktoriai, mozaikos, medinės, plastmasinės, kartoninės dėlionės (Puzzle ir kt.); širmelės, 

užtiesalai, dėžės, krepšiai, pagalvėlės, kilimėliai; vaikiška bižuterija (karoliai, segės, dirželiai), 

rūbai, skraistės ir kt., skirti persirenginėjimui, “puošimuisi”; kompiuteriniai žaislai,  skatinantys 

vaiką išbandyti naują  ir kt. 

Sveikatos kompetencija 

– sveikai gyventi, saugoti ir stiprinti sveikatą, saugiai judėti ir veikti. 

Uždaviniai 

 Padėti įsitikinti, kad sveikata yra vertybė ir skatinti, kad vaikas pajėgus tai padaryti, prisiimti dalį   

atsakomybės už savo sveikatą. 

 Padėti pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes, pajusti asmeninę ir bendrą erdvę, nuotaiką, 

sveikatos būseną, stiprinti vidinio „aš“ ir kūno vienovės nuojautą. 

  Ugdyti teigiamas nuostatas į sveikatą, jos išsaugojimą ir stiprinimą bei sveiką gyvenseną. 

 Padėti įgyti patirties ir supratimą apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. 

 Pratinti priimti teisingus sprendimus kasdieninėse nuo vaiko priklausančiose situacijose 

(pasirinkti sveikesnius maisto produktus, tinkamą apranga, planuoti veiklą, laiką ir pan.). 
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 Kasdieninėje veikloje pratinti sveikos gyvensenos principų, įtvirtinti sveikatai palankią  patirtį, 

lavinti higienos įgūdžius, skatinti fizinį aktyvumą, ugdyti atsparumą žalingiems įpročiams 

(rūkymui, alkoholio ir narkotikų vartojimui) pasakant „ne“. 

 Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo principus perteikti šeimai, išlaikant gerus pedagogų, 

specialistų ir tėvų (globėjų) santykius. 

 Padėti sužinoti ir įsiminti kur, kaip ir į ką reikia kreiptis pagalbos jei vaikas yra skriaudžiamas, 

susirgus, įvykus nelaimei, ištikus bėdai, jei šalia nėra artimųjų ir pedagogų. 

 Palaikyti, žadinti vaiko judėjimo poreikį, skatinti ir sudaryti sąlygas fiziniam aktyvumui tenkinti. 

 Pratinti bendrauti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais ir neįgaliais suaugusiais. 

Vaikų veikla 

 Žaisdamas, judėdamas, aktyviai veikdamas bei ilsėdamasis vaikas turi galimybę su draugais ir 

pedagogais pasidalyti džiaugsmais ir skaudžiais išgyvenimais ir sulaukdamas jų paramos bei 

pagalbos, vaikas jaučiasi saugus, auga atviras, pasitikintis.  

 Rūpindamasis asmens higiena, atlikdamas kasdieninius saviruošos darbus, vaikas įpranta laiku 

keltis ir gulti, palaikyti kūno švarą, tvarkingai valgyti, tinkamai ir pagal orą rengtis, naudotis 

higieninėmis priemonėmis, išmoksta palikti tvarkingą valgymo, darbo ir žaidimų vietą. 

 Kalbėdamasis su suaugusiuoju, vartydamas knygeles, žiūrėdamas filmukus ir kt., išsiaiškina, kad 

rūpinimasis asmens higiena, tinkama apranga ir sveiku maitinimusi apsaugo nuo ligų, sužino kur 

kreiptis, susirgus, įvykus nelaimei (išmoksta naudotis pagalbos telefonu 112). 

 Žaisdamas, pramogaudamas ir iškylaudamas lauke, miške, prie vandens įvairiais metų laikais, 

vaikas gerai įsidėmi saugaus elgesio tose vietose ir kelyje taisykles, sužino kaip elgtis 

pasiklydus, pasimetus, išsigandus (pasinaudoti telefono ir suaugusiųjų pagalba). 

 Dalyvaudamas šventėse ir pramogose vaikas pratinasi šventiškai rengtis, paruošti šventinį stalą, 

išmoksta tradicinių žaidimų. Rungtyniaudamas išbando savo jėgą, vikrumą, drąsą, išmoksta 

laimėti ir garbingai pralaimėti.   

 Žaisdamas ir bėgiodamas su draugais vaikas plečia supratimą apie save ir savo kūną, jo sandarą, 

įvairią žmonių išvaizdą, jų panašumus ir skirtumus. Mokosi pažinti ir pavadinti kūno dalis. 

Išmoksta sugyventi ir natūraliai bendrauti su specialiųjų poreikių vaikais ir suaugusiais. 

 Vaikai pratinasi pasirinkti įvairesnę kūno padėtį, formuojančią taisyklingą kūno laikyseną, veikti 

ir dirbti prie stalo šviesioje vietoje, atlikti pedagogo ir specialisto pasiūlytus pratimus ydingos 

laikysenos taisymui. 

 Vaiko aktyviam fizinių galių ugdymui (si) skirta rytinė mankšta, kūno kultūra, judrieji sportiniai 

žaidimai salėje bei lauke padeda vaikui įvairiai judant (vietoje ir keičiant padėtį erdvėje, 

skirtingu tempu ir kryptimis, saugiai) tyrinėti patalpų ir lauko erdves. Vaikas išbando įvairius 

vaikščiojimo, bėgiojimo, ropojimo, šliaužimo, lipimo, šokinėjimo būdus. Žaidžiant judriuosius, 
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improvizacinius, kūrybinius žaidimus, vaikas atlieka judesius visu kūnu ir galūnėmis. 

Išmokdamas tradicinių žaidimų ir pramogų, pajunta dalyvavimo įvairiose šventėse, pramogose ir 

kt. džiaugsmą.  

 Vaiko rankų ir kojų judesių tikslinimas, taisyklingo kvėpavimo įgūdžiai, koordinacija, jėga, 

taiklumas lavinasi atliekant įvairius judesius smulkiosiomis sporto priemonėmis, atliekant 

sportinius pratimus ir žaidimus bei žaisliniais muzikos instrumentais. Saviraiškos kūnu 

gebėjimas ugdosi laisvai judant, einant ratelį, šokant, improvizuojant, skambant muzikai, 

žaidžiant šešėliams ir šviesai. Laikytis taisyklių, jausti draugą bei asmeninės ir bendros erdvės 

ribas pratinasi judėdamas poroje, greta kito, ratu, rikiuotėje, laisvai ir sutartinai su kitais. 

 Išsidūkdamas ir nusiramindamas, atsipalaiduodamas vaikas pajunta, kaip dingsta įtampa, gerėja 

jo savijauta, užplūsta energija arba apima ramybė. Po ramybės būsenos jam atsiranda poreikis 

bėgioti, laipioti, dūkti ar kitaip aktyviai judėti. 

Pedagogų ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Garantuoti vaikams pakankamą fizinį krūvį kiekvieną dieną (1,5–3 val.) ir bent kartą per dieną 

sudaryti sąlygas, intensyviau nei įprasta, fizinei veiklai. 

 Pedagogai ir kiti specialistai atsižvelgia ne tik į 3–6 m. amžiaus vaikų galimybes, bet ir į 

kiekvieno ugdytinio individualumą, skiria berniukų ir mergaičių fizinius ypatumus, jų poreikius, 

bendravimo ir žaidimų skirtumus. 

 Rūpintis sveikos aplinkos sudarymu (tinkama mityba, patalpų higiena, ir kt.) bei ugdyti vaikų 

sveikatos gyvensenos įgūdžius. 

 Tinkamai organizuoti grupės, sporto salės, laiko sporto aikštės ir grupių aikšteles, parūpinant 

įvairių sporto priemonių, skatinančių savaiminį ir kuo įvairesnį vaikų judėjimą. 

 Fiziškai pasyvius, silpnesnius, dažnai sergantiems ar specialiųjų poreikių vaikams taikomas 

aktyvinantis, stimuliuojantis, korekcinis, habilitacinis ugdymas. 

 Vaikai kuo daugiau juda ir žaidžia lauke, grūdinasi oru, saule ir vandeniu, organizuojamos 

tolimos išvykos, sporto šventės, sveikatingumo dienos. 

 Pedagogas stengiasi, kad kiekvienas įvairių gebėjimų bei išvaizdos vaikas iš įvairios šeimos 

aplinkos jaustųsi saugus, orus, priimamas, vertinamas, ginamas pedagogo, jeigu jis yra apleistas, 

patiria prievartą, neturi tinkamų ugdymosi sąlygų. 

 Siekiama sveikatos ir kūno kultūros formų natūralumo, sukuriant palankias judėjimui sąlygas, 

kaitaliojant aktyvią ir ramią, dinaminę ir statinę veiklas, fizinį krūvį ir atsipalaidavimą, 

nesiorientuojant į sportinius rezultatus. 

 Kūno kultūra, ritminės pratybos, rytinė mankšta specialiųjų poreikių vaikams siejamos su 

muzika, vaidyba, žaidimu ir darbo veikla, gebėjimu išreikšti save judesiu. 
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 Pedagogas skatina ugdytinius pažinti savo kūną, jo dalis, valdyti jas, būti švariais, tvarkingais, 

siekti tapti stipriais, ištvermingais, vikriais, atkakliais, valingais, drąsiais, tikėti savo jėgomis, 

teigiamai vertinti savo fizines galimybes, nusiteikti tobulinti savo kūną ir dvasią. 

 Ugdytinių sveikatos ugdymui pedagogas pasitelkia kūrybinę ir kitą praktinę veiklą: kūno kultūrą, 

dailę, kalbos ugdymą, žaidimus, pasivaikščiojimus, išvykas, ekskursijas ir kt. 

 Pedagogas ir kiti specialistai bendradarbiauja su tėvais siekdami, kad šeimyninė aplinka taptų 

lemiamu vaikos sveikatos ugdymo veiksniu, įrengia sveikatos bibliotekėlę arba stendą tėvams. 

 Pedagogas ir specialistai siekia partnerystės visuomenėje, bendradarbiaudamas su medikais ir 

kitais žmonėmis bei įstaigomis, galinčiais padėti ugdyti ir stiprinti ugdytinių sveikatą. 

Pagrindinės ugdymo priemonės: Higienos reikmenys (muilas); kaspinai, skarelės, skraistės 

šokiui; lankai, šokdynės, virvutės, kamuoliai, kėgliai, badmintonas; treniruokliai (batutas ir kt.); 

šiurkštūs, gruoblėti kilimėliai; sūpuoklės, sienelės, kopėčios, laipiojimo virvės, gimnastikos 

suoleliai, čiužiniai; priemonės estafetėms, kliūtims; audeklo atraižos, elastingas popierius, rupus 

žvyras, nugludinti akmenėliai; paspirtukai; rogutės ir kt.  

Papildomos ugdymo priemonės: Kūno dažai; paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto augimo ir 

sveikatos temomis; vaikams pritaikyti indai ir stalo įrankiai, buities technika, skirta maistui ruošti; 

priemonės varstymui, segiojimui, raišiojimui; įvairios spynos, užraktai ir raktai; kabliukai; 

užsklandos; kamuoliai, skirti šokuoti, suptis; supamieji žaislai; grūdinimosi priemonės (indai 

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

 Pažinimo kompetencija 

– stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį 

Uždaviniai  

 Skatinti natūralų vaiko domėjimąsi jį supančia aplinka, savimi, bendraamžiais, suaugusiais, jų 

sukurtu daiktų pasauliu, gyvenimo būdu, įvairia veikla ir technologijomis, gyvąja ir negyvąja 

gamta. 

 Suteikti vaikams galimybę stebėti, tyrinėti ir pažinti gamtą, egzistuojančius ryšius tarp gamtos ir 

žmogaus, pastebėti priežasties ir pasekmės ryšį, sužinoti apie tradicinį lietuvių požiūrį į gamtą. 

 Skatinti globoti, tvarkyti, sodinti tai, kas gyva, gražu, reikalinga. Ugdyti atsargų elgesį su 

gyvūnais, augalais. Mokyti saugoti ir tausoti gamtą. 

 Ugdyti (is) mąstymą, gebėjimą suvokti, sutelkti dėmesį, įsiminti, samprotauti: išsiugdyti 

matematinį problemų interpretavimo būdą. Įgyti tvirtų, naudingų matematinių žinių praktiškai 

veikiant konkrečioje tikrovėje. 

 Sudaryti sąlygas pažinti bei pavadinti pagrindines formas, suvokti ir nustatyti daiktų dydį, 

erdvinę padėtį vienas kito ir savo kūno atžvilgiu, sudėti daiktų eiles, sudaryti grupes, spręsti 
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praktinius sudėties ir atimties uždavinius su daiktais, patiems sudaryti uždavinius, atpažinti ir 

naudoti skaitmenis. 

 Skatinti turėti subjektyvų laiko tėkmės pojūtį, suvokti ir skirti atskiras paros dalis, jas pavadinti, 

suvokti parų keitimąsi, vartoti sąvokas - šiandien, vakar, rytoj, suvokti savaitės laiko tėkmę, 

metų laikus, jų seką pagal savo gyvenimo ritmą bei kalendorinių švenčių ciklą, suprasti, kad 

laikas matuojamas.  

 Atkreipti dėmesį į daikto spalvą ir atspalvį, stebėti gamtos spalvas, spalvų derinius tautodailėje, 

skirti pagrindines spalvas ir atspalvius, grupuoti daiktus pagal spalvą, gebėti įvardinti 

pagrindines spalvas, skirti kai kuriuos atspalvius. 

 Skatinti vaikus kurti, įsivaizduoti, fantazuoti, ieškoti savitų sumanymo atlikimo sprendimų. 

Bandyti išreikšti savo išgyvenimus, mintis kuo įvairesniais būdais: mimika, kūnu, judesiu, 

vaizdu, ženklu, žodžiu, vaidyba.  

 Pažįstant savo aplinką, ugdyti kalbą, plėsti ir turtinti žodyną, ugdyti vaiko gebėjimus reikšti 

mintis, jausmus, nuotaikas, pasakoti patirtus įspūdžius, reikšti savo nuomone.  

Vaikų veikla 

 Vaikai mąsto ir suvokia pasaulį kitaip nei suaugę. Vaikai – iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai 

ieškantys informacijos apie juos supančią aplinką. Jiems reikia daug kartų tikrinti, bandyti savo 

samprotavimų teisingumą, jie turi savitą pažinimo stilių, tempą. 

  Vaiko bandymai, mėginimai, žaidimai, padeda patirti sėkmę, ugdo jo savigarbą, savęs pažinimą, 

         padeda „atrasti“ savo kūną ir dvasinį pasaulį, savo privalumus ir ribotumus. Vaikas, pažindamas      

aplinką ir save vis geriau orientuojasi savo aplinkoje. 

 Tyrinėdami, stebėdami, bandydami spręsti kilusius keblumus, bendraudami, dalydamiesi 

patirtimi, vaikai atkreipia dėmesį į artimiausioje aplinkoje esančius gyvūnus ir augalus, kai 

kuriuos negyvosios gamtos objektus ir reiškinius, gyvybės formas. 

 Darželio gėlyne, sode, darže, gamtos kampelyje vaikai sodina, laisto, ravi gėles ir kitus augalus, 

šluosto nuo jų dulkes, pratindamiesi sukurti jiems palankias augimo sąlygas. Grupėje maitina, 

prižiūri gyvūnėlius, sužino jų gyvenimo, mitybos ir kitus įpročius, suvokia savo veiklos poveikį 

aplinkai, gamtai. Ugdosi atsargų elgesį su gyvūnais, augalais. Prisideda prie artimiausios 

aplinkos tvarkymo, žiemą maitina paukštelius, pavasarį kartu su suaugusiaisiais kelia jiems 

inkilus, nusiteikia neskriausti gyvūnėlių, neteršti aplinkos. 

 Vaikai žaisdami, manipuliuodami konkrečiais daiktais, ieškodami problemų sprendimo 

susipažįsta su kiekio ir skaičiaus, kai kurių geometrinių formų, daiktų formų bei jų dydžių 

pažinimu, pradinės orientacijos erdvėje ir laike samprata. 

 Žaidžiant su įvairių spalvų ir atspalvių daiktais, atkreipia dėmesį į daikto spalvą, stebi gamtos 

spalvas, jų derinius tautodailėje.  
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 Vaikai visais pojūčiais tyrinėja – įsižiūri, įsiklauso, uodžia, ragauja, liečia. Vaikai pavadina, 

klausinėja, apibūdina aiškinasi ir patys aiškina. Savo išgyvenimus reiškia meninėmis, 

komunikacinėmis priemonėmis. 

 Išvykose, ekskursijose susipažįsta su kultūros vertybėmis, stebi žmonių darbus. Dalyvaudami 

šventėse intuityviai suvokia kai kurių šeimos, tautos švenčių prasmę. 

 Ieško informacijos knygose apie gamtą, žmonių sukurtą pasaulį, žiūrinėdami nuotraukas, 

paveikslus aiškinasi, kur ir kaip gyvena žmonės, augalai, atranda gamtos paslaptis, žmogaus 

sukurto pasaulio įvairovę.  

 Klausydami tautosakos, sužino senolių požiūrį į pasaulį. Įgytą pažinimo patirtį panaudoja 

praktinėje veikloje. Bando nuspėti orus, pamėgdžioja gyvūnus žaisdami, vaidindami. 

Pedagogų ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Vaikas patirs pažinimo džiaugsmą, kai jam bus sudarytos sąlygos pačiam patirti, atrasti. 

Pirmiausiai ugdytojai turėtų pasirūpinti, kad grupės aplinkoje būtų pakankamai priemonių, 

skatinančių aktyviai veikti. Visais įmanomais būdais stengiamasi sudaryti sąlygas pasireikšti 

vaiko aktyvumui, suteikti naujų įspūdžių, savo ruožtu žadinančių vaikų domėjimąsi ir patirties 

kaupimą.  

 Pažįstant pasaulį ir save, svarbi savaiminga ir organizuota veikla. Sudaryti sąlygas įvairiai vaikų 

veiklai (bandymams, mėginimams, tyrinėjimams, problemų sprendimui ir kt.). Vaikas 

dalyvaudamas įvairioje veikloje lengvai įgyja naujų žinių apie jį supantį pasaulį.  

 Pažinimas turi remtis turima vaiko patirtimi ją būtina kryptingai plėtoti bei gilinti. 

 Vaikas smalsauja, klausinėja, stebi, tiria, eksperimentuoja. Jau ankstyvojoje vaikystėje jis bando 

spręsti jam kilusias ar suaugusiojo pateiktas problemas. Jis jau planuoja savo veiklą ir siekia 

rezultato.  

 Ugdytojai turi išnaudoti kiekvieną „gerą progą“ skatinančią matematinių įgūdžių formavimą. 

Pedagogai gali padėti vaikams plėsti matematikos žinias vartodami matematikos terminus. 

 Pedagogas ne tik atsako į vaikus dominančius klausimus, bet ir skatina vaikus ieškoti 

informacijos, daryti atradimus, išvadas po tyrinėjimų. 

 Ugdytojui būtina suprasti, kad svarbus ne tik tiesioginis vaiko sąlytis su gamta ir aplinka, bet ir jį 

supančių žmonių požiūris į gamtą ir aplinką, kuris formuoja vaiko pasaulėvokos pradmenis. 

Suaugusieji turi siekti padėti vaikui įprasminti patirtį formuojant vertybinį, ypač dorovinį, jo 

santykį su visu tuo, kas jį supa. 

 Ugdytojai turi atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualius pasaulio pažinimo ypatumus. 

Pagrindinės ugdymo priemonės: Vandenį geriantis popierius, vaškas, parafinas; žvakės; rašomoji 

lenta; lentynėlės, spintelės, dėžės, krepšiai žaislams, medžiagoms ir priemonėms; 



 20 

informaciniai leidiniai (knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt.); gyvūnų, augalų, 

gamtovaizdžių ir gamtos paminklų nuotraukos; skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės; 

priešingybių, priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir visumos paveikslėliai, kortelės; smėlis, 

akmenukai, vanduo, gamtinė medžiaga; didinamieji stiklai, indai ir priemonės eksperimentavimui 

(mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios 

medžiagos, indai bei  priemonės žaidimui su smėliu ir vandeniu, muilo burbulai, žaislinės 

plunksnos ir kt.); laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno šilumos), statoskopas, 

įvairios ilgio matavimo priemonės, svirtinės svarstyklės; skaičiavimo pagaliukai, skaičiuotuvai, 

specialios didaktinės skaičiavimo priemonės;  erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros; pinigų 

pavyzdžiai; žaislai tapatinimui, grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui; 

išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų modeliai; aitvarai (popieriniai, plastmasiniai, medžiaginiai 

ir kt.) ir pan.  

Papildomos ugdymo priemonės: Flanelinė lenta, kilnojamoji magnetinė lenta (su muzikiniais 

priedais); puodeliai, laistytuvai gėlėms, gėlių žemė; žmonių buities, profesijų atributai: įrankiai, 

rakandai (sodo įrankiai, namų tvarkymo priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės); tikra 

buitinė technika: radijo aparatai, fotoaparatai, telefonai, žibintuvėliai; techniniai žaislai (žybsintys, 

pypsintys; prisukami, inerciniai, elektriniai, t.y. su elementais); vėjo, vandens malūnai, parašiutai; 

galvosūkiai, labirintai; gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; magnetai ir pan.  

Komunikavimo kompetencija 

– gebėjimas bendrauti, suvokiant kalbos prasmes ir jas vartojant; klausytis  ir kalbėti, bandyti 

skaityti, rašyti ir kurti, išreiškiant save bei bendraujant su kitais ir aplinka (pasauliu). 

Uždaviniai 

 Palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir kitais (ugdytojais, suaugusiais), 

vystyti neverbalinę, verbalinę komunikaciją, turtinant ir puoselėjant socialinę kultūrinę vaiko 

patirtį. 

 Skatinti aktyvų kalbinį bendravimą, lavinant bendrąją ir smulkiąją motoriką. 

 Plėsti ir gilinti intuityvų vaiko kalbos supratimą apie gimtosios kalbos savitumą, lavinant 

girdimąjį ir regimąjį suvokimą, ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. 

 Sudaryti sąlygas ir pratinti naudotis kalba kaip universaliausia saviraiškos priemone. Ugdyti 

vaiko gebėjimus reikšti kalba mintis, emocijas, pasakoti patirtus įspūdžius. 

 Plėtoti kūrybinius gebėjimus. 

 Sudaryti sąlygas klausytis ir girdėti įvairius aplinkos garsus – gamtos, muzikos ir kitus (darbo 

garsus – kalimo, kūlimo, malimo, pjovimo), žaidžiant pamėgdžioti tautosakos ir grožinės 

literatūros kūrinėlius. Skirti tylą ir triukšmą. 
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 Skatinti taisyklingai, prasmingai, aiškiai kalbėti. Plėsti ir turtinti aktyvųjį žodyną naujomis 

sąvokomis ir prasmėmis. 

 Skatinti vaikų norą klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, žaisti žodžiais (eiliuoti, rimuoti), garsais, 

pasakoti bei vaidinti. 

 Sudominti vaiką grafiniais simboliais (raidėmis, užrašais), skatinti juos pažinti ir atpažinti, kurti 

ir su jais žaisti. 

 Sužadinti vaiko domėjimąsi knyga ir poreikį išmokti skaityti bei rašyti. 

 Skatinti vaikų nusiteikimą laikytis kalbinio bendravimo etikos, taikant naujas technologijas 

(kompiuterį, mobilųjį telefoną ir panašiai).  

Vaikų veikla 

 Vaikas žaidžia foneminę klausą lavinančius žaidimus: klausosi medžių ošimo, mašinų ūžimo, 

paukščių čiulbėjimo ir skatinami tuos garsus kuo tiksliau pakartoti. 

 Vaikai klausosi pedagogo išraiškingai tariamų garsų ir juos pamėgdžioja. Klausosi ir nustato 

kalbos tempą bei pagal jį atlieka judesius. 

 Vaikai pratinami keisti balso stiprumą, klausa nustatyti balso intonaciją. 

 Klausosi sekamų pasakų, sakmių, padavimų, skaitomų grožinės ir pažintinės literatūros 

kūrinėlių, deklamuojamų eilėraščių, žaidinimų, skaičiuočių, mįslių, dainų, muzikos įrašų ir kt.. 

 Klausosi grupės draugų, pedagogų, svečių ar kitų suaugusiųjų pasakojimų, radijo ir televizijos 

laidų vaikams. Pratinasi išgirsti pedagogo ar draugų siūlymus, pastabas į juos reaguoti. 

 Varto ir žiūrinėja knygas, periodinius leidinius, atsineša mylimiausią knygą ir apie ją pasakoja 

kitiems. Kuria ir iliustruoja knygeles, rengia piešinių parodas. Padedamas suaugusiųjų, taiso 

apiplyšusias knygas, steigia grupės bibliotekėlę. 

 Kartu su pedagogu skaito periodinę vaikų spaudą („Penki“, „Žirniukas“, „Justė“...) grožinės ir 

pažintinės literatūros knygas ir kt.. 

 Piešia ornamentus, spalvina, karpo, lipdo, kopijuoja, apvedžioja trafaretus, rašo molyje, smėlyje, 

magnetinėje lentoje ir kitur lavindamas smulkiuosius rankos raumenis. 

 Stebi kaip rašo, spausdina ar renka tekstą kompiuteriu suaugusieji. Mėgina pamėgdžioti. Kuria ir 

leidžia knygeles, eilėraščius, rašo laiškus, kvietimus, atvirukus, paruošia išvykų maršrutus, 

žemėlapius, grupės taisykles ir kt.. 

 Lankosi bibliotekose, knygynuose, teatruose, muziejuose, parodose ir panašiai. 

 Kalbasi su grupės draugais (dialogas), pedagogais, pasakoja patirtus įspūdžius, nutikimus. 

 Vaikai savarankiškai skiria sąvokas „žodis“, „garsas“, suvokia garso vietą žodyje, kiek žodyje 

garsų, taria juos iš eilės po vieną. Suvokia garsų analizę ir sintezę. 

 Žaidžia žodžiais ir kuria naujus žodžius, ieško panašiai skambančių, besirimuojančių žodžių. 
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 Deklamuoja, vaidina, imituoja judesiais, mėgdžioja žodžiais, gestais, mimika. Kai įsimena 

tekstą, siekiama intonacijos natūralumo ir raiškumo. 

 Seka girdėtas [pasakas, kuria savo (pasakas be galo, juokų, gyvūnų ir kt.). keičia pasakos 

pabaigą, pradžią, įvykių seką, įveda naujus veikėjus, juos keičia ir kt.. kuria skaičiuotes, 

eilėraštukus, ir kitus kalbinius žaidimus.  

 Vaikai kuria, atkuria, apibūdina, spontaniškai, kūrybiškai atpasakoja siužetus. 

Pedagogų  ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Ugdant vaiko kalbą turi vyrauti žaismės principas. Pedagogas sukuria sąlygas vaiko kalbiniams 

žaidimams ir kūrybinei kalbinei raiškai: 

- lavinant foneminę klausą, 

- skatinant kalbos prozodiją (garsų, žodžių tarimo tikslinimas, fonavimas ir intonavimas) ir 

intonavimą, 

- lavinant gramatinį taisyklingumą bei rišlios kalbos ugdymą. 

 Kalbos ugdymas (is) turėtų natūraliai sieti kalbos raišką su kitomis raiškos formomis – vaizdu, 

garsu, forma, judesiu (euritmija). 

 Ugdydamas vaiko kalbą, logopedas glaudžiai bendradarbiauja su specialiuoju pedagogu, 

auklėtoja ir tėvais. Prireikus kuriamos individualios kalbos korekcijos programos. 

 Suaugusieji turėtų sukurti kuo palankesnę aplinką bendrauti, kalbai ugdyti(s) ir knygoms skaityti 

bei rašytinei kalbai ugdyti (is). 

 Pedagogas sudaro sąlygas kalbiniam vaiko aktyvumui reikštis, ugdytis vaiko kalbai, nugalint 

egocentriškumą bei spontaniškumą. 

 Pedagogas sistemingai ir kryptingai stebi ir vertina vaiko kalbos pokyčius ir pažangą bei visaip 

ją skatina. 

 Specialistai, pedagogai ir kiti ugdytojai (tėvai, globėjai) sudaro sąlygas lavinti regimųjų, erdvės, 

laiko bei protinio suvokimų ugdymui (si). 

 Ugdyti kritišką požiūrį į žiniasklaidą (gebėti atsiriboti ir nepriimti brutalios informacijos). 

 Pedagogo kalba yra pavyzdys ir modelis, todėl ji turi būti aiški, taisyklinga, turtinga ir vaizdinga. 

Pagrindinės ugdymo priemonės: Knygos vaikams (knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, 

dailės albumai ir kt.); raidynai; žodžių kortelės, juostelės; stalo žaidimai su raidėmis, užrašais skirti 

kalbai ugdyti; kubeliai, automobiliai ir kt. su užrašais; pasakų, muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, 

garso kasetės) ir kt.                                                                                                                            

Papildomos ugdymo priemonės: Žaislinės knygelės vaikams (su iškirptais langeliais, perspektyviniu 

vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų); pasakų veikėjų siluetai, figūrėlės; skirtukai, žymekliai knygoms; 

simboliniai lipdukai; receptų knygos, telefonų knygos vaikų žaidimams; spausdinimo mašinėlė, kompiuteris, 

kompiuterinės programos (pvz., programos, padedančios vaikui suvokti, kas yra šviesa, programos, 

skatinančios vaikus kurti muziką, modeliuoti daiktus, bandyti rašyti ir kt.). 
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Meninė kompetencija 

– pajausti ir stebėti grožį, žadinti poreikį bendrauti su menu ir jį kurti 

Uždaviniai 

 „Įauginti“ vaiką į tautos muzikinę ir bendrąją kultūrą, skiepijant pagarbą lietuvių liaudies ir 

profesionaliajai muzikai, ,,auginti“ savimi pasitikintį, visapusiškai aktyvų vaiką: mąstantį, 

įsivaizduojantį jaučiantį, gerbiantį savo ir kitų kūrybą. Pagilinti įvairiapusę vaiko patirtį, 

formuoti atitinkamas jo nuostatas (estetines, dorovines ) per vertybinį santykį su muzika. Įgytą 

muzikinę patirtį panaudoti kitoje veikloje (meninėje, komunikacinėje, pažintinėje, darbinėje). 

 Muzikuojant- klausant muzikos, dainuojant, ritmuojant, grojant, improvizuojant ugdyti 

muzikinius gabumus bei gebėjimus intuityviai ir sąmoningai suvokti muziką ir muzikinę kalbą. 

 Piešiant, tapant, konstruojant, lipdant, regint savo ir kitų darbus ugdyti gebėjimus pajausti linijos, 

spalvos, formos raiškos galimybes plokštumoje ir erdvėję, suteikti joms asmeniškai svarbų 

emocinį atspalvį, simbolinę prasmę. 

 Atverti vaiko kūno ir dvasios gyvybingumą, muzika skatinti judesių natūralumą, lankstumą, 

vikrumą, koordinaciją. Laisvai judant erdvėje jausti judėjimo kryptį, tempą, ritmą, charakterį, 

improvizuotai perteikti skambančią muziką, vaizduoti įvairių personažų charakterius. 

 Muzikos pagalba jautrinti vaiko jutimus, stiprinti jų ryšius, žadinti vaizdinius, asociacijas. 

Lavinti visų vaikų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo (dainavimo, ritmikos grojimo) 

įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.  

 Sudaryti sąlygas plėsti ir kaupti meninei veiklai reikalingų priemonių, medžiagų ir technikų 

naudojimo patirtį. 

  Žadinti teigiamą nuostatą meninei veiklai ir menui, skatinti išgyventi kūrybinį džiaugsmą, 

pasitenkinimą,  sėkmingos saviraiškos jausmą.   

 Ugdyti nuovoką apie meno svarbą žmogaus gyvenime- rimtojo, vaizduojamojo meno svarbą 

dvasios auginimui ir pramoginio , taikomojo meno vietą žmogaus gyvenime. 

 Ugdyti teigiamą savęs ir gebėjimų suvokimą, pagarbą kito išraiškos savitumui.  

 Žaidžiant, improvizuojant ar atliekant vaidmenį, stebint lėlių, dramos, pantomimos, muzikos 

vaidinimus ugdyti bendruosius vaiko gebėjimus, jo psichines bei fizines galias, ypač kalbos, 

jausmus, intelektą, vaizduotę bei valią. 

 Lavinant išraiškingą, gyvą, motyvuotą vaiko vaidybą įvairiai pritaikyti dekoracijas, kurti 

personažų kostiumus. 

 Sudaryti sąlygas labai gabiems muzikai vaikams, platesniam ir gilesniam jų muzikiniam 

lavinimui, parenkant sudėtingesnius muzikinius kūrinius, skiriant papildomą laiką individualiam 

darbui. 
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 Ugdyti pagarbą ir pakantumą (toleranciją) žmogui nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, 

neįgalumo, panaudojant neišsemiamus tautos kultūros šaltinius – dainas, žaidimus, žaidinimus, 

sakmes, patarles, pasakas ir kt. 

Vaikų veikla 

Dailė ir konstrukcinė kūryba 

Dailė yra ta vaikų gyvenimo sritis, kur kiekvienas gali atrasti tik jam vienam svarbų savęs 

išreiškimo būdą be žodžių. Vaikui prieinamos grafinės, tapybinės, lipdymo ar konstravimo 

priemonės bei medžiagos, veiklai pritaikyta saugi ir jauki aplinka sudaro galimybę jam pasinerti į 

ypatingą vaizdinių pasaulį. Dailė kaip terapinė priemonė (veikla) palengvina vaiko prisitaikymą 

naujoje aplinkoje, padeda šalinti kalbos, elgesio, emocijų sutrikimus, lavėja vaiko estetinė nuovoka. 

Svarbu sukurti jaukią, saviraišką ir kūrybą skatinančią aplinką: 

 žadinamas vaikų pasitikėjimas savo jėgomis, drąsa jautrumą; 

 aprūpinami tinkamomis medžiagomis ir priemonėmis; 

 vaikai dirba grupelėmis, individualiai, savitai; 

 linijų, spalvų, formų pagalba išreiškia save; 

 derina rankos ir akies judesius; 

 lavina kūrybinius sugebėjimus; 

 mokosi spręsti iškilusias problemas.; 

 saviraiškos procese vaikai pajunta ir atranda formų, spalvų, reiškinių tapatumus ir 

priešingybes; 

 kalbasi apie tai, ką mato, jaučia; 

 tiek aplinkos daiktai, gyvūnai, negyvoji gamta žadina jų emocinę vaizduotę, harmonizuoja 

būseną. 

Muzika 

Vaikų muzikinis ugdymas pasižymi veiklos sričių įvairove: muzikos klausymu, dainavimu, 

ritmika, grojimu vaikiškais instrumentais, muzikine kūryba. Šio amžiaus tarpsnio vaikų muzikiniai 

gabumai yra dar tik formuojami- jie lankstūs, paslankūs, dinamiški. Pagrindinis muzikinio ugdymo 

tikslas šiuo tarpsniu- padėti jiems išryškėti ir atsiskleisti. Pati svarbiausia yra ugdomoji ir 

lavinamoji veikla, todėl jos neturėtų užgožti perdėtas ruošimasis šventėms ir per didelis rezultatų 

siekimas. 

Ugdant vaikus siekiama muzikinės veiklos sričių dermės ir sąveikos su kitomis ugdymo 

sritimis- aplinkos pažinimu, gimtąja kalba, daile, etnine kūryba, šokiu ir vaidyba. Itin svarbus ryšys 

su etnine kūryba, papročiais ir tradicijomis. Vaikų muzikinis ugdymas vyksta ne tik organizuojant 

muzikos valandėles, bet ir kitą veiklą- laisvalaikį, pramogas. Dainuodami  dainas, grodami 
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vaikiškais muzikos instrumentais, žaisdami muzikinius žaidimus ir improvizacijas vaikai turtina 

muzikinės kalbos patirtį. 

Muzikos klausymas 

 vaikai dirba grupelėmis, individualiai, savitai. Muzikos klausymo metu vaikai mokosi 

susikaupti, įsiklausyti, išgirsti, atrasti natūralių  gamtos ir žmogaus sukeltų ar skleidžiamų 

muzikinių ar nemuzikinių garsų pasaulį, atitinkamai reaguoti į klausomos muzikos nuotaiką, 

specialiais terminais ją apibūdinti; 

 vaikai mokosi skirti kai kuriuos muzikinės kalbos elementus: dinamikos- forte- piano; tembro- 

aukštai- žemai; tempo- lėtai-greitai; nuotaikos- gyva, rami, iškilminga; žanrus- maršas, lopšinė, 

polka, valsas; atlikėjus- dainuoja vaikas, vyras, moteris, choras; 

 žinoti, kad muziką kuria liaudis, kompozitoriai, atpažinti muzikos instrumentus; 

 mokėti muziką pavaizduoti įvairiomis priemonėmis- grafinėm linijom, spalvom, formom; 

 vaikai mokosi atrasti natūralių gamtos garsų, buitinių triukšmų atkūrimo garsų būdus balsu, 

judesiu, įsiklausyti į žmogaus kalbos, atskirų žodžių melodingumą, ritmą, tembrą, dinamiką; 

 skirti muziką pagal žanrą; 

 išgyventi ir pateikti muziką įvairiais būdais: šokant, dainuojant, deklamuojant, inscenizuojant, 

pamėgdžiojant garsažodžius; 

Dainavimas 

 dainuodami dainas vaikai turtina savo muzikinės kalbos žodyną, jaučia malonumą dainuodami 

lietuvių liaudies dainas, intonuoja garsus ir garsažodžius, pratinasi taisyklingos kūno 

laikysenos, taisyklingai artikuliuoja, neforsuoja garso, mokosi taisyklingo kvėpavimo; 

  ypatinga ugdomoji reikšmė tenka muzikiniam folklorui, kuris leidžia susieti muzikavimą ir 

kitas vaiko veiklos rūšis; 

  prisiliesdami prie liaudies meno, papročių, tradicijų, vaikai perima protėvių žinias ir išmintį; 

       Ritmika 

 laisvai judėdami erdvėje, improvizuodami judesiais, vaikai mokosi jausti judėjimo kryptį, 

charakterį, tempą; 

 šokdami paprasčiausius šokius, vaikai mokosi sudaryti figūras – sustoti į vorą, ratelį, poromis, 

eilėmis; 

 šokių metu itin svarbūs lietuvių liaudies žaidimai, rateliai, šokiai; 

 žaisdami kalendorinius žaidimus vaikai susipažįsta su praeities papročiais, darbo veiksmais; 

 šokant improvizacinį šokį vaikai perteikia šokį lydinčios muzikos nuotaiką,, vaizduoja įvairių 

personažų charakterius- lapės, vilko, kiškio, meškos; 

 ritmikos metu, naudojant euritmijos elementus, vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo, 

komunikacijos sutrikimų, mokosi lavinti kalbos aparatą ir kvėpavimą, fizinį aktyvumą 

(smulkiąją ir bendrąją motoriką), savireguliaciją ir  išraišką (emocijas, kūną). 
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      Vaidyba 

 vaikai žaidžia socialinius žaidimus, kuriuose atkuria regėtus socialinius vaidmenis- žodžius, 

intonacijas, jaučia socialinių vertybių (pagalbos, paslaugumo, atidumo ir kt.) reikšmingumą, 

sprendžia įvairias problemas.  

 vaidinant improvizuoja trumpas sceneles, vaidybą sieja su kita veikla- kūno kultūra, kalba, 

daile, muzika, dekoruoti vaidinimams skirtą vietą, parodo parengtas vaidybines sceneles 

draugams, vaikams, tėvams švenčių ir žaidimų metu. 

 vaikai dalyvauja grupiniuose vaidmeniniuose žaidimuose, stebi įvairius teatro vaidinimus 

grupėje, darželyje, namie, kultūrinėse institucijose, dalijasi patirtais įspūdžiais, kilusiomis 

mintimis. 

       Pedagogų ir kitų ugdytojų veiklos kryptys ir nuostatos 

 Kartu su vaikais kurti jiems patrauklią, estetišką ir funkcionalią aplinką, skoningą ir 

neperkrautą veiklos erdvę, sudaro sąlygas dailės, muzikos raiškai, šalinančiai kai kuriuos vaiko 

raidos sutrikimus (kalbos, bendravimo). 

 Ugdytojai kompetentingi atpažinti vaikų individualų estetinio suvokimo savitumą, meninės 

raiškos gabumų bei gebėjimų ypatumus, amžių, lygį, pasirengę sudaryti sąlygas  visiems 

vaikams,  neišskiriant specialiųjų poreikių vaikų. 

 Sudaryti galimybes kaupti įspūdžius, vaizdinius, meninę patirtį, kurti vaikui įdomias situacijas, 

kelti problemas, siūlyti įvairias temas. 

 Meninė veikla, kaip bendravimas - kurti projektus, bendrus dailės darbus, skatinti grupinį 

muzikavimą, atlikėjo ir žiūrovo bendravimą, palaikyti savitą reagavimą į meno kūrinius, plėtoti 

vaiko kalbą, kaupti meno žodyną. 

 Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo įstaigų vadovais, kitais darbuotojais, tėvais, 

įgyvendinant meninio ugdymo uždavinius ir tikslus. 

 Skirti laiko atvykstančių įvairių žanrų atlikėjų pasirodymams darželyje stebėti, ugdytinių 

išvykoms į lėlių teatrą, mieste ir seniūnijoje vykstančius koncertus, šventes, dalyvavimui dailės 

akcijose, projektuose, bendruose renginiuose su socialiniais partneriais. 

Pagrindinės ugdymo priemonės: Priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams 

(įvairūs dažai: guašas, akvarelė, kreidelės, pastelė; klijai; balta ir spalvota kreida; pilki ir spalvoti 

pieštukai; įvairaus dydžio, pločio, storio teptukai;  žirklės, kanceliariniai peiliukai, pagaliukai ir kt.); 

priemonės darbo vietai uždengti; apranga darbui su dažais; širmelė ir kita įranga teatrui; pirštukų 

lėlės, lėlės marionetės, lėlės ant lazdelių ir kt.; apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, 

skrybėlės, bižuterija, karūnos ir kt.); muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, lazdelės, 

metalofonai, smuikas, išilginė fleita, kanklės, akordeonas, ritminiai mušamieji instrumentai 

(perkusija) ar savos gamybos instrumentai); muzikos centras arba garso grotuvas, būtiniausi įrašai 
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(populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. muzika); muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui 

(penklinių, natų, pauzių ženklai) ir kt.  

Papildomos ugdymo priemonės: Priemonės tapymui, grafiniams, taikomosios dailės darbams 

(kempinės, voleliai; tušas, plunksna; adatos, vąšelis, siūlai); štampavimo, antspaudavimo 

priemonės, formelės; molbertai; muzikinės dėžutės, muzikiniai žaislai ir pan.  

 

5. Ikimokyklinio ugdymo (si) turinio įgyvendinimas 

Ugdymo (si) organizavimo formos 

Ugdomoji veikla gali būti visos grupės („Ryto ratas“), mažomis grupelėmis (veikla centruose, 

specialistų vedamuose užsiėmimuose) bei individuali kiekvieno vaiko.  

Metodai:  

 alternatyvi komunikacija (simbolių paveikslėlių) taikymas; 

 aplinkos struktūravimas; 

 bendravimas su vaikais skatinant pažinimą; 

 dailės akcijos, parodos ir konkursai; 

 dailės kūrinių stebėjimas, aptarimas; 

 dailės raiškos būdų atradimas (supažindinimas su įvairiomis dailės technikomis); 

 darbas grupelėse; 

 diskusijos, sprendimų ieškojimas; 

 edukacinės veiklos (muzikinės, meninės, vaidybos) darželyje ir netradicinėse aplinkose; 

 elgesio korekcija; 

 euritmija (muzika, judesys, kalba); 

 gamtos garsų, spalvų, formų, metų laikų kaitos stebėjimas ir darnos pajautimas; 

 hipotezių kėlimas ir jų tikrinimas; 

 individuali kūrybinga, vaiko veiksena pagal vaiko poreikius, interesus, pasiūlymus; 

 išvykos ir ekskursijos (teatrai, koncertinės salės, šventės mieste, parodos, muziejai ir kt); 

 įvairios socialinės žaidybinės situacijos (aš ir kiti parduotuvėje, kirpykloje, kelionėje); 

 kalbos ir meninės raiškos savaitė, meniniai projektai ( kūryba ir improvizacija); 

 kiekybinis ir kokybinis tyrimas (gebėjimų vertinimas); 

 klasifikavimas ir tapatinimas (lyginimas, rūšiavimas); 

 klausimai vaikams (uždarieji, atvirieji, probleminiai) 

  kūrybinis – interpretavimas; 

 manipuliacija daiktais; 

 meno terapija (dailė, muzika, drama, poezija); 

 muzikos klausymasis; 
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 naujų sumanymų skatinimas (idėjų bankų kūrimas, „minčių lietus“ ir kt.); 

 pagyrimas, paskatinimas, pasitikėjimo savo jėgomis stiprinimas; 

 parodėlės; 

 pokalbis su vaikais apie jų veiklą;  

 projekto metodas (trumpalaikiai, tęstiniai projektai); 

 relaksacinių priemonių ir technikų taikymas; 

 rytmečiai, popietės, šventės su vaikais, tėvais, globėjais, socialiniais partneriais; 

 savaiminė vaikų veikla; 

 saviraiška judesiu, mimika; 

 sensomotorinė veikla; 

 situacijų modeliavimas „Ką darytum?, kaip pasielgtum  jei....“; 

 sporto šventės (su šeimos nariais, kitomis grupėmis, darželiais, pirmokais); 

 suaugusiojo inicijuotas ugdymas(is); 

 susitikimai su meno, mokslo, įvairių profesijų žmonėmis; 

 stebėjimas per įvairią veiklą; 

 tautosakos, grožinės literatūros skaitymas; 

 tyrinėjimai, bandymai, eksperimentavimai; 

 vaidybinės situacijos, inscenizacija; 

 vaiko inicijuotas pažinimas; 

 vaizdinių ir sąvokų sistemos formavimas; 

 žaidimai (su taisyklėmis, vaidmeniniai, judrieji, didaktiniai ir kt.); 

 žinių rinkimas apie save, savo šeimą iš prieinamų informacijos šaltinių (nuotraukos,  

paveikslėliai, stebėjimas). 

Ugdomoji aplinka 

 Sukuriama vaiko amžiaus tarpsnio poreikius ir galimybes atitinkanti, saugi, patraukli, 

patogi ir gerai suplanuota aplinka. Grupės erdvė padalinta į mažesnes erdves individualiai, grupelių 

ir visos grupės veiklai. Visos priemonės ir įrengimai telkiami ugdymo (si) veiklos erdvėse, kuriose 

vaikas gali rasti visa, ko reikia aktyviai veiklai ir poilsiui. Vadovaujantis „Geros pradžios“ metodo 

rekomendacijomis grupėse įrengtos dailės, statybinių žaidimų, valgio gaminimo, vaidmeninių 

žaidimų, kalbos, matematikos ir konstravimo, muzikos, smėlio ir vandens žaidimų gamtos 

tyrinėjimų ugdymo(si) veiklos erdvės. Kiekvienoje ugdymo (si) veiklos erdvėje gausu tyrinėjimą 

skatinančių priemonių, kuriomis vaikas skatinamas savarankiškai, kūrybingai naudotis. Skatinant 

vaikus žaisti, sudaromos sąlygos natūraliai įgūdžių ir gebėjimų raidai. Auklėtoja, stebėdama vaikus 

sprendžia, ką veiklos erdvėse keisti, atnaujinti. Naujos ugdymo priemonės žadina vaikų smalsumą, 

norą pažinti, suteikia naujų ugdymo (si) galimybių.  
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 Aplinka užtikrina ne tik fizinį, bet ir emocinį vaikų saugumą. Grupėje vyrauja gera 

emocinė atmosfera, palanki socialinė aplinka, skatinanti pagarbą vienas kitam, ugdanti 

demokratiškus tarpusavio santykius. Vaikas mylimas, jaučia aplinkinių dėmesį ir paramą.  

 Ugdomoji aplinka praplečiama dalyvaujant socialinių partneriu organizuojamuose 

veiklose, miesto renginiuose, organizuojant edukacines, pažintines, kultūrines išvykas. 

Vaikų veikla 

 Vaikai yra aktyvūs, smalsūs, ryžtingai siekia užkariauti aplinkinį pasaulį. Jie ugdo 

save patys. Vaikų raidą lemia aplinka, jų aplinkoje esantys suaugusieji, bet daugiausia patirties jie 

įgyja patys daug ką išmėgindami, lavindamiesi, žaisdami. Reikia padėti vaikui pačiam ugdyti savo 

sugebėjimus, leisti būti smalsiam ir veikliam. Suaugusiesiems svarbu stebėti vaiko pasaulį, 

pastebėti vaiko saviraišką ir skatinti vaiką naujiems potyriams bei atradimams. 

 Žaidimas – pagrindinė ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla, ugdymo(si) pagrindas. 

Pedagoginis darbas, kuriame vyrauja žaidimai, labiausiai ugdo visapusišką vaiko asmenybę ir 

sugebėjimus. Šiame amžiuje žaidimas neatsiejamas nuo mokymosi. Žaisdami vaikai mokosi patys, 

betarpiškai bendraudami su kitais vaikais, perima draugų patirtį.   Žaidimai skatina vaikų sensorinę, 

motorinę, socialinę raidą, ugdo mąstymą, kūrybiškumą, iniciatyvą, savarankiškumą, pasitikėjimą 

savimi. Žaidžiant lavėja vaikų kalba, jie mokosi bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais bei 

suaugusiais.  

6. UGDYMO (SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – tai informacijos apie vaiko gyvenimo ir ugdymo 

(si) realybėje įgytų kompetencijų, jo ugdymo (si) ypatumų bei daromos pažangos kaupimas, 

interpretavimas, apibendrinimas, perimamumas. Tai leidžia: 

 pažinti vaiką, jo individualybę, 

 išsiaiškinti vaiko ugdymo (si) ypatumus ir ugdymo (si) stilių, 

 nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą, 

 numatyti vaiko ugdymo (si) perspektyvas, kryptingai siekti programoje iškeltų tikslų, 

 pritaikyti ugdymo(si) procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms. 

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos, pedagogai ir tėvai vaiko pasiekimus vertina pagal darželio 

pedagogų ir specialistų sukurtą Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ vaiko (nuo 1 iki 7 metų) 

pasiekimų aplanką. 

Vertinimą atlieka 

 vaikai (įsivertina savo pokyčius – koks aš esu? Ką sugebu? Kiek ir kaip paaugau?), 

 pedagogai ir įstaigos specialistai (vertina kiekvieno vaiko brandą, pasiekimus, pokyčius 2-

3 kartus metuose), 

 tėvai (vertina vaiko „augimą“ grupėje, vaiko pasiekimus). 
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Vertinimo būdai ir formos 

             Būdai                                                              Formos 

 

Vaikai       – neformalus stebėjimas,                  žaidimas, spontaniška vaikų veikla 

                    savianalizė                                       praktinė veikla, kūrybinė raiška 

Tėvai         - neformalus  stebėjimas,                  diskusijos, individualūs pokalbiai 

                     formalus vertinimas                        susirinkimai, 

Pedagogai – refleksija                                        auklėtojų dienynai, pokalbiai 

                     savianalizė                                      grupės dienoraštis 

                     neformalus vertinimas                   „Ryto ratas“, „Minčių lietus“ ir kt. 

                     formalus vertinimas                        vaiko veiklos stebėjimas, analizė  

                     projektai                                          stebėjimai  

                     tyrimai                                            fotonuotraukų albumai, filmuota medžiaga 

                     interviu                                           vaikų mintys, jų raiška, klausimynas vaikams 

                     apklausa                                          anketos klausimynas suaugusiems 

 

Pagrindinių vaiko pasiekimų vertinimo metodas – stebėjimas. Pedagogai ir specialistai nuolat 

stebi ir fiksuoja ugdytinių veiklą bei elgesį. Vaikų stebėjimas numatomas ugdymo planuose. 

Ugdytiniai stebimi ir vertinami pagal 6 raidos sritis: kalbos, emocinę, socialinę, pažinimo, 

fizinę (viso kūno, pirštų ir riešų judesių), savarankiškumo. Grupės komanda (auklėtojos, logopedas, 

specialusis pedagogas, psichologas, muzikos mokytoja, kūno kultūros pedagogė, tėvai), atlikusi 

vaiko stebėjimą ir vertinimą, rengia veiklos aprašą, o, esant reikalui, parengia individualią ugdymo 

(si) programą.  

Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami: 

 raidos sutrikimų neturintys vaikai vertinami 2 kartus metuose (spalio – lapkričio mėn. ir 

gegužės – birželio mėn.), 

 sutrikusios raidos vaikai vertinami 3 kartus metuose (rugsėjo, sausio ir gegužės mėn.) ir pagal 

reikalą (išvadų apie vaiko raidą nustatymui ir patikslinimui). 

Vaiko vertinimo medžiaga dokumentuojama vaiko pasiekimų aplanke 

 informacija apie vaiko raidą pateikiama laikantis konfidencialumo, 

 dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, vaiko klausimai, pasakojimai, žodinė kūryba, 

išsakytos idėjos, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai, nuotraukos, 

 įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai, 

 pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą. 

Jeigu vaikas pereina į kitą grupę, aplankas su informacija apie jo raidą, gebėjimų vystymąsi 

atspindinčiais darbeliais, perduodami tos grupės pedagogams. 
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